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ABSTRAK 

Drajad Hadi Wibowo. 2013. “Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Panjang 

Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh Pada Pemain sepakbola LIPIO 

UNNES TAHUN 2012 ”. Skripsi Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kumbul Slamet B, S.Pd, M.Kes 

dan Arif Setiawan S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci : Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai, Panjang Tungkai, Tendangan 

Jarak Jauh 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan daya ledak 

otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada 

Pemain sepakbola LIPIO UNNES Tahun 2012? Apakah ada hubungan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada Pemain 

sepakbola LIPIO UNNES Tahun 2012? Apakah ada hubungan daya ledak otot 

tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola pada Pemain sepakbola LIPIO UNNES Tahun 2012? Tujuan penelitian ini 

adalah: untuk mengetahi hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES Tahun 

2012. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey tes. Populasi Penelitian ini 

adalah semua pemain sepakbola LIPIO UNNES Tahun 2012 yang berjumlah 20 

orang. Sampel yang di ambil 20 orang pemain sepakbola LIPIO UNNES  Tahun 2012 

berusia rata-rata 23 tahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik total sampling. Metode pengolahan data menggunakan statistik 

deskriptif dan uji hipotesis dengan uji regresi sederhana dan ganda meliputi: uji 

normalitas data dengan kolmogrov-smirnov, uji homogenitas dengan chi-square, uji 

lineritas dengan garis regresi dengan nilai F, uji keberartian model garis regrasi. 

Diolah dengan SPSS 16. 

Hasil analisis menunjukan adanya hubungan yang signifikan daya ledak otot 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

Tahun 2012 sebesar 0,355 atau 35,5%. adanya hubungan yang signifikan antara 

panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO 

UNNES Tahun 2012 sebesar 0,346 atau 34,6%. dan adanya hubungan signifikan 

antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jauh 

pada pemain sepakbola LIPIO UNNES Tahun 2012 sebesar 0,442 atau 44,2% 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan Agar memiliki hasil tendangan 

jarak jauh yang baik adalah dengan meningkatkan daya ledak serta diimbangi panjang 

tungkai. Pemain hendaknya juga memperhatikan perkenaan kaki untuk menendang 

dan perkenaan pada bola serta melihat sasaran agar hasil tendangan lebih 

maksimal. Bagi para pembaca dan peneliti lain yang ingin mengkaji ulang dengan 

judul yang sama, di harapkan lebih teliti dalam proses pengambilan data dan 

pengolahan data 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepakbola adalah suatu cabang olahraga permainan yang populer dan sangat 

digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda, laki-laki 

maupun perempuan. Pelajar, pekerja, guru, dosen, artis, pejabat dan semua kalangan. 

Permainan sepakbola dilakukan di kota-kota besar maupun di pelosok desa. Seiring 

dengan minat masyarakat terhadap olahraga sepakbola yang begitu besar, lambat laun 

olahraga sepakbola berkembang dengan pesat. Akan tetapi minat masyarakat 

terhadap permainan sepakbola yang begitu besar, tidak diimbangi dengan perolehan 

prestasi yang diperoleh bangsa Indonesia di kancah persepakbolaan Internasional. 

Sebagai contoh adalah kegagalan timnas Indonesia dalam ajang piala AFF. Dalam 

ajang dua tahunan yang diikuti negara-negara se-Asia tenggara ini Indonesia belum 

pernah juara, meskipun beberapa kali berhasil sampai ke final. Seorang pemain 

sepakbola dapat mencapai kesuksesan apabila pemain tersebut memiliki empat faktor, 

yaitu; faktor genetik atau keturunan, faktor kedisiplinan, faktor latihan, dan faktor 

keberuntungan. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan latihan yang telah 

direncanakan secara sistematis, dilakukan secara kontinyu, dan di bawah pengawasan 

serta bimbingan pelatih yang profesional. 

1 
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Prestasi cabang olahraga sepakbola di Indonesia di anggap kurang begitu 

maju dibandingkan dengan prestasi olahraga cabang lainnya. Padahal antusias 

masyarakat Indonesia begitu besar terhadap cabang olahraga sepakbola. Tetapi bukan 

hanya minat dan antusias saja yang dapat mempengaruhi prestasi, melainkan ada 

banyak faktor yang harus diperhatikan dan perlu pembenahan di berbagai sektor, 

diantaranya, masalah sarana dan prasarana, kompetisi yang teratur dan 

berkesinambungan, kualitas pelatih, dan didukung oleh penelitian ilmiah dan ilmu 

pengetahuan. Faktor-faktor ini perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan tentunya 

dibutuhkan dukungan dari semua pihak yang berkompetensi, khususnya Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), sebagai induk organisasi sepakbola nasional. 

Pembinaan sepakbola di perguruan tinggi  juga menjadi salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi prestasi olahraga permainan sepakbola, karena pembinaan di 

perguruan tinggi akan melahirkan pemain-pemain profesional yang dibutuhkan dalam 

pencapaian prestasi yang maksimal. 

Banyak perguruan tinggi yang mempunyai tim sepakbola sendiri bahkan ada 

pula yang menempatkan sepakbola sebagai salah satu syarat seleksi mahasiswa 

sebelum masuk dalam perguruan tinggi. Banyak kompetisi maupun turnamen yang 

diselenggarakan yang pesertanya adalah Universitas-universitas seluruh Indonesia. 

Mulai dari tingkat karesidenan, provinsi, nasional, bahkan internasional. Sebagai 

contoh adalah dari POMDA (Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah) yang didalamnya 

terdapat cabang olahraga sepakbola. Kemudian dilanjut kejenjang yang lebih tinggi 
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yaitu POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional) dan yang lebih tinggi lagi 

mewakili negara di POM ASEAN. 

Sekarang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional 

bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Sepakbola 

Seluruh Indonesia (PSSI) mengadakan suatu kompetisi profesional yang diikuti oleh 

pelajar-pelajar dari tingkat SMP, SMA, maupun Universitas seluruh Indonesia. 

Kompetisi ini dibagi dan diatur dengan syarat dan ketentuan tertentu. Peserta diatur 

atau dibatasi dengan beberapa ketentuan dan syarat.Tingkat SMP/sederajat peserta 

harus berusia maksimal 15 tahun, sedangkan tingkat SMA/sederajat peserta harus 

berusia maksimal 18 tahun dengan memiliki nilai rata-rata akademik minimal 7. 

Untuk mahasiswa/Universitas peserta harus berusia maksimal 23 tahun dan memiliki 

komulatif IP 2.5, tetapi untuk Universitas pemain yang boleh bertanding dilapangan 

adalah pemain yang memiliki usia 21 tahun. 

Universitas Negeri Semarang adalah salah satu universitas yang mempunyai 

tim sepakbola yang bagus karena didalamnya ada fakultas ilmu keolahragaan. Cabang 

sepakbola di Unnes sudah mengikuti berbagai kompetisi resmi yang diadakan 

pengprov, pengda, maupun PSSI pusat. Di tingkat daerah, Unnes mengikuti 

kompetisi lokal yaitu kompetisi Pengcap PSSI kota Semarang, dan Copa Pengcab 

kota Semarang, serta PORSIMAPTAR yang diadakan di AKPOL. Tingkat 

universitas, Unnes mengikuti POMNAS yang sudah meraih prestasi sebagai runner-

up di POMNAS Balikpapan dan Palembang. Kemudian LIPIO (liga pendidikan 
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Indonesia) dua kali pula Unnes lolos putaran Nasional karena meraih juara I di 

tingkat provinsi setelah bersaing dengan Universitas lain di Semarang maupun Jawa 

Tengah seperti Undip, USM, Unika, Untag, dan yang lainnya. 

Faktor penting yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam permainan sepakbola 

adalah teknik dasar permainan sepakbola. Penguasaan teknik dasar merupakan suatu 

persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap pemain agar permainan  dapat 

dilakukan dengan baik. Bahwa pembentukan pemain sebagian besar terjadi sebelum 

anak berusia 14 tahun. Teknik dasar sepakbola tersebut adalah teknik yang melandasi 

keterampilan bermain sepakbola pada saat pertandingan, meliputi teknik tanpa bola 

dan teknik dengan bola. 

Teknik dasar permainan sepakbola tersebut menentukan sampai dimana 

seorang pemain dapat meningkatkan mutu permainannya. Tujuan penguasaan teknik 

dasar yang baik dan sempurna adalah agar para pemain dapat menerapkan taktik 

permainan dengan mudah, karena apabila pemain mempunyai kepercayaan pada diri 

sendiri yang cukup tinggi, maka setiap pengolahan bola yang dilakukan tidak akan 

banyak membuang tenaga. Adapun macam teknik-teknik dasar dalam permainan 

sepakbola, meliputi: tenik dribble (menggiring), juggling (menimang bola), passing 

(mengoper), trapping (menghentikan bola), throw-in (lemparan kedalam), heading 

(menyundul), tricks and turns (mengecoh dan membalik), shooting (menendang), 

tendangan chip dan volley, bergerak melewati lawan, ketrampilan bertahan, 

goalkeeping (penjaga gawang), tendangan bola mati, teknik menyerang dan bertahan. 
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Seperti yang terdapat di Tim LIPIO (Liga Pendidikan Indonesia) Universitas 

Negeri Semarang (Unnes), yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Tim 

LIPIO tersebut terdiri atas anggota UKM sepakbola yang terpilih untuk mewakili 

Unnes ke tingkat nasional merebutkan piala Presiden. Tim tersebut mempunyai 

jadwal latihan rutin setiap hari senin-jum’at (sore) jam 15.30-17.30 WIB dan sabtu 

(pagi) jam 07.00-08.30 WIB. Tim LIPIO Unnes dilatih oleh Damar Suto Malka dan 

dibimbing oleh Kumbul Slamet B, sehingga tim ini bisa memberikan data yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh penulis. 

Berdasarkan beberapa macam teknik dalam bermain sepakbola, penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang menendang bola khususnya tendangan jarak 

jauh. Seperti yang terjadi di Tim LIPIO Unnes, menurut pengamatan penulis 

memiliki kemampuan tendangan jarak jauh yang berbeda-beda. Hal ini terlihat pada 

saat latihan ada pemain yang memiliki tendangan yang keras, kuat dan akurat tetapi 

ada pemain yang kurang tepat dalam melakukan umpan serta memiliki tendangan 

yang lemah. Agar menghasilkan suatu tendangan yang akurat dibutuhkan koordinasi 

gerakan ayunan, pandangan mata, perkenaan kaki dengan bola, dan ditunjang dengan 

kemampuan fisik yang prima khususnya daya ledak  otot tungkai. 

Daya ledak ialah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh. Dalam melakukan tendangan jarak jauh daya ledak otot tungkai digunakan 

untuk menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Daya ledak otot tungkai  
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sangat diperlukan, karena seseorang pemain yang hendak menendang jarak jauh dan 

arah mana bola yang akan dituju maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

adalah masalah daya ledak otot tungkai. 

Disamping daya ledak otot tungkai dalam teknik tendangan jarak jauh juga 

tidak lepas dari pengaruh panjang tungkai. Panjang tungkai sebagai salah satu 

anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam kerja olahraga, panjang tungkai 

berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan 

baik dalam berjalan, berlari, melompat maupun menendang. Panjang tungkai sebagai 

bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya 

sebagai pengungkit disaat menendang bola. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui tentang kemampuan 

tendangan jarak jauh khususnya pada aspek fisiknya, dengan melihat pada daya ledak 

otot tungkai dan panjang tungkai.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin 

mengambil judul “HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN 

PANJANG TUNGKAI TERHADAP HASIL TENDANGAN JARAK JAUH PADA 

PEMAIN SEPAKBOLA LIPIO UNNES TAHUN 2012”. 
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Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1.1.1   Tendangan merupakan salah satu teknik dasar yang paling dominan dilakukan 

atau sering digunakan dalam permainan sepakbola. 

1.1.2 Prestasi yang tinggi dalam sepakbola dapat dicapai apabila para pemain dapat 

menguasai teknik dasar dalam bermain sepakbola. 

1.1.3 Berorientasi pada kebutuhan menendang, aspek kondisi fisik dan anatomis 

menendang memegang peranan penting terhadap keberhasilan menendang.  

1.2 Permasalahan 

Identifikasi masalah dari berbagai uraian di atas adalah seberapa besar daya 

ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada seberapa besar daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Adapun permasalahan yang 

akan dicari pemecahannya dirumuskan sebagai berikut :  

1.2.1 Apa ada hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012? 

1.2.2 Apa ada hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada 

pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012? 

1.2.3 Apa ada hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diambil dalam  penelitian ini adalah untuk: 

1.3.1 Mengetahui besar hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012. 

1.3.2 Mengetahui besar hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012. 

1.3.3 Mengetahui besar hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

TAHUN 2012. 

1.4 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, untuk 

mempertegas istilah-istilah yang digunakan, dan untuk menghindari terjadinya 

kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi, serta untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dan mengarah pada tujuan penelitian, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang 

digunakan untuk penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi beberapa hal 

sebagai berikut : 

1.4.1 Hubungan 

Hubungan menurut kamus bahasa Indonesia adalah: 1) keadaan berhubungan 

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

3) pertalian; sangkut paut; kontak ikatan (Poerwadarminto, 1976:362) 
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Berdasarkan pada pengertian tersebut hubungan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh, hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dan hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh. 

1.4.2 Daya Ledak (strength) 

Daya menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah: 1) kekuatan, tenaga; 2) 

pengaruh; 3) anak, jalan untuk sesuatu; 4) melihat, tipu (Poerwadarminto. 1976:233). 

Ledak menurut kamus bahasa Indonesia adalah: 1) pecah dan mengadakan keras, 

meletus, terbit perang (Poerwadarminto, 1976:577) adapun maksud daya ledak 

maksimal dalam waktu relative singkat. 

Berdasarkan pada pengertian tersebut Daya ledak yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya atau sesingkat-singkatnya 

1.4.3 Panjang Tungkai 

 Panjang menurut kamus bahasa Indonesia adalah: 1) tidak pendek, lanjut; 2) 

selama, seluruh; 3) menurut (Poerwadarminto, 1976:708). Tungkai adalah kaki 

(seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah) (Poerwadarminto, 1976:1107). 

 Berdasarkan pada pengertian tersebut panjang tungkai yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keberadaan panjang tungkai yang diukur dari pangkal paha 

sampai dengan telapak kaki, yang digunakan dalam menendang bola. 



10 

 

 
 

1.4.4 Tendangan Jarak Jauh 

 Menendang bola merupakan salah satu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan bagian kaki (Sukatamsi, 

1984:42) 

 Tendangan jarak jauh (long passing) merupakan salah satu tendangan dalam 

permainan sepakbola yang memiliki peranan penting baik untuk mengoperkan bola 

kepada kawan saat membentuk serangan maupun melakukan tendangan langsung ke 

gawang untuk mencetak gol. 

1.4.5 Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) 

 Merupakan kompetisi sepakbola professional yang terselenggara dari hasil 

kerja sama antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Pemuda 

dan Olahraga dan Pesatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Peserta diatur atau 

dibatasi dengan beberapa ketentuan dan syarat.Tingkat SMP/sederajat peserta harus 

berusia maksimal 15 tahun, sedangkan tingkat SMA/sederajat peserta harus berusia 

maksimal 18 tahun dengan memiliki nilai rata-rata akademik minimal 7. Untuk 

mahasiswa/Universitas peserta harus berusia maksimal 23 tahun dan memiliki 

komulatif IP 2.5. Tetapi yang diperkenankan main di tingkat universitas adalah 

pemain yang masih berusia 21 tahun. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan dapat menjadi inspirasi khususnya di bidang olahraga sepakbola. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

gambaran mengenai hubungan kekuatan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 

2012, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau acuan bagi pembinaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Hakekat Menendang 

 Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan  bola dari suatu 

tempat ke tempat lain yang menggunakan kaki atau bagian kaki. Menendang bola 

merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan, 

pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan dapat bermain secara 

efektif dan efisien. Menendang bola dapat dilakukan saat bola dalam keadaan diam, 

menggelinding, maupun melayang. Dalam penelitian ini bola yang ditendang dalam 

keadaan diam.  Mengingat menendang merupakan faktor terpenting dan utama dalam 

permainan sepakbola maka untuk menjadi pemain yang baik maka perlulah pemain 

mengembangkan kemahiran dalam menendang. Menendang yang baik dalam 

permainan sepakbola memerlukan kemampuan memperkirakan jarak dan arah mana 

bola harus diumpankan. Oleh karena itu seorang pemain yang akan menendang bola 

hendaknya memperkirakan sejauh mana tendangannya dan ke arah mana bola yang 

ditendang akan dituju. Sehingga seorang pemain disamping menguasai teknik dasar 

menendang juga harus mempunyai kaki yang kuat guna memperoleh hasil tendangan 

dengan jarak dan arah yang diinginkan. 

Tendangan merupakan salah satu faktor teknik dalam sepakbola yang perlu 

dikuasai dengan baik oleh setiap pemain. Menurut Sukatamsi (1984:44), bahwa 
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seseorang pemain yang tidak dapat menguasai teknik menendang dengan baik, 

pemain tersebut tidak akan menjadi pemain yang baik, dan kesebelasan yang baik 

adalah suatu kesebelasan yang semua pemainnya menguasai teknik menendang bola 

dengan baik. 

Menurut A. Sarumpaet (1992:20), menendang bola adalah suatu usaha untuk 

memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kaki 

atau bagian kaki. Fungsi dari tendangan ada beberapa macam antara lain: 1) Untuk 

memberi umpan pada teman, 2) Untuk menembak bola ke arah gawang lawan, untuk 

membuat gol kemenangan, 3) Untuk menyapu bola atau menghalau bola di daerah 

gawang atau pertahanan langsung ke depan, 4) Untuk melakukan berbagai macam 

tendangan, khususnya tendangan bebas, tendangan sudut, maupun tendangan 

hukuman. 

2.2 Teknik Menendang Bola 

Menurut Sukatamsi (1984:47), bagian kaki yang digunakan untuk menendang 

bola terdapat macam-macam tendangan yaitu: 1). tendangan kaki bagian dalam, 2). 

tendangan kura-kura kaki bagian luar, 3). Tendangan kura-kura kaki bagian dalam. 

4). tendangan kura-kura kaki penuh, 5). tendangan ujung kaki dan 6). tendangan 

dengan tumit. Teknik tendangan terbagi dua macam yaitu: tendangan yang biasa kita 

lakukan dan tendangan yang tidak biasa kita lakukan. Tendangan yang biasa kita 

lakukan adalah tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam, tendangan 
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dengan menggunakan kura-kura kaki, tendangan dengan menggunakan kura-kura 

kaki bagian dalam. Tendangan yang tidak biasa kita lakukan adalah tendangan 

dengan ujung kaki, tendangan dengan menggunakan kaki bagian belakang (tumit), 

tendangan dengan menggunakan kaki bagian luar dan tendangan dengan 

menggunakan kaki bagian bawah. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar:                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 

Bagian-bagian kaki 

(Sukatamsi, 1984 47) 
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Penelitian ini akan menggunakan teknik menendang bola dengan kura-kura 

kaki bagian dalam.  

2.2.1 Teknik Menendang Bola dengan kaki kura-kura kaki bagian dalam. 

Teknik dasar sepakbola, gerakan menendang bola tidak dilihat dari gerakan 

menendangnya saja, melainkan secara keseluruhan. Mulai dari letak kaki tumpu, kaki 

yang menendang, bagian bola yang ditendang, sikap badan, pandangan mata dan 

gerakan lanjutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknik menendang bola 

merupakan suatu rangkaian gerak yang paling berkaitan. Tendangan ini sering 

digunakan dalam permainan sepakbola, karena bola yang di tendang akan dapat lebih 

terarah menuju sasaran. Kegunaan tendangan dengan kura-kura kaki bagian dalam 

adalah untuk operan jarak jauh, operan lambung, memasukkan bola ke gawang, dan 

tendangan melengkung.  

Prinsip dalam teknik menendang bola dengan kura-kura kaki bagian dalam 

adalah : 

2.2.1.1. Kaki Tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu ke tanah pada saat persiapan 

menendang bola dan merupakan pondasi bagi badan atau letak titik berat badan. 

Posisi kaki tumpu terhadap bola akan sangat menentukan arah lintasan bola, sehingga 

posisi letak kaki tumpu berperan penting dalam pencapaian atau kesempurnaan dalam 

melakukan tendangan. Untuk tendangan jauh dengan kura-kura kaki bagian dalam 

menurut Sucipto (2000 : 21), bahwa kaki tumpu diletakkan di samping belakang bola 

± 30 cm dengan ujung kaki membuat sudut 40º dengan garis lurus bola. Kaki tumpu 
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tidak boleh goyang, karena akan mempengaruhi hasil tendangan yang dihasilkan. 

Selain itu kaki tumpu diusahakan untuk menghadap kesasaran. 

2.2.1.2 Kaki Ayun 

Kaki ayun atau yang digunakan untuk menendang adalah kaki yang 

digunakan untuk melakukan tendangan bola, biasanya yang digunakan untuk 

menendang adalah  kaki yang lebih kuat. Pergelangan kaki yang menendang bola 

pada saat menendang bola dikuatkan atau ditegangkan, sehingga kaki ayun tidak 

boleh bergerak ke arah lain kecuali mengenai bola yang harus ditendang. 

Kaki yang menendang harus diayunkan dari belakang menuju ke depan 

dengan kaki melintang tegak lurus ke arah sasaran, atau tegak lurus kaki tumpu dan 

ayunkan ke arah kura-kura kaki bagian dalam tepat mengenai sasaran bola di bagian 

bawah bola sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

diinginkan. Seperti yang terlihat pada gambar  

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 

Posisi Kaki Ayun dan Kaki Tumpu 
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2.2.1.3 Bagian Bola Yang Ditendang 

Melakukan tendangan dengan kura-kura kaki bagian dalam, seorang pemain 

harus cermat menendang bagian bola mana yang harus ditendang. Bagian bola yang 

ditendang harus tepat mengenai di bagian bawah bola, oleh karena itu apabila 

perkenaannya mengenai bagian bawah bola maka hasilnya akan melambung tinggi ke 

atas. Sehingga diharapkan perkenaan antara kaki yang menendang dengan bola harus 

tepat mengenai bagian bawah bola. 

2.2.1.4. Sikap Badan 

Sikap badan seorang pemain ketika menendang bola harus baik karena akan 

menentukan arah bola. Menurut Sukatamsi (1984:53), bahwa ketika menendang bola, 

kaki tumpu berada di samping belakang bola, maka pada waktu menendang sikap 

badan condong ke belakang.  

2.2.1.5 Pandangan Mata 

Waktu akan menendang dan saat kaki tendangan mengenai bola pandangan 

mata tetap pada bola kemudian pada arah sasaran (Sukatamsi, 1984 : 53). 

2.2.1.6 Gerak Lanjutan 

Gerak kaki yang menendang dilanjutkan dengan kaki ayun diangkat dan 

diarahkan ke depan, pandangan mengikuti jalannya bola ke sasaran, lengan dibuka 

berada disamping badan sebagai keseimbangan (Sucipto, 2000:21). Gerakan ini juga 

bertujuan agar laju bola lebi kencang dan tidak tertahan oleh gerakan badan dan kaki. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar: 
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Gambar. 2.3 

Gerak lanjutan 

 

2.3 Kondisi Fisik 

Menurut Remmy Muchtar (1992:81), kondisi fisik dalam olahraga di 

definisikan sebagai kemampuan seorang olahragawan dalam melaksanakan kegiatan 

olahraga. Kondisi fisik ini dibagi atas, 1) kondisi fisik umum, 2) kondisi fisik khusus. 

Dalam kondisi fisik ini, atau kita pakai istilah yang lebih khusus-physical fitness, 

mengandung berbagai unsur yang merupakan kualitas fisik atau physical qualities 

yang menentukan dalam kegiatan olahraga pada umumnya. Unsur-unsur tersebut 

diantaranya terdiri atas: 1) Speed atau kecepatan, 2) Strenght atau kekuatan, 3) 

Endurance atau daya tahan, 4) Flexibility atau kelentukan, 5) Agility atau kelincahan. 

Unsur-unsur tersebut di atas, merupakan kualitas fisik yang menentukan untuk 

pencapaian hasil dalam olahraga, oleh karena itu tidak dapat dilihat sebagai 

komponen yang terpisah-pisah. Dalam bukunya Olahraga Pilihan Sepakbola, 
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Remmy Muchtar (1992:82), juga memberikan contoh latihan fisik umum yaitu antara 

lain: latihan sit-up, latihan ini bertujuan untuk mengukur daya tahan dari kekuatan 

otot perut 

Kondisi fisik dalam olah raga adalah semua kemampuan jasmani yang 

menentukan prestasi yang realisasinya dilakukan melalui kesanggupan pribadi 

(kemauan; motivasi). Sedangkan menurut M. Sajoto (1995:8) kondisi fisik adalah 

satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu 

saja, baik peningkatan ataupun perubahannya. Artinya bahwa dalam peningkatan 

kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun di 

sana sini terdapat prioritas sesuai keadaan dan untuk keperluan apa atau situasi yang 

dibutuhkan. Keselurahan komponen tersebut adalah : a) Kekuatan, b) Daya tahan 

dalam hal ini dibedakan dua macam daya tahan, yaitu : 1) Daya tahan umum adalah 

kemapuan sesorang dalam mempergunakan jantung, paru-paru dan peredaran 

darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan jerja secara terus-meberus 

yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang 

cukup lama. 2) Daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan 

ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama 

dengan beban tertentu, c) Daya otot, d) Kecepatan,  e) Daya lentur,  f) Kelincahan, 

g) Koordinasi, h) Keseimbangan, i) Ketepatan, j) Reaksi. 

Lebih jelasnya adalah sebagai berikut : 

1) Kekuatan (strength) 
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Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan 

dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (M. Sajoto, 

1995 : 8). Kekuatan adalah kemampuan untuk membangkitkan ketegangan otot 

terhadap suatu tahanan. Kekuatan memegang peranan yang penting, karena kekuatan 

adalah daya penggerak setiap aktivitas dan merupakan persyaratan untuk 

meningkatkan prestasi. 

2)  Daya Tahan (endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk 

berkontrksi secara terus menerus dalam waktu yang relaif lama dengan beban tertentu 

(M. Sajoto, 1995 : 8). Daya tahan adalah kemampun untuk bekerja atau berlatih 

dalam waktu yang lama, dan setelah berlatih dalam jangka waktu lama tidak 

mengalami kelelahan yang berlebihan. 

3)  Daya Otot (muscular Power) 

Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal yang dikerjakan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1995: 

8). Daya otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan kontraksi otot sehingga 

semua faktor yang mempengaruhi kedua hal-hal tersebut akan mempengaruhi daya 

otot. Jadi daya otot adalah kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot 

untuk melakukan kerja fisik secara tiba-tiba. 
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4)  Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

(M. Sajoto, 1995 : 8). Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-

gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, 

atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Harsono, 1988 : 216). 

5)  Daya Lentur (fleksibility) 

Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas, hal ini akan sangat mudah 

ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukaan tubuh (M. 

Sajoto, 1995 : 9) 

6)  Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea tertentu, 

seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi 

dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup baik (M. Sajoto, 1995 : 9). 

7)  Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-

organ syaraf otot (M. Sajoto, 1995 : 9). Keseimbangan penting dalam kehidupan 

maupun olah raga, dimana tanpa keseimbangan orang tidak dapat melakukan aktivitas 

dengan baik. 
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8)  Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-

macam gerak yang berada kedalam pola gerakan tunggal secara efektif (M. Sajoto, 

1995 : 9). Apabila seseorang itu mempunyai koordinasi yang baik maka ia akan dapat 

melaksanakan tugas dengan mudah secara efektif. 

9)  Ketepatan (Accuracy) 

Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-

gerakan bebas terhadap suatu sasaran, sasaran ini merupakan suatu jarak atau 

mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bidang tubuh 

(M. Sajoto, 1995 : 9) 

10)  Reaksi (Reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya 

dalam menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera, saraf atau rasa lainnya 

(M. Sajoto, 1995 : 10) 

Menurut M. Sajoto (1995 : 10) Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui 

dengan cara penilaian bentuk tes kemampuan. Sebelum diterjunkan kearena 

pertandingan, seorang pemain sudah berada dalam kondisi dan tingkat kesegaran 

jasmani yang baik untuk menghadapi intensitas kerja dan tekanan-tekanan yang akan 

timbul dalam pertandingan. 

Kondisi fisik yaitu suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Komponen-komponen kondisi fisik diantaranya:kekuatan atau strenght, daya tahan 
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atau endurance, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility, kelentukan atau 

fleksibility, daya ledak atau power, koordinasi ketepatan atau accuracy dan 

keseimbangan atau balance. 

Prestasi dalam cabang olahraga yang salah satunya adalah sepakbola tidak 

cukup dicapai hanya dengan penguasaan suatu teknik saja. Tetapi harus dicapai 

dengan latihan, sebab latihan mempunyai dampak terhadap fisik. Sebab menurut 

Harsono (1988:153), kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan program latihan. Karena jika kondisi fisik atlet baik maka: 1) akan ada 

peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung, 2) akan ada 

peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, daya tahan, kecepatan, dan lain-lain 

komponen kondisi fisik, 3) akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu 

latihan, 4) akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan, dan 5) akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh kita apabila 

sewaktu-waktu respon demikian diperlukan (Harsono, 1988:153). Dari pengertian di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam permainan sepakbola sangat 

membutuhkan kemampuan fisik. 

 

2.3.1 Daya ledak otot tungkai 

Daya ledak adalah suatu kemampuan seorang atlet untuk mengatasi suatu 

hambatan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Daya ledak ini diperlukan 

dibeberapa gerakan asiklis, misalnya pada atlet seperti melempar, tendangan tinggi, 



24 

 

 
 

atau tendangan jauh. Lebih lanjut dikatakan bahwa daya ledak adalah kemampuan 

olahragawan untuk mengatasi tahanan dengan suatu kecepatan kontraksi tinggi . 

Daya ledak ialah kombinasi dari kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal. 

Daya ledak ini harus ditunjukan oleh perpindahan tubuh (dalam tendangan jauh) atau 

benda (peluru yang ditolakkan) melintasi udara, dimana otot-otot harus mengeluarkan 

kekuatan dengan kecepatan yang tinggi, agar dapat membawa tubuh atau obyek pada 

saat pelaksanaan gerak untuk dapat mencapai suatu jarak. 

Daya ledak ialah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh (Suharno HP, 1986:36). Daya ledak atau exsplosive power adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-

singkatnya. Untuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu singkat ini 

tercermin seperti dalam aktivitas tendangan tinggi, tolak peluru, serta gerakan lain 

yang bersifat eksplosif. 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan kontraksi 

otot (Bompa, 1983:231). Daya ledak merupakan salah satu dari komponen gerak yang 

sangat penting untuk melakukan aktivitas yang sangat berat karena dapat menentukan 

seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh seseorang dapat menendang, seberapa 

cepat seseorang dapat berlari dan lainnya. Daya ledak adalah faktor utama dalam 

pelaksanaan segala macam keterampilan dalam berbagai cabang olahraga. 
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Berdasarkan pada definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dua unsur penting 

yang menentukan kualitas daya ledak adalah kekuatan dan kecepatan.  

Daya ledak merupakan kemampuan otot untuk melakukan reaksi atau kerja 

cepat. Dalam melakukan tendangan jarak jauh daya ledak otot tungkai digunakan 

untuk menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Daya ledak otot tungkai  

sangat diperlukan, karena seseorang pemain yang hendak menendang bola jauh dan 

arah mana bola yang akan dituju maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

adalah masalah daya ledak otot tungkai. Dalam  pemberian latihan, pelatih harus 

mengetahui kemampuan fisik anak didiknya mengingat pada dasarnya bentuk tubuh 

terutama ke kuatan dan daya tahan, kelentukan, dan tingkat perbedaan fisik. Daya 

ledak merupakan suatu unsur komponen kondisi fisik yaitu kemampuan biomotorik 

manusia, yang dapat ditingkatkan sampai batas-batas tertentu dengan melakukan 

latihan-latihan tertentu yang sesuai. 

 

2.3.2 Panjang tungkai 

Menurut WJS. Poerwodarminto “tungkai sama dengan kaki (seluruh kaki dan 

pangkal paha ke bawah)” jadi tungkai merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu: 

seluruh tungkai ditambah dengan panggul.  

Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang dan otot-otot pembentuk tungkai 

baik tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang-tulang pembentuk tungkai meliputi 

tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, serta tulang femur. 
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Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan menendang bola 

adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot-otot anggota gerak bawah terdiri dari 

beberapa kelompok otot, yaitu: 1) otot pangkal paha, 2) otot tungkai atas, 3) otot 

tungkai bawah dan 4) otot kaki. 

Otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang sangat 

kuat dan disebut fasia lata. Otot-otot tungkai atas menjadi 3 golongan yaitu: 1) otot 

abduktor, meliputi a) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, b) muskulus 

abduktor brevis sebelah tengah, dan c) muskulus abduktor longus sebelah luar. Ketiga 

otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoralis, dengan fungsi 

menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur ; 2) muskulus ekstensor, meliputi : 

a) muskulus rektus femoris, b) muskulus vastus lateralis eksternal, c) muskulus vastus 

medialis internal,d) muskulus vastus intermedial; 3) otot fleksor femoris, meliputi :  

a) biseps femoris berfungsi membengkokkan pada dan meluruskan tungkai bawah, b) 

muskulus semi membranosis berfungsi membengkokkan tungkai bawah, c) muskulus 

semi tendinosus berfungsi membengkokkan urat bawah serta memutar ke dalam, d) 

muskulus sartorius berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu 

lutut mengentul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar 

(Syaifuddin, 1992 :44) 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai salah 

satu anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam kerja olahraga. Sebagai 

anggota gerak bawah, panjang tungkai berfungsi sebagai penopang gerak anggota 
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tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, melompat 

maupun menendang. Panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam kaitannya sebagai pengungkit disaat menendang 

bola. Dalam mekanika gerak, suatu benda bila dijatuhkan dalam sebuah lingkaran 

dengan jari-jari lebih panjang akan lebih jauh dibandingkan dengan lingkaran yang 

berjari-jari pendek. Demikian juga saat menendang, semakin panjang tungkai pemain 

maka hasil menendangpun akan semakin jauh. Karena menendang merupakan 

gerakan yang serupa, yaitu gerakan ayunan layaknya pengungkit. 

2.4 Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) 

Liga Pendidikan Indonesia adalah kompetisi sepakbola professional antar SMP 

(Sekolah Menengah Pertama), antar SMA (Sekolah Menengah Akhir) atau sederajat 

dan antar Universitas seluruh Indonesia. Diselenggarakan secara bertahap, mulai 

dari kabupaten/kota, provinsi wilayah tingkat nasional. Kerja sama antara 

Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan 

Pesatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Peserta diatur atau dibatasi dengan 

beberapa ketentuan dan syarat. Tingkat SMP/sederajat peserta harus berusia 

maksimal 15 tahun, sedangkan tingkat SMA/sederajat peserta harus berusia maksimal 

18 tahun dengan memiliki nilai rata-rata akademik minimal 7. Untuk 

mahasiswa/Universitas peserta harus berusia maksimal 23 tahun dan memiliki 

komulatif IP 2.5. Tetapi yang diperbolehkan main hanya pemain yang masih berusia 

21 tahun. Dalam hal ini tim LIPIO Unnes telah lolos mewakili Jawa Tengah untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
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maju ke tingkat Nasional, setelah meraih Juara I ditingkat provinsi dengan 

mengungguli UNDIP, USM, UNIKA, dan Universitas lainnya. 

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan pada 

kontraksi otot. Daya ledak atau explosive power adalah kemampuan otot atau 

sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang 

dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Unjuk 

kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu singkat ini tercermin seperti 

dalam aktivitas tendangan tinggi, tolak peluru, serta gerak lain yang bersifat 

eksplosif. 

Pengertian di atas jelas bahwa dalam melakukan tendangan jauh kita 

memerlukan daya ledak otot tungkai, karena kita memerlukan gerakan yang cepat dan 

kuat saat melakukan tendangan terhadap bola, dengan demikian hasil tendangan akan 

lebih optimal. Dalam melakukan tendangan jarak jauh daya ledak otot tungkai 

digunakan untuk menghasilkan tendangan yang cepat, kuat, dan akurat. Daya ledak 

otot tungkai  sangat diperlukan, karena seseorang pemain yang hendak menendang 

bola jauh dan arah mana bola yang akan dituju maka salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan adalah masalah daya ledak otot tungkai. 

2.4.2 Hubungan Panjang Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai bagian 
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dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya sebagai 

pengungkit disaat menendang bola. Tungkai yang panjang merupakan potensi untuk 

mendapatkan hasil menendang bola dengan baik, karena di sini tungkai mempunyai 

prinsip kerja seperti tuas. Adapun prinsip kerja tuas yaitu semakin besar bidang tuas 

atau pengungkit maka akan mudah untuk melakukan atau menggerakkan sesuatu. 

Begitu pula menendang bola, semakin besar bidang lintasan ayunan maka potensi 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal semakin besar. 

Panjang pendeknya tungkai akan berpengaruh pada hasil tendangan. Hal ini 

dapat ditinjau dari panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh  memiliki 

sumbangan yang erat kaitannya sebagai pengungkit serta besar atau luasnya ayunan 

kaki pada saat melakukan aktifitas menendang bola. Jadi semakin panjang tungkai 

seseorang maka akan semakin jauh tendangan yang dihasilkan. 

2.4.3 Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Panjang Tungkai Terhadap Hasil 

Tendangan Jarak Jauh 

Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari dalam permainan sepakbola 

guna mendukung kemampuan melakukan suatu gerakan yang diharapkan, misalnya 

gerakan menendang. Saat menendang bola semua kondisi fisik akan berperan aktif, 

khusus daya ledak menjadi permasalahan seperti telah dijelaskan bahwa perpaduan 

kontraksi otot yang ada di paha kaki, kaki akan menghasilkan tenaga yang explosive 

dan kecepatan (speed). Daya ledak yang dihasilkan oleh otot-otot paha dan kaki 

digunakan untuk mengayunkan kaki tendang ke arah bola, sehingga pada saat 

mengayunkan kaki tendang dibutuhkan daya ledak otot tungkai dalam bidang angular 
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bergerak atau mengayun dengan cepat pula. Jika kedua unsur ini ditunjang dengan 

tungkai yang panjang maka hasil tendangan bola akan berjalan keras dan cepat. 

Gerakan tungkai bawah saat menendang bola termasuk dalam gerakan rotasi 

atau agular, karena tungkai bawah berputar pada sendi pinggul, terjadi bila objek 

bergerak pada lintasan lingkaran mengelilingi satu titik tetap, jarak yang ditempuh 

bisa berupa busur kecil atau lingkaran penuh, kebanyakan gerakan segmen-segmen 

tubuh bergerak kaki ayun pada satu titik tetap dalam lintasannya berbentuk busur 

lingkaran. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa gerakan ayunan kecepatan 

kaki saat menendang bola adalah merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

gerakan secepat mungkin dalam satu gerakan yang utuh tidak terputus-putus dan 

memberi sumbangan terhadap gerakan selanjutnya. 

Menendang bola, waktu, akurasi, pandangan, tenaga dan gerakan harus 

dipadukan sedemikian rupa menjadi suatu kesatuan yang padu dan harmonis sehingga 

menghasilkan tendangan yang baik pula. Selain itu, otot-otot yang ada pada tubuh 

kita harus diperhatikan khususnya pada tungkai karena bagaimanapun juga akan 

sangat berpengaruh terhadap tendangan yang dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut 

maka dapat diprediksi bahwa ada hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 71). 

Berdasarkan pada beberapa landasan teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.7.1 Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012. 

2.7.2 Ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada 

pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012. 

2.7.3 Ada hubungan antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap 

hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ilmiah yang digunakan sebagai metodologi penelitian harus tepat 

dan mengarah pada tujuan penelitian, sehingga penelitian memperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian adalah syarat mutlak dalam suatu 

penelitian, berbobot atau tidaknya mutu penelitian tergantung pada pertanggung  

jawaban metodologi penelitian, maka diharapkan dalam penggunaan metodologi 

penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:136), bahwa metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes dan pengukuran. Secara sistematis 

adalah sebagai berikut : 

3.1 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Tes dan 

pengukuran yang dilakukan meliputi tes variable bebas yaitu: tes daya ledak otot 

tungkai (standing broad jump), pengukuran panjang tungkai (anthropo meter), dan 

tes menendang bola sekuat-kuatnya untuk menghasilkan jarak yang jauh 

menggunakan  tes long pass test (Frank M. Verduci. Ed.D, 1980:335) 
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3.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu desain korelasional (corelational 

design). Yang menyatakan hubungan daya ledak otot tungkai (X1), dan panjang 

tungkai (X2), terhadap kemampuan tendangan jarak jauh (Y). Adapun desain 

penelitian yang dimaksud terlihat pada gambar berikut ini 

 

Γx1y     

    

 

Γx2y 

         Γyx1x2 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menunjukkan variasi, baik dalam  jenisnya 

maupun dalam lingkungannya (Sutrisno Hadi, 1993 : 224). 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Variabel bebas:  

3.3.1.1 Daya ledak otot tungkai ( X1) 

3.3.1.2 Panjang tungkai (X2) 

3.3.2 Variabel terikat : kemampuan  tendangan jarak jauh (Y) 

Daya ledak otot 

tungkai (x1) 

Panjang 

tungkai(x2) 

Kemampuan 

menendang jauh (y) 
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3.4 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

sensus (Suharsimi Arikunto, 2006:130). 

Pengertian diatas mengandung maksud bahwa populasi adalah segala sesuatu 

yang akan dijadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari individu-individu itu 

harus memiliki paling sedikit sifat yang sama atau homogen. 

Populasi dalam  penelitian ini  adalah pemain sepakbola LIPIO UNNES 

TAHUN 2012 yang berjumlah 20 orang dengan usia rata-rata 21 tahun. 

3.5 Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:109) sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diselidiki. Dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu 

pemain sepakbola LIPIO UNNES TAHUN 2012 yang berjumlah 20 orang dengan 

usia rata-rata 21 tahun. 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Suharsimi Arikunto (2006 : 223), mengatakan bahwa mengumpulkan data 

merupakan kegiatan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya itulah dilakukan 

penelitian dengan menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan disimpulkan dengan 

referensi yang dimiliki, sedangkan yang dimaksud data itu sendiri adalah hasil 
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pencatatan penelitian baik berupa fakta maupun angka. Dalam hal ini perlu diingat 

bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data atau alat 

pengukurannya. Kalau alat pengambilan datanya cukup variabel dan valid, maka 

datanya juga akan valid. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode tes dan pengukuran.  

Penelitian ini ada 3 macam tes, ialah: 1) Tes daya ledak otot tungkai, 2) Tes 

pengukuran panjang tungkai, 3) Tes kemampuan menendang jarak jauh. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto, 2006:160). Sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik tes dan pengukuran, maka instrumen 

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

3.7.1 Tes Daya Ledak Otot Tungkai 

Untuk mengukur daya ledak otot tungkai ada dua cara, yaitu dengan vertical 

jump dan standing broad jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya (power) otot 

kaki ke arah depan (horisontal). Karena tendangan jarak jauh pada sepakbola 

melakukan gerakan yang bersifat dorongan ke depan maka instrumen atau tes yang 

digunakan adalah standing broad jump. 
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3.7.1.1 Pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

Testee coba berdiri pada papan tolak dengan lutut ditekuk sampai membentuk 

sudut kurang lebih 45 derajat, kedua lengan lurus ke belakang. Kemudian teste coba 

menolak ke depan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan kedua 

kaki, percobaan dilakukan sebanyak tiga kali dan diambil yang terbaik. Adapun 

norma dari tes daya ledak otot tungkai dapat dikelompokkan dalam berbagai macam 

kategori hasil yang dapat dilihat dalem tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Norma Tes Daya Ledak Otot Tungkai 

Nilai 
Pria Wanita 

Istimewa > 250 > 200 

Sangat Baik 241-250 191-200 

Di Atas Rata-Rata 231-240 181-190 

Rata-Rata 221-230 171-180 

Di bawah Rata-Rata 211-220  161-170  

Kurang 191-210 141-160 

Kurang Sekali < 191 < 141 

       Sumber :Tes-Tes Health Related Fitness   Gejut Weblog.Htm 
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Gambar. 3.1. 

Standing broad jump 

3.7.2 Tes Panjang tungkai 

Mengukur panjang tungkai digunakan alat yaitu anthropo meter. Diukur dari 

pangkal paha sampai dengan telapak kaki. 

3.7.2.1 Pelaksanaanya adalah sebagai berikut : 

Testee berdiri tegak, tester mencari sendi penggerak pada pangkal paha, untuk 

memudahkan testee dapat menggerakkan salah satu kakinya ke depan dengan posisi 

kaki tetap lurus, panjang tungkai diukur dari pangkal paha sampai telapak kaki dalam 

satuan centimeter. 
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Tabel 3.2 

Reabilitas dan validitas panjang tungkai 

No R 
Hasil Tes (cm) 

Y Y
2
 

1 2 

1 R-01 91.5 90 181.5 32942.25 

2 R-02 91.5 91 182.5 33306.25 

3 R-03 90.5 90 180.5 32580.25 

4 R-04 90 90 180 32400.00 

5 R-05 95 94 189 35721.00 

6 R-06 92 91 183 33489.00 

∑X 550.50 546.00 1096.50 200438.75 

∑X
2
 50523.75 49698.00     

∑XY 50523.75 49698.00 K 2 

rhitung 0.99 0.99 ∑b
2
 5.475 

rtabel 0.381 0.381 t
2
 10.675 

Keterangan Valid Valid r11 0.9742389 

b
2
 3.075 2.400 Keterangan Reliabel 
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Gambar. 3.2 

Anthropo meter 

3.7.3 Tes Menendang Jauh 

Menggunakan tes long pass test. Alat ukur ini mempunyai reliabilitas 0.99 

dan validitasnya 0.94 diambil dari buku Measurement Concepts in Physical 

Education (Frank M. Verduci. Ed.D, 1980:335) 

3.7.3.1 Pelaksanaanya adalah sebagai berikut : 

Dilaksanakan dengan cara bola diam pada bidang lapangan sepakbola. 

Pelaksanaan tes menendang ini dilakukan dalam tiga kali kesempatan menggunakan 

kaki sesuai dengan pilihan kaki terkuat testee, apakah kaki kanan atau kaki kiri. 

Adapun penghitungan skor dilakukan berdasarkan pada hasil terjauh (terbaik) yang 

dihasilkan saat melakukan tendangan. Diambil dari jarak awal bola ditendang hingga 

pertama jatuhnya bola ke tanah. Hasil terbaik dari ketiga tes menendang bola 

merupakan skor yang diperoleh masing-masing testee dalam satuan meter. 
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Tes tersebut dinyatakan gagal apabila: 1) Bola yang ditendang keluar batas yang telah 

ditentukan, 2) Bola yang ditendang tidak melambung atau datar. 

 

 

 

 

Gambar. 3.3 

Lapangan tes tendangan jauh 

(Frank M. Verduci. Ed.D, 1980:335) 

3.8 Prosedur Penelitian 

Kegiatan penelitan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu mulai dari tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian penelitian. 

3.8.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.8.1.1 Pada penelitian ini diawali dengan melakukan observasi ke tim LIPIO 

UNNES TAHUN 2012 untuk mencari keterangan yang dibutuhkan. 

3.8.1.2 Selanjutnya peneliti mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas Ilmu 

Keolahragaan UNNES sebagai rekomendasi kepada pihak tim LIPIO UNNES 

TAHUN 2012. 
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3.8.1.3 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak tim LIPIO UNNES TAHUN 

2012 untuk mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya 

kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke dosen pembimbing dan atlet yang 

akan dijadikan subyek penelitian. 

3.8.1.4 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan sepakbola UNNES. 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian  

3.8.2.1 Menyiapkan alat/ fasilitas untuk penelitian. 

3.8.2.2 Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain LIPIO UNNES 2012 dikumpulkan 

kemudian dilakukan pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

3.8.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran 

yaitu: 1) Tes daya ledak otot tungkai, 2) pengukuran panjang tungkai, 3) 

Pengukuran kemampuan menendang jarak jauh. 

3.8.3 Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah hasil data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

komputerisasi menggunakan program SPSS Versi 16. 

3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Suatu penilitian pasti banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dan 

mempengaruhi, demikian pula dengan penelitian ini telah diusahakan untuk 

menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta 

mempengaruhi selama penelitian ini berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara lain : 
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3.9.1 Faktor kesungguhan subyek penelitian 

Faktor kesungguhan dalam mengikuti tes dan pengukuran dari tiap-tiap 

pemain tidak sama. Kesungguhan subyek penelitian pada saat penelitian sangat 

mempengaruhi hasil penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegah karena 

semua ini berasal dari dalam diri individu masing-masing. Sehingga hasil tes akan 

berpengaruh, untuk mengatasi hal itu peneliti selalu memberikan pengarahan kepada 

peserta tes akan pentingnya penelitian. 

3.9.2 Faktor Pemberian Contoh 

Pemberian contoh mempunyai peran yang sangat besar dalam usaha untuk 

memperoleh hasil yang baik. Usaha yang dapat ditempuh supaya pemberian contoh 

dapat diterima dengan baik, maka sebelum dites dan diukur siswa diberikan 

penjelasan mengenai bentuk tes yang akan diterima secara lisan, kemudian 

didemonstrasikan agar siswa dapat menirukannya dengan benar sehingga didapatkan 

hasil yang sesuai.   

3.10 Analisis Data 

Pelaksanaan analisis data penelitian, setelah data diperoleh dari hasil 

pengukuran selanjutnya dianalisis dengan teknik regresi. Namun sebelum melakukan 

uji analisis, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi : 
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3.10.1  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Suatu data dikatakan normal bila jumlah data di atas dan di bawah 

rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya (Sugiyono, 2007 : 76). 

Adapun uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji 

jikasignifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika signifikansi <0,05 

data dinyatakan tidak normal. 

3.10.2  Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

variasi subyek penelitian-subyek penelitian yang diambil dari populasi yang sama 

dalam penelitian. Uji homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji Barlett 

adalah sebagai berikut : 

1) Mencari variasi dari masing-masing golongan dengan rumus : 

 

 

2) Mencari varians gabungan dengan rumus : 

S
2 

= (n1-1) S
2 

i / (n1-1) 

3) Mencari harga B dengan rumus : 

B = (log S
2)
 (n1 – 1) 

 

2
1 = 

Xi-X 

 n-1 
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4) Mencari harga Chi Kuadrat dengan rumus : 

X
2 

= (log 10) {B-(n1-1) log S
2

1 

Harga X
2 

hitung dikonsultasikan dengan harga  X
2  

tabel  dengan dk = n- 1, dimana n 

= banyaknya golongan atau variabel pada taraf signifikansi 5 %. Jika harga X
2  

hitung 

X
2  

tabel  berarti  distribusi data homogen, sebaliknya jika harga X
2  

hitung  X
2  

tabel  

berarti distribusi data tidak homogen 

3.10.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

ataukah tidak. Maksud dari linier adalah apakah garis regresi antara X dan Y 

membentuk garis linier atau tidak. Jika data linier, dapat dilanjutkan pada uji 

parametrik dengan teknik regresi. Namun jika data tidak linier, digunakan uji regresi 

non linier. 

3.10.4 Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang diperoleh 

dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika data berarti, maka 

dapat digunakan sebagai peramalan, jika tidak berarti sebagai konsekuensinya tidak 

dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji keberartian model garis 

regresi menggunakan teknik analisis varians dengan langkah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  

Teknik Analisis Varians 

 

Sumber Variasi Dk Jk  KT F 

Total N  Y 1
2 

 Y1
2  

Koefesien (a)  1 ( Y1)
2
/n (Y1)

2
/n 

 

S
2 

reg 

S
2

 res 

Koefesien (b/a) 1 JK reg = JK (b/a) S
2
reg = JK (b/a) 

Sisa n-2 JK res =  (Y1-Y1)
2 

S
2
reg = (Y1-Y1)

2 

                  n-2 

Tuna Cocok k-2 JK (TC) S
2

TC = JK (TC) 

           K – 2  

 

S
2 

(TC) 

S
2 

E 

Galat n-2 JK (E) S
2

E = JK E 

         N – k  

Uji regresi dengan persamaan Y = a + bX 

Uji korelasi 

Γxy =          N∑xy-(∑x)(∑y)  

√{(N(∑x²)-(∑x)²}{(N∑y²)-(∑y)²}(Sugiyono, 2007 : 273) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Diskripsi Data 

Data dari hasil tes da hadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola 

LIPIO UNNES 2012 memiliki satuan yang n pengukuran daya ledak otot tungkai dan 

panjang tungkai ter 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 daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 kedalam berdasar 

hasil tes tersaji pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Daya Ledak Otot Tungkai 20 29.81 62.18 50.0005 9.99899 

Panjang Tungkai 20 33.25 66.73 49.9990 10.00177 

Hasil Menendang Jarak 

Jauh 
20 21.36 62.99 50.0005 9.99946 

Valid N (listwise) 20     

46 
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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. Adapun hasilnya dirangkum pada 

tabel-tabel di bawah ini. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data masing-masing variabel meliputi daya ledak otot 

tungkai, panjang tungkai dan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola, 

dengan anggota sampel sejumlah 20 orang berdasar pada hasil pengukuran atau tes 

diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Daya Ledak 

Otot Tungkai 

Panjang 

Tungkai 

Hasil 

Menendang 

Jarak Jauh 

N 20 20 20 

Normal Parameters
a
 Mean 50.0005 49.9990 50.0005 

Std. Deviation 9.99899 10.00177 9.99946 

Most Extreme Absolute .165 .167 .207 
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Differences Positive .112 .167 .097 

Negative -.165 -.154 -.207 

Kolmogorov-Smirnov Z .739 .745 .926 

Asymp. Sig. (2-tailed) .646 .635 .357 

a. Test distribution is Normal.    

     

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 2 terlihat bahwa data 

masing-masing variabel yaitu daya ledak otot tungkai, panjang tungkai dan hasil 

tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola penyebarannya berdistribusi normal 

karena nilai signifikansinya > 0,05. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Varians Data 

Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data. Adapun hasil uji homogenitas penelitian menggunakan uji 

Chi Kuadrat seperti tercantum pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

Test Statistics 

 

Daya Ledak 

Otot Tungkai 

Panjang 

Tungkai 

Hasil 

Menendang 

Jarak Jauh 

Chi-Square 7.000
a
 3.400

b
 4.000

c
 

df 8 12 7 

Asymp. 

Sig. 
.537 .992 .780 

a. 9 cells (100,0%) have expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell frequency is 2,2. 

b. 13 cells (100,0%) have expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell frequency is 1,5. 

c. 8 cells (100,0%) have expected frequencies less than 

5. The minimum expected cell frequency is 2,5. 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel 4.3 terlihat bahwa varians data variabel penelitian daya ledak 

otot tungkai, panjang tungkai dan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola dalam keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05. 
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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 hubungan yang linier atau tidak terhadap kriterium. 

Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Linieritas Data Penelitian 

Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1 – Y 15,943 0,002 Linier 

X2 – Y 24,046 0,002 Linier 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Hasil uji linieritas data antara X1, dan X2 dengan Y diperoleh F hitung dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel prediktor penelitian yaitu daya 

ledak otot tungkai, panjang tungkai dan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola dinyatakan linier. 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hubungan  daya ledak otot tungkai, 

panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola 

dilakukan dengan analisis hubungan  menggunakan teknik regresi. Perhitungan 

statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Adapun hasil 

perhitungan analisis data tersaji sebagai berikut 
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4.1.3.1 Hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Hubungan antara Daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 674.341 1 674.341 9.905 .006
a
 

Residual 1225.455 18 68.081   

Total 1899.795 19    

a. Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai   

b. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh   

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diperoleh nilai Fhitung = 9,905 dan pada α = 5% 

dengan dk = (1:18) diperoleh Ftabel = 4,41 dengan nilai probabilitas sebesar 0,006. 

Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), maka dengan 

demikian H0 ditolak sehingga hipotesis Ha diterima, yang berarti ada hubungan  

yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012. 
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Tabel 4.6 

Persamaan regresi antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.210 9.644  2.096 .051 

Daya Ledak Otot 

Tungkai 
.596 .189 .596 3.147 .006 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh    

Bentuk hubungan  daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 dapat digambarkan dari persamaan 

regresi yang diperoleh yaitu : 𝑌  = 20,210 + 0,596X1. Hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi kenaikan daya ledak otot tungkai sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan 

hasil tendangan jarak jauh sebesar 0,843 point pada konstanta 20,210. Dengan kata 

lain untuk memperoleh hasil tendangan jarak jauh yang optimum, dibutuhkan daya 

ledak otot tungkai yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. Uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 9,905 > Ftabel = 4,41 pada α 

= 5% dengan dk (1:18) yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat 

digunakan menggambarkan bentuk hubungan  daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012.  
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Tabel 4.7 

Hasil koefisien determinasi antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .596
a
 .355 .319 8.25111 

a. Predictors: (Constant), Daya Ledak Otot Tungkai 

 

Besarnya hubungan  daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 tersebut dapat dilihat dari koefisien 

determinasi R square yang diperoleh yaitu 0,355 atau 35,5%. 
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4.1.3.2 Hubungan  panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Tabel 4.8 

Hasil analisis hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 657.036 1 657.036 9.516 .006
a
 

Residual 1242.759 18 69.042   

Total 1899.795 19    

a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai    

b. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh   

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% dengan dk = 

(1:18) diperoleh Ftabel = 4,41, dengan nilai probabilitas sebesar 0,006. Karena 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), maka dengan demikian H0 

ditolak sehingga hipotesis Ha diterima, yang berarti ada hubungan yang signifikan 

antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola 

LIPIO UNNES 2012. 
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Tabel 4.9 

Persamaan regresi antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.604 9.709  2.122 .048 

Panjang 

Tungkai 
.588 .191 .588 3.085 .006 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh   

Bentuk hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada 

pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 dapat digambarkan dari persamaan regresi 

yang diperoleh yaitu : 𝑌  = 20,604 + 0,588X2. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

kenaikan panjang tungkai sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan hasil tendangan 

jarak jauh sebesar 0,588 point pada konstanta 20,604. Dengan kata lain untuk 

memperoleh hasil tendangan jarak jauh yang optimum, dibutuhkan panjang tungkai 

yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. Uji keberartian persamaan regresi 

dengan uji F diperoleh F hitung = 9,516 > Ftabel = 4,41 pada α = 5% dengan dk 

(1:18) yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat digunakan 
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menggambarkan bentuk hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012. 

Tabel 4.10 

Hasil koefisien determinasi antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .588
a
 .346 .310 8.30916 

a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai  

 

Besarnya hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada 

pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 tersebut dapat dilihat dari koefisien 

determinasi R square yang diperoleh yaitu 0,346 atau 34,6%. 
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4.1.3.3 Hubungan daya ledak otot tungkai, dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh 

Tabel 4.11 

Hasil analisis hubungan antara daya ledak otot tungkai, dan panjang tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 840.292 2 420.146 6.741 .007
a
 

Residual 1059.503 17 62.324   

Total 1899.795 19    

a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Daya Ledak Otot Tungkai  

b. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh   

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh nilai Fhitung dan pada α = 5% dengan dk 

= (3:17) diperoleh Ftabel = 3,19, dengan nilai probabilitas sebesar 0,007. Karena 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05), maka dengan demikian H0 

ditolak sehingga hipotesis Ha diterima, yang berarti ada hubungan  yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012. 
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Tabel 4.12 

Persamaan regresi antara daya ledak otot tungkai, kelentukan tungkai dan 

panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.649 10.325  1.225 .237 

Daya Ledak Otot 

Tungkai 
.383 .223 .383 1.715 .105 

Panjang Tungkai .364 .223 .364 1.632 .121 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh    

 

Bentuk hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 dapat digambarkan 

dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : 𝑌  = 12,649 + 0,383X1 + 0,364X2. Uji 

keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh Fhitung = 6,741 > Ftabel = 3,19 

pada α = 5% dengan dk (3:17) yang berarti persamaan tersebut signifikan dan dapat 

digunakan menggambarkan bentuk hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

2012. 
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Tabel 4.13 

Hasil koefisien determinasi antara daya ledak otot tungkai, dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .665
a
 .442 .377 7.89454 

a. Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Daya Ledak 

Otot Tungkai 

 

Besarnya hubungan daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 tersebut dapat 

dilihat dari koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu 0,442 atau 44,2%. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1.1 Hubungan daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Mencermati keberadaan tungkai yang terentang antara gelang panggul dan 

jari kaki, jika dikaji secara seksama otot tungkai memiliki peran yang sangat 

penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak bawah. Hal ini dapat dimengerti 

karena anggota gerak bawah dalam melakukan gerakan terutama sekali dalam 

pelaksanaan menendang bola memerlukan ayunan tungkai yang kuat. Dalam sebuah 

tendangan, arah gerakan bola yang ditendang ditentukan oleh kekuatan yang 



60 

 

 
 

dikerahkan untuk menendang bola. Bola akan lari menjauh dari arah tendangan. Cepat 

atau lambatnya lintasan bola ditentukan oleh kuat atau tidaknya tendangan yang 

mengenainya. Semakin keras tendangan yang di kenakan terhadap bola, semakin 

cepat bola itu bergerak. 

Berdasarkan analisa data menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain 

sepakbola LIPIO UNNES 2012. Besarnya hubungan  daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 

tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu 

0,355 atau 35,5%. 

Dengan daya ledak otot tungkai yang tinggi maka akan memungkinkan 

seorang pemain melakukan tendangan yang keras dan cepat yang pada akhirnya 

menghasilkan tendangan dengan jarak yang jauh yang baik. 

4.2.1.2 Hubungan  panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Panjang tungkai sebagai salah satu anggota gerak bahwa memiliki peran 

penting dalam unjuk kerja olahraga. Sebagai anggota gerak bawah panjang tungkai 

berfungsi sebagai penopang gerak anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan 

baik dalam berjalan, berlari, melompat, maupun menendang. 

Berdasarkan analisa data menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola 

LIPIO UNNES 2012. Besarnya hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan 
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jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012 tersebut dapat dilihat dari 

koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu 0,346 atau 34,6%. 

Panjang tungkai juga mempengaruhi jauh tidaknya tendangan karena dengan 

tungkai yang panjang dapat dimungkinkan menghasilkan gerak ayun yang cepat. 

Gerak ayunan ini akan menghasilkan pukulan pada bola keras dan hasil akhirnya 

adalah laju bola yang cepat. 

4.2.1.3 Hubungan daya ledak otot tungkai, kelentukan tungkai dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Berdasarkan analisa data menunjukkan bahwa ada hubungan secara bersama-

sama yang signifikan antara daya ledak otot tungkai kelentukan tungkai dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

2012. Besarnya hubungan daya ledak otot tungkai kelentukan tungkai dan panjang 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

2012 tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi R square yang diperoleh yaitu 

0,442 atau 44,2%. 

Berorientasi pada temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi seorang pelatih dalam pemberian program 

latihan tendangan jarak jauh, agar memperioritaskan pada peningkatan unsur 

kondisi fisik khususnya daya ledak otot tungkai, dan panjang tungkai. Kenyataan 

tersebut sejalan dengan pendapat bahwa unsur-unsur kondisi fisik harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin bagi setiap atlet karena kekuatan merupakan unsur yang lebih 

dominan dibanding lainnya dan perlu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan 
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program latihan. Sedangkan kelentukan merupakan penyeimbang tungkai saat 

menendang guna mendapatkan sudut tembakan yang sesuai. Dengan dimilikinya 

kelentukan yang lentuk maka tubuh dapat condong kedepan dalam keadaan elastis 

sehingga tembakan yang dihasilkan bisa maksimal sesuai dengan tujuan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

5.1.1 Ada hubungan yang signifikan sebesar 35,5% antara daya ledak otot tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 

2012.  

5.1.2 Ada hubungan yang signifikan sebesar 34,6% antara panjang tungkai terhadap 

hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012.  

5.1.3 Ada hubungan secara bersama-sama yang signifikan sebesar 44,2% antara 

daya ledak otot tungkai kelentukan tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola LIPIO UNNES 2012.  

5.2 Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran kepada pelatih cabang olahraga 

sepakbola sebagai berikut : 

5.2.1 Hal utama yang harus dilakukan oleh pemain sepakbola agar memiliki hasil 

tendangan  jarak  jauh yang baik adalah dengan meningkatkan daya ledak serta 

diimbangi panjang tungkai.   
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5.2.2 Seorang pemain hendaknya juga memperhatikan perkenaan kaki untuk 

menendang dan perkenaan pada bola serta melihat sasaran agar hasil 

tendangan lebih maksimal. 

5.2.3 Bagi para pembaca dan peneliti lain yang ingin mengkaji ulang dengan judul 

yang sama, di harapkan lebih teliti dalam proses pengambilan data dan 

pengolahan data. 
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Lampiran 4 

 

 

 UNIT KEGIATAN MAHASISWA 

 SEPAKBOLA 

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Sekretariat : gd. UKM UNNES  Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229, 
Telp. 085799831333 
 

Semarang, 6 February 2013 

Nomor  :28 /UKM/SB/UNNES/IX/2012 

Hal   : Balasan Penelitian 

Kepada, 

Yth. Ketua jurusan PKLO 

Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang 

Di tempat 

 

Dengan hormat,  

Menindak lanjuti permohonan ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

nomor : 6362 / UN37.1.6 / PL / 2012 tanggal 21 Desember 2012, menerangkan 

bahwa mahasiswa dibawah ini :  

Nama   : Drajad Hadi Wibowo 

NIM  : 6301406063 

Prodi  : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Fakultas : Ilmu Keolahragaan 

Telah mengadakan penelitian pada pemain UKM Sepakbola UNNES pada tanggal 31 

Desember 2012 dilapangan olahraga Universitas Negeri Semarang dengan judul 

”HUBUNGAN DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN PANJANG TUNGKAI 

TERHADAP HASIL TENDANGAN JARAK JAUH PADA PEMAIN SEPAKBOLA 

LIPIO UNNES TAHUN 2012” 

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya 

 

Pendamping  UKM  Sepakbola   ketua UKM Sepakbola 

 

 

Kumbul Slamet B. S.Pd, M.Kes   Tri Damar Ghufron 

NIP. 197109091998021001    NIM. 6301411132 
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Lampiran 5 

Hasil Standing Broad Jump 

 

No Nama Raihan 
HasilLompatan 

1 2 3 

1 FENDIKA NOVAN U 2.70 2.50 2.70 2.70 

2 ANDRA HERMAWAN 2.72 2.70 2.70 2.72 

3 JOKO PRASETYO 270 2.60 2.70 2.70 

4 FERI FERIAL 2.55 2.45 2.50 2.55 

5 TRI DAMAR 2.40 2.20 2.30 2.40 

6 HUDA MUALIMIN 2.70 2.66 2.70 2.30 

7 SYAHRIZAL 2.70 2.55 2.60 2.70 

8 I PUTU MEGA 2.60 2.60 2.60 2.60 

9 SARWO WIDODO 2.55 2.43 2.50 2.55 

10 RICO Y W 2.30 2.20 2.30 2.30 

11 IRFAN M 2.72 2.72 2.69 2.70 

12 RIZA HABIBIE 2.40 2.30 2.40 2.35 

13 INDAR ISTIQNAN 2.50 2.50 2.50 2.50 

14 RIAN KURNIA 2.60 2.60 2.50 2.60 

15 IVAN KUSUMA 2.35 2.20 2.35 2.25 

16 BHARA MADA O 2.60 2.50 2.60 2.50 

17 FERNANDUS ERIK F 2.50 2.45 2.50 2.48 

18 FATIH RIJALUL H 2.45 2.40 2.45 2.42 

19 RIZKY KURNIAWAN 2.60 2.60 2.55 2.58 

20 AHMAD FAHMI G 2.60 2.60 2.55 2.60 

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Kumbul Slamet B, S.Pd, M.Kes.   Arif Setiawan, S.Pd, M.Pd. 

NIP. 197109091998021001    NIP. 197805252005011002 
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Lampiran 6 

Panjang Tungkai 

 

No Nama PanjangTungkai 

1 FENDIKA NOVAN U 94.7 

2 ANDRA HERMAWAN 103.0  

3 JOKO PRASETYO 95.0  

4 FERI FERIAL 92.0  

5 TRI DAMAR 91.0  

6 HUDA MUALIMIN 96.2 

7 SYAHRIZAL 100.0 

8 I PUTU MEGA 93.0 

9 SARWO WIDODO 92.0 

10 RICO Y W 87.6 

11 IRFAN M 104.0 

12 RIZA HABIBIE 90.0 

13 INDAR ISTIQNAN 101.0 

14 RIAN KURNIA 101.0 

15 IVAN KUSUMA 92.6 

16 BHARA MADA O 92.0 

17 FERNANDUS ERIK F 103.0 

18 FATIH RIJALUL H 93.0 

19 RIZKY KURNIAWAN 100.0 

20 AHMAD FAHMI G 95.0 

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Kumbul Slamet B, S.Pd, M.Kes.   Arif Setiawan, S.Pd, M.Pd. 

NIP. 197109091998021001    NIP. 197805252005011002 
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Lampiran 7 

Hasil Tendangan Jarah Jauh 

 

No Nama Raihan 
HasilTendanganJarakJauh 

1 2 3 

1 FENDIKA NOVAN U 54 50 54 54 

2 ANDRA HERMAWAN 60 60 49 55 

3 JOKO PRASETYO 57 57 57 55 

4 FERI FERIAL 51 - 51 51 

5 TRI DAMAR 50 44 45 50 

6 HUDA MUALIMIN 57 49 55 57 

7 SYAHRIZAL 60 60 43 50 

8 I PUTU MEGA 54 54 52 30 

9 SARWO WIDODO 51 45 50 51 

10 RICO Y W 50 50 45 49 

11 IRFAN M 50 45 50 50 

12 RIZA HABIBIE 45 - 45 31 

13 INDAR ISTIQNAN 55 50 55 - 

14 RIAN KURNIA 55 55 - 55 

15 IVAN KUSUMA 35 35 32 35 

16 BHARA MADA O 45 40 - 45 

17 FERNANDUS ERIK F 60 55 60 35 

18 FATIH RIJALUL H 50 45 45 50 

19 RIZKY KURNIAWAN 55 45 50 55 

20 AHMAD FAHMI G 50 - - 50 

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Kumbul Slamet B, S.Pd, M.Kes.   Arif Setiawan, S.Pd, M.Pd. 

NIP. 197109091998021001    NIP. 197805252005011002 
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Lampiran 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Variabel Penelitian Deskripsi 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Daya Ledak Otot Tungkai 20 29.81 62.18 50.0005 9.99899 

Panjang Tungkai 20 33.25 66.73 49.9990 10.00177 

Hasil Menendang Jarak Jauh 20 21.36 62.99 50.0005 9.99946 

Valid N (listwise) 20     
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

No Kode 

Data Mentah Skor T 

Daya Ledak 
Otot Tungkai 

Panjang Tungkai 

Hasil 

Menendang

Jarak Jauh 

Daya Ledak 
Otot Tungkai 

Panjang 
Tungkai 

Hasil Menendang 
Jarak Jauh 

1 R-01 2.70 94.7 54.0 60.63 47.74 53.00 

2 R-02 2.72 103.0 60.0 62.18 64.69 62.99 

3 R-03 2.70 95.0 57.0 60.63 48.36 57.99 

4 R-04 2.55 92.0 51.0 49.08 42.23 48.00 

5 R-05 2.40 91.0 50.0 37.52 40.19 46.34 

6 R-06 2.70 96.2 57.0 60.63 50.81 57.99 

7 R-07 2.70 100.0 60.0 60.63 58.56 62.99 

8 R-08 2.60 93.0 54.0 52.93 44.27 53.00 

9 R-09 2.55 92.0 51.0 49.08 42.23 48.00 

10 R-10 2.30 87.6 50.0 29.81 33.25 46.34 

11 R-11 2.72 104.0 50.0 62.18 66.73 46.34 

12 R-12 2.40 90.0 45.0 37.52 38.15 38.01 

13 R-13 2.50 101.0 55.0 45.22 60.60 54.66 

14 R-14 2.60 101.0 55.0 52.93 60.60 54.66 

15 R-15 2.35 92.6 35.0 33.66 43.46 21.36 

16 R-16 2.60 92.0 45.0 52.93 42.23 38.01 

17 R-17 2.50 103.0 60.0 45.22 64.69 62.99 

18 R-18 2.45 93.0 50.0 41.37 44.27 46.34 

19 R-19 2.60 100.0 55.0 52.93 58.56 54.66 

20 R-27 2.60 95.0 50.0 52.93 48.36 46.34 

Mean 2.56 95.81 52.20 50.00 50.00 50.00 

Standar deviasi 0.13 4.90 6.01 10.00 10.00 10.00 

Maksimal 2.72 104.00 60.00 

   
Minimal 2.30 87.60 35.00 

   

DATA SKOR T 
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Lampiran 10 

 

Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Daya Ledak 

Otot Tungkai 

Panjang 

Tungkai 

Hasil 

Menendang 

Jarak Jauh 

N 20 20 20 

Normal Parameters
a
 Mean 50.0005 49.9990 50.0005 

Std. Deviation 9.99899 10.00177 9.99946 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .165 .167 .207 

Positive .112 .167 .097 

Negative -.165 -.154 -.207 

Kolmogorov-Smirnov Z .739 .745 .926 

Asymp. Sig. (2-tailed) .646 .635 .357 

a. Test distribution is Normal.    
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Lampiran 11 

 

 

Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

Test Statistics 

 

Daya Ledak 

Otot Tungkai 

Panjang 

Tungkai 

Hasil 

Menendang 

Jarak Jauh 

Chi-Square 7.000
a
 3.400

b
 4.000

c
 

df 8 12 7 

Asymp. 

Sig. 
.537 .992 .780 
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Lampiran 12 

 

 

Hasil Uji Linieritas Data Penelitian 

Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1 – Y 15,943 0,002 Linier 

X2 – Y 24,046 0,002 Linier 
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Lampiran 13 

 

Persamaan regresi antara daya ledak otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.210 9.644  2.096 .051 

Daya Ledak Otot Tungkai .596 .189 .596 3.147 .006 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh 
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Lampiran 14 

 

 

Persamaan regresi antara panjang tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.604 9.709  2.122 .048 

Panjang Tungkai .588 .191 .588 3.085 .006 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh   
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Lampiran 15 

 

Persamaan regresi antara daya ledak otot tungkai, kelentukan 

tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.649 10.325  1.225 .237 

Daya Ledak Otot Tungkai .383 .223 .383 1.715 .105 

Panjang Tungkai .364 .223 .364 1.632 .121 

a. Dependent Variable: Hasil Menendang Jarak Jauh    
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Lampiran 16   DAFTAR PEMAIN LIPIO UNNES 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama NIM 

1 FENDIKA NOVAN U 6301411125 

2 ANDRA HERMAWAN 6301411145 

3 JOKO PRASETYO 6301411135 

4 FERI FERIAL 6301411113 

5 TRI DAMAR 6301411132 

6 HUDA MUALIMIN 6301411160 

7 SYAHRIZAL 6301411173 

8 I PUTU MEGA 6301410019 

9 SARWO WIDODO 6301410059 

10 RICO Y W 6301410045 

11 IRFAN M 6301410017 

12 RIZA HABIBIE 6301411157 

13 INDAR ISTIQNAN 6301412160 

14 RIAN KURNIA 6301410034 

15 IVAN KUSUMA 6301410097 

16 BHARA MADA O 6301411154 

17 FERNANDUS ERIK F 3401410072 

18 FATIH RIJALUL H 6101411108 

19 RIZKY KURNIAWAN 6301412082 

20 AHMAD FAHMI G 6211412038 
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Lampiran 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Peneliti memberi pengarahan  kepada sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Peneliti memimpin doa sebelum melakukan tes 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapangan Tes Standing Broad Jump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel melakukan standing broad jump 
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Lampiran 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti mengukur dan mencatat raihan standing broad jump 
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Lampiran 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran panjang tungkai 
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Lampiran 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Lapangan tes tendangan jarak jauh 
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Lampiran 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

      Sampel melakukan tendangan jarak jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Peneliti mengukur jauhnya tendangan 

 


