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Latar belakang penelitian ini adalah para pemain UKM Sepakbola UNNES 

ada yang melakukan tendangan jauh kurang baik dan juga berdasarkan 

pengamatan di lapangan para pemain profesional bisa menendang bola sampai 2/3 

lapangan sedangkan bagi pemain pemula kurang dari 50m. Supaya tendangan 

menjadi lambung dan keras tentu dibutuhkan teknik-teknik tendangan yang baik 

dan benar. 

Rumusan permasalahan adalah Apakah terdapat kontribusi yang signifikan 

dari power tungkai, panjang tungkai, fleksibilitas sendi panggul baik secara 

parsial maupun bersama-sama terhadap hasil tendangan jarak jauh (long pass)? 

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kontribusi power tungkai, 

panjang tungkai dan fleksibilitas sendi panggul  baik secara parsial maupun secara 

bersama-sama terhadap hasil tendangan jauh pemain UKM sepakbola UNNES 

tahun 2012,  

Populasi penelitian adalah pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive random sampling. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu pengukuran power tungkai, panjang tungkai dan 

fleksibilitas sendi panggul sebagai variabel bebas serta hasil tendangan jauh dalam 

permainan sepakbola sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode eksperimen. Metode analisis data menggunakan rumus t-

test. 

Hasil penelitian dengan uji parametrik menunjukan bahwa korelasi power 

tungkai dengan long pass adalah 0,552 dan kontribusi power tungkai terhadap 

long pass yaitu 30,4%. Korelasi panjang tungkai dengan long pass yaitu 0,493 

dengan kontribusi terhadap long pass sebesar 24,3 % dan fleksibilitas sendi 

panggul dengan longg pass korelasinya 0,453 dengan kontribusi sebesar 20,5% 

sedangkan kontribusi power tungkai, panjang tungkai dan fleksibilitas sendi 

panggul secara bersama-sama adalah sebesar 38,6% Hasil penelitian menunjukan 

bahwa dari ketiga instrumen tersebut memiliki korelasi dan kontribusi yang 

signifikan terhadap long pass. Ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama  

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap long pass. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dari power tungkai, 

panjang tungkai maupun fleksibilitas sendi panggul sama-sama mempunyai 

kontribusi yang signifikan tetapi pengaruh yang paling besar dari ketiga variabel 

tersebut adalah power tungkai. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam 

melatih tendangan jarak jauh sebaiknya lebih menekankan pada latihan power 

tungkai. peran power tungkai sangat penting untuk menciptakan tendangan jarak 

jauh yang keras, cepat, dan tepat. 
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MOTTO 

�  “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap. “(Q.S-Al Insyirah 

: 6-8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dengan berolahraga 

kesegaran jasmani atau kondisi fisik seseorang dapat ditingkatkan sehingga untuk 

melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Melalui kegiatan olahraga dapat membentuk manusia yang sehat jasmani dan 

memiliki watak disiplin serta sportif yang pada akhirnya akan membentuk 

manusia yang berkualitas. 

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang masuk ke dalam 

permaianan beregu, permainan sepakbola ini terdiri dari sebelas pemain yang 

berada dilapangan setiap pemain memiliki tiga masing-masing, mulai daripenjaga 

gawang, pemain belakang, sampai pemain depan dengan tujuan untuk memasukan 

bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan  mempertahankan gawang sendiri 

dari serangan lawan. 

Dalam melaksanakan olahraga manusia mempunyai tujuan yang berbeda, 

hal ini karena masing-masing manusia melakukan olahraga sesuai dengan tujuan 

yang diinginkannya. Ada empat dasar yang menjadi tujuan seseorang melakukan 

kegiatan olahraga. Pertama, adalah mereka yang melakukan olahraga untuk 

rekreasi, yaitu olahraga pengisi waktu luang. Kedua, adalah mereka yang 

melakukan kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti olahraga 

di sekolah-sekolah yang diasuh oleh guru olahraga. Ketiga, adalah mereka yang 
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melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan penyembuhan penyakit atau pemulihan 

sakit. Olahraga dengan tujuan tersebut dikenal dengan nama olahraga rehabilitasi. 

Keempat, adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan prestasi 

setinggi-tingginya. Olahraga dengan tujuan ini dalam proses pencapaiannya 

memerlukan dukungan atau syarat-syarat tertentu (M. Sajoto, 1995: 1).  

Seperti pembinaan olahraga pada umumnya, pembinaan cabang olahraga 

sepakbola juga diperlukan pembinaan yang teratur, terprogram dan terencana. 

Pemain sepakbola untuk meningkatkan dan memperoleh prestasi yang maksimal 

harus memiliki empat aspek pokok yaitu “(1) teknik individu yang baik, (2) 

mental yang bagus, (3) pengertian permainan yang memadai dan (4) fisik yang 

mendukung” (Scheunemann, 2005: 33). 

Dalam pembinaan cabang olahraga sepakbola sebaiknya faktor-faktor 

tersebut dimiliki oleh setiap atlet, karena faktor tersebut merupakan dasar utama 

untuk keberhasilan dalam pembinaan atlet meraih prestasi maksimal. Teknik dasar 

merupakan salah satu fondasi untuk bermain sepakbola. Dalam usaha 

meningkatkan mutu permainan ke arah prestasi, maka masalah teknik dasar 

merupakan salah satu persyaratan yang menentukan. Artinya tanpa penguasaan 

teknik dasar dengan baik dan benar keterampilan bermain tidak akan berkembang.  

Para pemain harus menguasai teknik-teknik dasar sepakbola untuk bias 

bermain sepakbola dengan baik dan benar. Tanpa penguasaan teknik dasar yang 

memadai maka tujuan permainan sepakbola tidak akan tercapai. Dalam permainan 

sepakbola terdapat beberapa teknik  dasar yang harus diperhatikan oleh seorang 

pemain sepakbola seperti: stop ball (menghentikan bola), shooting (menendang 
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bola ke gawang), passing (mengumpan), long passing (umpan jauh), heading 

(menyundul bola), dan dribbling (menggiring bola). Sucipto, et al. (1999/2000: 

17) memandang agar pemain sepakbola bermain dengan baik harus dibekali 

dengan teknik dasar yang baik, sebagaimana dijelaskan bahwa untuk bermain 

sepakbola dengan baik pemain harus dibekali dengan teknik dasar yang baik. 

Pemain yang baik pemain tersebut cenderung dapat bermain sepakbola dengan 

baik pula". Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki seorang pemain sepakbola 

adalah menendang (kicking), menghentikan (stopping), menggiring (dribbling), 

menyundul (heading), merampas (tackling), lemparan ke dalam (throw-in), dan 

menjaga gawan (goal keeping). 

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain sepakbola antara 

lain menendang bola. Teknik dasar menendang bola dilakukan dengan beberapa 

cara. Mengenai hal ini Luxbacher yang diterjemahkan oleh Wibawa (1997: 11)  

menjelaskan  bahwa: “Ada tiga teknik dasar untuk menendang bola yaitu dengan  

bagian dalam kaki (in side  -  of  the  foot), dengan bagian samping luar kaki (out 

side - of the foot), dan dengan kura-kura kaki (instep)”. 

Prestasi dalam olahraga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

berhubungan dengan diri atlet yang meliputi keterampilan untuk membantu atlet 

meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Harsono 

(1988: 100) menjelaskan bahwa: "ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dan dilatih  

secara seksama oleh atlet, "latihan fisik, teknik, taktik, dan mental". 

Mahasiswa sebagai insan intelektual yang sering disebut sebagai agent of 

change and agent of social control, adalah generasi muda yang mempunyai 
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semangat tinggi, komitmen yang jelas, sehingga dianggap mampu dalam 

menjalankan amanah, membawa perubahan ke arah yang lebih baik, serta mampu 

mengontrol, mencermati, serta menyikapi perubahan dan fenomena sosial di 

tengah gelombang dinamika kehidupan. Selain dituntut untuk berprestasi di 

bidang akademik, mahasiswa juga ditantang untuk memiliki suatu kamampuan 

dan prestasi berdasarkan potensi atau bakat yang digelutinya. 

Unit Kegiatan Mahasiswa Sepakbola Universitas Negeri Semarang (UKM 

Sepakbola UNNES) yang berdiri sejak tahun 2003 adalah salah satu Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas yang mewadahi serta 

mengembangkan potensi, minat dan bakat mahasiswa dalam bidang olahraga 

sepakbola, baik itu dalam hal manajemen koorganisasian maupun pencapaian 

prestasi. 

Pada awal perkembangannya, UKM Sepakbola UNNES merupakan 

ranting dari persatuan sepakbola universitas Semarang. Namun pada masa 

kepengurusan (FIK) (Periode 2003), namanya diganti dengan nama UKM 

Sepakbola UNNES. Sejak awal didirikannnya, UKM Sepakbola UNNES hingga 

detik ini tetap berdiri kokoh, disegani, dan tetap eksis di tengah persaingan yang 

semakin ketat. Hal ini terbukti bahwa di beberapa event kejuraan, baik yang 

berskala lokal, nasional, maupun internasional, Tim Sepakbola UNNES yang 

tampil sebagai duta almamater, mampu mengibarkan panji kebesarannya dan 

mempersembahkan medali kemenangan untuk almamater tercinta. 

UKM Sepakbola UNNES  sebagai salah satu lembaga kegiatan mahasiswa 

memiliki peran yang sangat strategis untuk  mendorong persepakbolaan di tingkat 
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mahasiswa. Fasilitas dan sarana yang tersedia sangat menunjang perkembangan  

sepakbola UKM UNNES. Dukungan dari lembaga pendidikan sangat besar 

mengingat FIK UNNES  memiliki pakar olahraga yang memahami dunia olahraga 

seperti sepakbola. Namun disisi lain FIK memiliki keterbatasan dari sisi kualitas 

input yaitu mahasiswa. Mahasiswa yang ikut serta dalam UKM UNNES sangat 

beragam dengan kondisi fisik seperti tinggi badan, fleksibilitas, keaincahan dan 

kemampuan teknik bermain yang berbeda. Kondisi ini merupakan tantangan baik 

dalam proses latihan maupun pengembangan potensi atlet sesuai dengan minat 

dan bakat. Perbedaan  tersebut  terkadang menjadi persoalan yang cukup komplek 

dilapangan seperti tingginya perbedaan kemampuan dalam teknik seperti 

menendang jauh yang akurat. Padahal kemampuan  menendang  sangat penting 

dalam sepakbola. Sepakbola adalah permainan yang menekankan kerjasama 

sehingga anggota tim dituntut untuk memiliki  kemampuan prima dalam semua 

teknik bermain seperti passing, shooting, heading dan dribbling. 

Salah satu kemampuan yang sangat penting dalam bermain bola adalah 

menendang jauh.  Anggota tim harus menguasai kemampuan untuk melakukan 

tendangan jauh. Tendangan jauh sangat penting terutama pada tipe permainan 

yang cepat dan agresif dengan bola-bola jauh. Tendangan jauh dilakukan tidak 

hanya dengan cukup menendang. Diperlukan aspek fisik dalam melakukan 

keterampilan menendang bola jarak jauh antara lain adalah kecepatan lari, irama 

langkah, kelincahan, kekuatan, dan keseimbangan. Untuk melakukan teknik 

tendangan bola jarak jauh (long pass) seperti yang telah dijelaskan diatas, maka 

perlu ditunjang oleh unsur-unsur kondisi fisik yang baik. Adapun komponen 
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kondisi fisik yang mendukung terhadap teknik menendang bola diantaranya:  

power  tungkai,  panjang tungkai,  dan  fleksibilitas sendi panggul. 

Power merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang 

ditunjukan melalui gerakan eksplosif. Power adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat"(Harsono, 1988: 200).  

Achmad  Damiri  (1984:56)  memandang  bahwa perpaduan antara kekuatan dan 

kecepatan yang dilakukan melalui gerakan eksplosif salah satu pendukungnya 

adalah tungkai, sebagaimana dikemukakannya bahwa: "Tungkai sesuai dengan 

fungsinya adalah sebagai alat gerak, sebagai alat menahan berat badan bagian   

atas, sebagai alat yang dapat memindahkan (bergerak), dan bias juga  

menggerakan tubuh ke atas, atau sebagai alat yang dapat digunakan untuk 

menendang". Faktor antropometrik khususnya adalah panjang tungkai 

mengemukakan bahwa panjang menurut Kamus Umum  Bahasa Indonesia adalah: 

1) tidak pendek, lanjut, 2) selama, 3) seluruh" (Poerwadarminta, 1976: 708). 

Tungkai adalah kelompok rangka anggota badan gerak pasif yang 

digerakan jika ada perintah dari sistem syaraf untuk menggerakan otot-otot 

tungkai yang dikendaki. "Sesuai dengan fungsinya sebagai alat gerak, ia menahan 

berat badan bagian atas, ia dapat memindahkan tubuh (bergerak), ia dapat  

menggerakan tubuh ke arah atas, dan ia dapat menendang dan sebagainya" 

(Damiri, 1984: 56). 

Fleksibilitas merupakan kemampuan seseorang bergerak dalam ruang 

gerak sendi dengan  seluas-luasnya, semakin luas persendian seseorang maka akan 

semakin luas dalam memperoleh awalan. Fleksibilitas adalah "kemampuan untuk 
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melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi" (Harsono, 1988: 163). Sedangkan 

menurut Verducci (1980: 323) dalam buku Measurement Concepts Physical 

Education  menjelaskan  bahwa: "The test consists of the forward  long  pass  for  

distance  50  yard  dash with football". maka, untuk mengetahui  pemain  dapat  

melakukan  tendangan  jarak  jauh  harus  melampaui jarak  50  yard  (±30  meter)  

dari titik awal pemain melakukan tendangan. Oleh karena itu, untuk  memperoleh  

hasil  tendangan  jarak  jauh yang baik dan benar diperlukan latihan tendangan 

jarak jauh. 

Bardasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa power tungkai, 

panjangtungkai   dan   flexibilitas   sendi   panggul   memiliki   peranan   penting   

dalam menghasilkan  jarak  adalah  melakukan  tendangan jarak  jauh.  sejauh  ini  

belum diketahui secara ilmiah berapa besar kontribusi power tungkai, panjang 

tungkai dan fleksibilitas sendi panggul terhadap jarak yang dihasilkan adalah 

melakukan long pass pada olahraga sepak bola. Bertitik tolak pada permasalahan 

dikampus UNNES Semarang, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian  

tentang “ KONTRIBUSI POWER TUNGKAI, PANJANG TUNGKAI DAN 

FLEXIBILITAS SENDInPANGGUL TERHADAP HASIL TENDANGAN 

JARAK JAUH PADA PEMAIN UKM SEPAKBOLA UNNES SEMARANG 

TAHUN 2012” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalahan di atas, maka yang menjadi 

penelitianadalah  kontribusi  power  tungkai,  panjang  tungkai  dan  fleksibilitas 

sendi panggul. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 
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(1) Apakah  terdapat  kontribusi yang signifikan  dari  power tungkai terhadap 

hasil tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES? 

(2) Apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari panjang tungkai terhadap 

hasil tengdangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES? 

(3) Apakah terdapat kontribusi yang signifikan dari fleksibilitas sendi panggul 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES? 

(4) Apakah terdapat kontribusi yang signifikan power tungkai, panjang tungkai 

dan fleksibilitas sendi panggul secara bersama-sama terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian  

iniadalah untuk memperoleh informasi tentang kontribusi power tungkai, panjang 

tungkai dan fleksibilitas sendi panggul terhadaphasil tendangan jarak jauh pada 

pemain UKM sepakbola UNNES. Adapun penulisan merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

(1) Untuk  mengetahui  kontribusi  dari  power  tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

(2) Untuk mengetahui kontribusi dari panjang tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

(3) Untuk mengetahui kontribusi dari  fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 



9 

 

 

(4) Untuk  mengetahui  kontribusi  dari  power  tungkai  panjang  tungkai  dan 

fleksibilitas  sendi  panggul  secara  bersama  terhadap hasil tendangan jarak 

jauh  pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

 

1.4  Penegasan Istilah 

Dalam bagian ini penulis kemukakan batasan dan definisi istilah 

yangdigunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Kontribusi (contribution). Menurut John M. Echols dan Hasan 

Sadly,(1996:145) adalah sumbangan atau dukungan. Dalam hal ini, adalah 

dukungan dari power tungkai, panjang tungkai dan fleksibilitas sendi 

panggul terhadap hasil long passing pada olahraga sepak bola. 

(2) Power Menurut Harsono (1988:200) adalah ”Kemampuan otot untuk 

menggerakan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Dalam 

hal ini, power tungkai. 

(3) Tungkai Menurut KBBI (1988:101) adalah ”salah satu anggota tubuh 

bagian bawah yang terbagi dua bagian yaitu tungkai bagian atas dari lutut 

ke pangkal paha dan tungkai bagian bawah dari lutut ke pergelangan kaki. 

(4) Power tungkai adalah ”hasil dari kekuatan dan kecepatan yang berasal 

dari otot-otot yang disusun oleh tulang paha atau tungkai kaki atas, dan 

dari tungkai bagian bawah tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, 

tulang pangkal kaki, tapak kaki, dan tulang jari-jari”. 

(5) Panjang tungkai. Tungkai menurut Damiri (1994:7) adalah ”susunan 

tulang paha atau tungkai atas tempurung lutut tulang kering, tulang betis, 
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tulang pangkal paha, telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki”. Panjang 

tungkai dalam penelitian ini adalah ukuran panjang tungkai sampel yang 

diukur dari mulai pangkal paha sampai dengan ujung telapak kaki. 

(6) Fleksibilitas menurut Harsono (1998:163) adalah ”Kemampuan untuk 

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi yang luas dan mempunyai 

otot yang elastis”. 

(7) Sendi panggul menurut Damiri (1944:56) adalah ”Sendi yang 

menghubungkan tungkai dengan tulang kelangkang atau tulang belakang 

yang memindahkan berat badan bagian atas ke tungkai”. 

(8) Fleksibilitas sendi panggul adalah ”Kemampuan untuk melakukan 

gerakan dalam gerak sendi yang luas pada perhubungan dua buah tulang 

yang dibentuk oleh tulang pangkal paha dan sebuah tulang kelangkang”. 

(9) Tendangan Jarak Jauh (long passing). Menurut Soejoedi (1979:93) 

adalah mengoperkan bola ke teman yang berdiri jauh melalui tendangan. 

(10) UKM Sepakbola UNNES adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang 

bergerak dibidang olahraga sepakbola dan dilaksanakan diluar 

perkuliahan yang dinaungi oleh Universitas Negeri Semarang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yang masing-masing diuraikan, sebagai 

berikut. 
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(1)   Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi ini berisi: halaman judul, pernyataan, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2)   Bagian isi  

Bagian isi skripsi merupakan bagian pokok dalam skripsi yang terdiri dari 

5 bab, yaitu: 

Bab 1 : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

skripsi. 

Bab 2 : Landasan teori dan hipotesis berisi tentang teori-teori yang membahas 

dan melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan yang merupakan 

landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang 

terkait dengan pelaksanaan penelitian, kerangka berpikir dan hipotesis 

yang dirumuskan 

Bab 3 : Metode penelitian berisi tentang populasi dan sampel, variabel 

penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data dan hasil 

analisis data. 

Bab 4 : Laporan hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 :  Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Hakekat Sepakbola.  

Sepakbola merupakan olahraga permainan beregu. Walaupun keahlian  

individu  dapat  digunakan  untuk  saat  tertentu,  tetapi  pada  umumnya  sepak  

bola merupakan  olahraga  yang  menuntut  kerjasama  tim.  Jadi  keberhasilan  

satu  tim bukan  ditentukan  oleh  satu  pemain  saja,  tetapi  keberhasilan  tim  

tergantung  pada kerjasama pemain yang bermain dalam satu kesatuan. Seperti  

yang dikemukakan oleh Sucipto, et al. (1999: 7) sebagai berikut: Sepak bola 

merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain dan 

salah satunya penjaga gawang, yang dimainkan dengan menggunakan tungkai, 

kecuali penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah 

hukumannya.  

Namun  sepak  bola  juga  mempunyai  tujuan   yang  dilihat  dari  segi  

dunia pendidikan  terutama  dunia  pendidikan  jasmani  seperti  yang  

dikemukakan  oleh Sucipto, et al. (1999: 8) sebagai berikut: Tujuan  sepakbola  

adalah  merupakan  salah  satu  mediator  untuk  mendidik anak agar kelak 

menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. Selain itu melalui  

permainan  sepakbola  kita  mengharapkan  dalam  diri  anak  akan tumbuh   dan   

berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama (cooperation),   

interaksi sosial   (social interaction) dan pendidikan   moral (moral education). 

12 
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 Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya 

dalam jangka waktu 2 x 45 menit (90 menit), tetapi ada cara lainnya untuk 

menentukan pemenang jika hasilnya seri). akan diadakan pertambahan waktu 2 x 

15 menit dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri akan diadakan 

adu penalty yang setiap timnya akan diberikan lima kali kesempatan untuk 

menendang bola ke arah gawang dari titik penalty yang berada di dalam daerah 

kiper hingga hasilnya bisa  ditentukan.  Peraturan  terpenting  dalam  mencapai  

tujuan ini adalah para pemain (kecuali  penjaga  gawang)  tidak  boleh  menyentuh  

bola  dengan  tangan mereka selama masih dalam permainan.  

Dilihat dari karakteristik permainan sepakbola, disitu terdapat gerakan- 

gerakan yang bersifat dominan adalah  menendang,  pemain  bekerjasama  dalam 

menyerang maupu bertahan dengan cara mengoper-ngoperkan bola, mengoper 

bola ini dilakukan dengan cara ditendang, oleh karena itu ciri dominan dalam 

permainan sepakbola adalah menendang bola. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sucipto, et al. (1999: 8) menjelaskan bahwa : "Dalam sepakbola dikenal dengan 

adanya pola gerak dominan (PGD)". Pola gerak dominan inilah yang menjadi ciri 

khas permainan sepakbola, seperti gerakan lari ke berbagai arah untuk mengejar 

bola, menendang bola, meloncat pada waktu menyundul bola, merampas bola, dan 

menagkap bola. Fungsi dari gerak dominan tersebut adalah untuk 

mengembangkan permainan,  baik  secara  individu  maupun  secara  tim  dengan  

tujuan bisa membuat gol.  

Aspek-aspek di atas tidak bisa tercapai maksimal tanpa didukung oleh 

empat aspek yang membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya 
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semaksimal mungkin. Ada empat aspek latihan yang harus diperhatikan dan  

dilatih oleh atlet, Harsono (1988: 100) mengatakan sebagai berikut : "Ada empat 

aspek latihan yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu (1) Latihan fisik, (2) 

Latihan teknik, (3) Latihan taktik dan, (4) Latihan mental". 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Sepak bola. 

Teknik dasar dari setiap cabang olahraga permainan merupakan salah satu 

hal yang sudah selayaknya untuk dipahami dan dikuasai sebagaimana mestinya.  

Hal ini tidak terlepas pula bagi teknik dasar bermain sepak bola. Setiap pemain  

atau atletnya untuk meningkatkan penguasaan terhadap  teknik dasar bermain 

sepakbola. Oleh karena itu, tidaklah lengkap bagi seorang pemain sepak bola jika 

dia  hanya menampilkan tingkatan fitness yang berada dalam keadaan baik. Hal 

tersebut akan mengakibatkan kondisi badan kita cepat lelah dan lemas, karena 

banyak mengeluarkan tenaga dengan sia-sia.  

Teknik dasar bermain sepak bola akan dapat dikuasai dengan baik, jika hal 

itu tercapai dari suatu latihan yang baik. Dalam hal ini, kondisi suatu latihan 

didasarkan pada prinsip-prinsip dasar latihan itu sendiri yang telah dipahami 

secara mantap. Tanpa prinsip tersebut kualitas latihan tidak akan memberikan  

hasil yang terbaik terhadap peningkatan teknik dasar para pemain atau atlet. 

Sejalan dengan hal di atas, kondisi latihanpun harus sesuai dengan maksud dan   

tujuannya. Yang dengan latihan teknik dasar adalah latihan untuk teknik-teknik 

gerakan yang diperlukan untuk mampu melakukan cabang olahraga yang 

dilakukan atlet: misalnya teknik menendang. Latihan teknik adalah latihan yang 
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khusus dimaksudkan guna membentuk dan memperkembang kebiasaan-kebiasaan 

motorik atau perkembangan neuromascular. 

Lebih lanjut Harsono (1988:101) mengemukakan  tentang  pengertian  dari 

latihan itu sendiri sebagai berikut: "Training  adalah  proses  yang  sistematis  dari 

berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-ulang, kian hari kian 

bertambah jumlah beban atau pekerjaannya".  

2.1.3  Teknik Dasar Menendang Bola.  

Menendang  merupakan  suatu  usaha  untuk  memindahkan  bola  dari  

suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki. Arah bola yang ditendang 

harustepat pada daerah atau kawan yang dituju, sebab dengan tendangan akurat 

dapat membantu teman satu tim untuk bekerja sama. Berdasarkan  fungsinya, 

menendang bola dapat digunakan sebagai cara memberikan (mengoper) bola 

kepada teman dalam berbagai jarak dan menembak bola ke arah gawang. Sucipto, 

et al. (1999: 17) menjelaskan bahwa: "Tujuan menendang bola adalah untuk 

mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at the goal) dan menyapu 

untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping)".  

Teknik menendang bola dalam permainan sepakbola merupakan  

kebutuhan yang  harus dikuasai oleh setiap pemain, oleh karena itu untuk  

malakukannya diperlukan pemahaman gerakannya dengan baik dan benar. 

Tendangan yang cepat dan  tepat  serta  didukung  kepercayaan  diri  merupakan  

faktor  yang  penting  dan harus dimiliki pemain agar  hasil  tendangan ke arah 

gawang sesuai dengan harapan. Teknik menendang bola dapat dilakukan dengan  

beberapa bagian kaki. Sucipto, et al. (1999: 17-21) menjelaskan sebagai berikut: 
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"1. Menendang dengan kaki  bagian dalam  (inside),  2.  Menendang  dengan  kaki  

bagian luar (outside), 3. Menendang dengan punggung kaki (instep) dan  

punggung  kaki  bagian  dalam (inside of the instep)".  

Sejalan dengan hal yang di atas menendang bola dalam permainan sepak 

bola jika dilihat dari bagian kaki yang digunakan untuk menendang ada 4 cara 

utama, hal ini Sukatamsi (1984: 47) menyebutkan sebagai berikut: "1. kaki bagian 

dalam, 2. punggung kaki penuh, 3. punggung kaki bagian luar, 4. punggung kaki 

bagian dalam. Sedangkan tendangan yang  jarang  digunakan yaitu:  5. kaki  luar  

dan tendangan dengan bagian bawah sepatu (sol sepatu),  6. ujung sepatu,  7. kaki 

bagian belakang (tumit)".  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagian Kaki Yang Digunakan Untuk Menendang 

(Sukatamsi, 1984:47) 

 

Pada umumnya menendang dengan punggung kaki bagian dalam  

digunakan untuk mengumpan jarak jauh (long pass). Analisis  gerak menendang   

dengan punggung kaki bagian dalam adalah  dilihat  dari  perkenaan  bagian  kaki  

ke  bola, menendang punggung kaki  bagian dalam (inside of the instep).  Sucipto,  
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et al. (1999: 21) sebagai berikut: a). Posisi  badan  berada  di  belakang  bola,  

sedikit  serong  kurang  lebih  ±  40º derajat  dan  garis  lurus  bola,  kaki  tumpu  

diletakkan  di  samping  belakang  bola kurang  lebih  ±  30  cm  dengan  ujung  

kaki  membuat  sudut  ±  40º  derajat  dengan garis  lurus  bola,  b).  Kaki  tendang  

berada  di  belakang  bola  dengan  ujung  kaki serong  kurang  lebih ±40º derajat 

ke arah luar. Kaki tendang  ditarik  ke  belakang dan diayunkan ke depan sehingga 

bagian dalam dan tepat pada tengah bawah bola dan  pada  saat  kaki  mengenai  

bola, pergelangan  kaki  ditegangkan, c). Gerakan lanjutan kaki tendang diangkat 

dan diarahkan ke depan, d). Pandangan mengikuti jalannya bola ke sasaran, e). 

Lengan  dibuka  berada  di  samping  badan  sebagai keseimbangan. 

Gambar 2.2 

Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

 

 

Mengingat  tendangan  terhadap  jarak  long  pass  merupakan  salah  satu  

teknik dasar yang banyak digunakan dalam pertandingan, maka tiap pemain  harus 

menguasai teknik tersebut dengan baik dan benar.  
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2.1.4 Teknik Tendangan Bola Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Tendangan bola terhadap hasil tendangan jarak jauh merupakan salah satu 

teknik yang banyak digunakan dalam pertandingan, Oleh karena itu setiap pemain 

harus menguasai teknik tersebut dengan baik. Tendanan jark jauh dapat dikatakan 

baik, apabila hasil tendangan secara relatif jaraknya jauh (diantara 25 yard atau 

lebih), dan tepat sasaran artinya dalam melakukan tendangan jarak jauh terdapat 

unsur kekuatan dan akurasi. Tendangan terhadap hasil tendangan jarak jauh 

adalah kemampuan pemain sepak bola untuk menendang bola sejauh-jauhnya, 

baik itu untuk mengumpan  atau mengoper bola kepada teman satu timnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Depdikpud (1983: 93) menjelaskan sebagai  berikut:  

"long  pass atau tendangan (jarak) jauh adalah mengoper bola ke teman yang 

berdiri jauh melalui tendangan".  

Dalam upaya melakukan tendangan terhadap hasil tendangan jarak jauh, 

untuk memperoleh hasil tendangan jarak jauh yang akurat (tepat sasaran) ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan saat melakukan tendangan diantaranya: 

letak kaki tumpu,  ayunan  kaki,  perkenaan  kaki  dengan  bola,  dan  gerak  lanjut  

sehingga menjadi koordinasi gerak yang baik dalam menendang.  

Mengenai teknik tendangan jarak jauh, Joseph Luxbacher yang 

diterjemahkan oleh Agusta Wibawa (2004:21) mengemukakan sebagai berikut: 

Dekati bola dari belakang  pada  sudut yang  tipis,  letakan  kaki yang menahan 

keseimbangan di samping belakang bola, letakan  kaki  di  belakang bola   agar   

gerakan   akhirnya   lebih   sempurna   dam   memungkinkan   untuk menggerakan   

bola   dalam   jarak   yang   jauh,   luruskan   kaki   yang   akan menendang, jaga 
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agar tetap kuat, dan gerakan instep sepertiga bagian bawah bola, miringkan tubuh 

ke belakang pada saat menendang bola.  

2.1.5 Kondisi Fisik  

Kondisi  fisik  yang  diperlukan  oleh  pemain  sepak  bola  adalah  daya  

tahan umum, kelentukan, kekuatan, kecepatan kelincahan dan power. Hal ini 

berdasarkan tuntutan cabang olahraga sepakbola, seperti daya tahan umum 

dibutuhkan karena sepakbola dimainkan dalam waktu yang relatif lama dan 

pergerakan yang dinamis sehingga membutuhkan daya tahan yang memadai untuk 

mengatasi kelelahan.  Kekuatan, kecepatan, kelincahan, kelentukan dan power 

dibutuhkan untuk melakukan pergerakan tanpa bola, khususnya saat mengiring 

bola, mengumpan, mengoper, mengejar lawan dan menembak, serta untuk 

merubah arah pergerakan dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. 

 Harsono (1988:204)  menjelaskan  bahwa,  "Komponen  fisik  beberapa  

anggota  tubuh  yang diperlukan dalam olahraga sepak bola adalah: kekuatan dan 

daya tahan otot kaki, kekuatan, daya tahan, kelincahan dan kelentukan otot   

tungkai."Adapun komponen fisik yang diperlukan untuk meningkatkan dan   

mengembangkan kondisi fisik tersebut secara mantap, sehingga menciptakan    

kondisi tubuh lebih siap dalam kondisi menghadapi  suatu  pertandingan,  hal  ini  

dibutuhkan suatu  program  latihan  yang baik dan didasarkan pada prinsip-prinsip 

latihan yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini, Harsono (1988: 153) menjelaskan 

sebagai berikut: Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik 

dan sistematis dan ditujukan untuk meningkatkankesegaran jasmani dan 
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kemampuan fungsional dari system tubuh sehingga dengan demikian 

memungkinkan atlet untuk prestasi lebih baik.  

Secara umum kondisi fisik yang perlu dimiliki dan dilatih terdiri dari 

beberapa komponen yang saling berkaitan. Adapun komponen kondisi fisik yang 

dimaksud, Harsono (1988: 100) menyebutkan sebagai berikut: "Beberapa 

komponen yang perlu dikembangkan adalah daya  tahan kardiovaskular, daya 

tahan kekuatan, kekuatan otot (strength),  kelentukan (flexibility),   kecepatan, 

stamina, kelincahan (agility), dan power".  

 

2.1.6  Pengertian dan Peranan Power Tungkai Terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh  

Power adalah gabungan antara  kekuatan  dan  kecepatan  atau  kombinasi  

dari kekuatan kontaraksi dan kecepatan gerak. Artinya perpaduan antara kekuatan 

dan kecepatan yang ditunjukan melalui gerak yang eksplosif, kombinasi dari 

kakuatan dan  kecepatan  otot  yang  ditunjukan  oleh  kontraksi  otot  secara  

maksimal  dalam waktu  yang singkat. Dalam  hal  ini  power  yang diperlukan 

adalah power  tungkai untuk menendang bola jarak jauh.  

Peranan kekuatan power tungkai terhadap hasil keterampilan long  passing 

dalam permainan sepakbola sangatlah memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini 

dapat dari kondisi ayunan kaki pada saat menendang. Suatu  anggapan  apabila 

ayunan kaki lebih bertenaga atau lebih keras, maka mempengaruhi hasil bola yang 

ditendang, baik itu dari jarak maupun akurasinya. Subyek tendangan jauh (long 

pass) adalah tungkai. Tungkai salah satu kelompok rangka anggota badan, tungkai 
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dapat diamati secara kuantitas, orang yang mempunyai postur  tubuh yang tinggi 

badannya, cenderung mempunyai tungkai yang  panjang. Artinya seseorang   yang 

mempunyai tungkai panjang memperoleh keuntungan pada panjang langkah, 

dibanding dengan seseorang yang tungkainya pendek. Tinggi dan berat badan atlet 

sedikit banyak akan berpengaruh terhadap rata-rata panjang langkah pada  

tendangan bola jarak  jauh (long pass).  

Power adalah produk dari kekuatan dan kecepatan, power adalah 

kemampuan otot untuk  mengarahkan  kekuatan  maksimal  dalam  waktu  yang  

amat  singkat. Power bisa dikatakan   sangat dibutuhkan sekali oleh hampir semua 

cabang olahraga. Menurut Harsono (1988: 200) adalah "kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat". Dengan memiliki 

kualitas power tungkai yang baik akan memberikan suatu kontribusi terhadap 

kecepatan, jarak dan akurasi hasil tendangan. Di samping itu, power tungkai yang 

dimiliki secara prima, seorang pemain sepakbola akan dapat melakukan gerakan 

meski berulang-ulang kali  tanpa merasakan kelelahan yang berarti. 

2.1.7  Pengertian dan Peranan Panjang Tungkai Terhadap Hasil tendangan 

jarak jauh 

Pengertian panjang tungkai secara ringkas dapat dikatakan sebagai jarak 

vertikal antara telapak kaki sampai dengan pangkal paha yang diukur dengan cara 

berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh memiliki 

hubungan yang sangat erat dalam kaitannya sebagai pengungkit disaat menendang 

bola.Tungkai termasuk ke dalam kelompok rangka anggota badan. Tungkai 

merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak apabila otot-otot  yang 
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terdapat pada tungkai menghendaki untuk bergerak akibat adanya perintah dari 

system  persyarafan. Tungkai sebagai anggota tubuh bagian bawah (lower body) 

berfungsi sebagai  penahanbadan. 

Adapun fungsi dari tungkai menurut Damiri (1984:56)  dinyatakan  

bahwa: "Tungkai sesuai fungsinya sebagai alat gerak, ia menahan berat badan  

bagian atas, ia dapat memindahkan tubuh (bergerak),  ia dapat mengerahkan tubuh 

kearah atas dan lainnya". Selain  teknik dasar yang harus dikuasai masih banyak 

faktor lain yang menentukan jauhnya jarak tendangan salah satunya adalah 

panjang tungkai. Panjang tungkai diperlukan dalam olahraga ini,  karena pemain 

sepak bola yang mempunyai tungkai panjang memiliki busur sebaran yang lebih 

panjang dibandingkan dengan yang memiliki tungkai pendek pada derajat sudut 

yang sama,  sehingga  ayunan  kaki  menjadi  lebih  keras  pada  saat  perkenaan  

terhadap bola (impact). 

 Seperti dikemukakan Luxbacher yang dikutip Wibawa (2004:106) sebagai 

berikut: "Tarik kaki yang akan menendang ke belakang dan luruskan kaki 

tersebut". Mengenai  keuntungan  panjang  tungkai  dan  besarnya  sebaran  sudut,  

dalam tendangan  jauh (long pass),  menurut  Hidayat  (1998:91)  sebagai  berikut:  

"Pada suatu gerak rotasi, titik materi yang mengikuti gerak tersebut, kecepatan 

liniernya berbanding  lurus  dengan  jari-jarinya,  maka  kalau  r  makin  besar,  V  

makin besar juga, dan kalau r makin kecil, V makin kecil juga". Istilah  

antropometrik  sering  diartikan  sebagai  suatu ukuran-ukuran  dari bagian yang   

ada   pada   struktur   tubuh   manusia. 
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 Menurut Sheldon yang dikutip oleh Nurhasan (2007: 67) yaitu   

"keyakinan yang  kuat bahwa faktor-faktor keturuanan biologis adalah sangat 

penting dalam melakukan tingkah laku. Dengan mengetahui struktur anatomis   

atau kondisi antropometrik pemain sepakbola maka, hasil long pass pada  

permainan sepakbola  yang  dicapai  akan diketahui. Oleh karena, hasil long pass 

salah satunya dapat disebabkan oleh panjang tungkai.  Sehingga  didugabahwa  

panjang  tungkai  mempunyai  kontribusi  terhadap hasil long pass pada 

permainan sepak bola.  

Berkenaan dengan fungsi tungkai  yaitu sebagai alat gerak pasif dan 

menahan berat badan. Tungkai tidak dapat bergerak tanpa adanya dukungan otot 

dan otot tidak akan  berkontraksi  tanpa  adanya  perintah  dari  syaraf. Oleh  

karena  itu  sistema  kerja tulang, otot dan syaraf termasuk dalam ergosistema 

kerja satu atau primer.  

Adapun fungsi dari tungkai menurut Damiri (1984:56) menyatakan bahwa: 

"Tungkai sesuai fungsinya sebagai alat gerak, ia menahan berat badan bagian   

atas, ia dapat memindahkan tubuh (bergerak), ia dapat mengerahkan tubuh  kearah  

atas dan lain sebagainya. Tungkai termasuk ke dalam kelompok rangka anggota   

badan. Tungkai merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak apabila  

otot-otot  yang terdapat pada tungkai menghendaki untuk bergerak akibat adanya 

perintah dari sistem persyarafan. Tungkai sebagai anggota tubuh bagian bawah  

(lower body) berfungsi sebagai penahan badan. 

Hidayat (1999:255) menjelaskan bahwa tungkai merupakan anggota  

tubuh (ekstremitas) bagian bawah dan terdiri dari tungkai  atas  (femur), tungkai   
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bawah (tibia dan fibula) dan kaki (pedes). Sedangkan kaki meliputi pergelangan 

kaki (ankle/tarsus), tapak kaki (metatarsus), dan lima jari kaki (phalangeus). 

Adapun   tulang-tulang   yang   membentuk   tungkai,   yaitu   gelang   panggul, 

tulang  panggul, tulang paha, tulang kering dan betis, serta tulang-tulang kaki akan    

melakukan gerakan dalam ruang gerak sendinya masing-masing. 

Tungkai (kiri/kanan) disusun oleh tulang paha atau tungkai atas, tulang 

tempurung lutut,  tulang  kering, tulang betis, tulang pangkal paha, tulang tapak 

kaki, dan tulang  jari-jari kaki". Masing-masing tulang mempunyai kemungkinan 

gerak tertentu, hal ini bergantung pada  kemungkinan gerak persendiannya. Dalam 

tungkai terdapat sendi yang menghubungkan  bagian-bagian tulang menjadi satu 

kesatuan yang disebut dengan persendian. Sendi-sendi yang, menghubungkannya, 

Damiri (1984: 93) sebagai berikut: Sendi lutut (knee joint/articulatio genu) yaitu : 

1.  Sendi/persambungan tulang kering betis (tibiofibidar joint)  

2.  Sendi pergelangan kaki (ankle joint/art. Talocruralis)  

3.  Sendi antar tulang pergelangan/pangkal kaki (intertarsal joint)  

4. Sendi antar tulang pergelangan kaki dengan tulang tapak kaki (tarsometatarsal 

joint)  

5.  Sendi antar tulang tapak kaki (intermetatarsal joint)  

6.  Sendi antar tulang tapak kaki dengan tulang jari-jari kaki kesatu (metatarso-

phalangealjoi)  

7.  Sendi antar tulang jari-jari kaki (inter phalangeal joint)  

Tungkai selain tersusun oleh tulang dan sendi, juga tersusun oleh otot yang 

lebih besar dan kuat. Otot tungkai adalah otot-otot yang terdapat pada tungkai 
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yang  akan  berkontraksi  apabila  melakukan  aktivitas. Adapun otot-otot tungkai 

melekat pada tulang pangkal paha (fovea  capitis)  sampai  kelompok  tulang kaki 

(phalanges).  

Damiri (1984: 165) memaparkan bahwa: "Otot-otot yang berada disekitar 

sendi pangkal paha terdiri dari iliopsoas, quadriceps femoris, sartorius, adductor 

magnus, gluteus maximus, biceps femoris, gluteus minimus, quadratus femoris. 

Lebih lanjut secara rinci berkenaan dengan fungsi tungkai yaitu sebagai  alat 

gerak pasif dan menahan berat badan. Tungkai tidak dapat bergerak tanpa adanya 

dukungan otot dan otot tidak akan berkontraksi tanpa adanya perintah dari syaraf. 

Oleh karena itu sistema kerja tulang, otot dan syaraf termasuk dalam ergosistema 

kerja satu atau primer. 

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 (Raven, 

1981:14). Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantaraan 

gelang panggul menurut Syaifuddin (1992:31), meliputi: 1) tulang pangkal paha 

(Coxae), 2) tulang paha (Femur), 3) tulang kering (Tibia),  4)  tulang  betis  

(Fibula),  5)  tempurung  lutut  (Patela),  6)  tulang pangkal kaki (Tarsalia), 7) 

tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), dan 8) Ruas jari-jari kaki (Phalangea).  

Beberapa  otot  tungkai  yang  terlibat  dalam  kegiatan  menendang  antara  

lain: otot tensor fasialata, otot abductor paha, otot gluteus maximus, otot vastus 

lateralis, otot sartorius, otot tibialis anterior, otot rectus femoris, otot 
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gastrocnemus, otot  proneus  longus, otot  soleus, otot  digitorum longus, otot  

paha medial dan lateral.  

 

Gambar 2.3 

Struktur Tungkai Anatomi dan Fisiologi Paramedis 

(Evelyn, 114:115) 

 

Dengan demikian  diduga  terdapat  peranan  panjang  tungkai  terhadap  

hasil tendangan terhadap jarak (long pass) pada olahraga sepak bola.  

2.1.8  Pengertian dan Peranan Fleksibilitas Sendi Panggul Terhadap Hasil 

tendangan jarak jauh. 

Kelenturan (flexibilitas) adalah kemampuan seseorang untuk dapat 

melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya, faktor 

utama yang menentukan kelenturan seseorang ialah  bentuk  sendi,  elastisitas  

otot dan  ligamen.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Setiawan,  

et  al. (2005:67)  "kelenturan  penting  untuk  melaksanakan  kegiatan  sehari-hari,  

lebih- lebih  bagi  seorang  atlet  suatu  cabang  olahraga  yang  menuntut  
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keluwesan  gerak seperti  senam,  atletik,  gulat,  dan  permainan".  Seseorang  

yang  lentur  akan  lebih lincah gerakannya, dan dengan demikian akan lebih baik 

prestasinya.  

Di samping itu tingkat fleksibilitas yang tinggi akan mempengaruhi 

pergerakan  (mobilitas)  tubuh.  Atlet  yang  mempunyai  tingkat  fleksibilitas  

yang tinggi  yaitu  mempunyai  ruang  gerak  persendian  yang  luas  dan  disertai  

kekuatan otot akan memungkinkan untuk bergerak lebih cepat, oleh karena itu 

fleksibilitas penting  sekali  dalam  semua  cabang  olah  raga  terutama  cabang  

olahraga  sepak bola.  

Gerakan-gerakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  sendi  panggul  menurut  

Damiri (2003:98) sebagai berikut:  

1.   Mengayunkan tungkai ke depan (flexion)  

2.   Mengayunkan tungkai ke belakang (extention)  

3.   Mengangkat tungkai ke samping menjauhi poros tubuh (abduction)  

4.   Menarik tungkai ke tengah mendekati poros tubuh (adducation)  

5.   Memutar tungkai kea rah dalam (inward rotation)  

6.   Sirkumduksi tungkai (circumducation)  

Begitu pula dalam melakukan tendangan jauh (long pass) pemain sepak 

bola yang  memiliki  fleksibilitas  sendi  panggul  yang baik,  mampu  melakukan  

sebaran yang  lebih   besar   yaitu   pada  saat   bentuk   gerak   tungkai   ditarik   

ke  belakang, kemudian  dilanjutkan  dengan  ayunan  ke  depan  sampai  gerakan  

lanjutan,  sesuai dengan   yang   dikatakan   Kosasih   (1993:231)   sebagai   

berikut:   "Pada   waktu menendang  bola,  badan  harus  sedikit  membungkuk  

dan  kaki  yang  diayunkan kebelakang".  
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Dengan demikian akan menghasilkan awalan  yang lebih luas, sehingga 

akan memperoleh kecepatan tendangan jauh (long pass) yang lebih maksimal 

pada saat perkenaan   dengan   bola   (impact),   sehingga   akan   membantu   

menghasilkan tendangan yang lebih jauh. Selain itu, pada otot yang fleksibel akan 

lebih mampu dengan cepat melakukan kontraksi otot. Berdasarkan  pendapat  di  

atas,  gerakan  teknik  tendangan  jauh  (long  pass) dipengaruhi oleh fleksibilitas 

sendi panggul, terutama dalam memperoleh kecepatan tendangan jauh (long pass) 

yang lebih maksmal.  

 

2.2    Kerangka Berfikir 

Asumsi diperlukan dalam penelitian sebagai pegangan dan dijadikan 

sebagai  titik  tolak  penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Seperti yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2006: 24) berpendapat bahwa anggapan dasar adalah 

"suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai 

hal-hal yang dipakai untuk tempat bepijak bagi peneliti di dalam melaksanakan 

penelitiannya". 

Dalam meningkatkan kualitas pola gerak harus didukung oleh factor 

kondisi fisik, karena kondisi fisik merupakan salah satu faktor yang memegang 

peranan penting di setiap cabang  olahragadalam upaya pencapaian hasil yang 

maksimal. Oleh karena itu, setiap atlet dituntut  untuk memiliki kondisi fisik yang 

prima. Untuk memiliki kondisi fisik yang prima, seorang atlet diharuskan 

mengikuti program latihan yang baik dan sistematis.seperti  yang dikemukakan 

oleh Harsono (1988: 153) sebagai berikut: Program  latihan  kondisi  fisik  
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haruslah direncanakan secara baik dan sistematis dan ditujukan untuk 

meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional dari system tubuh 

sehingga dengan demikian memungkinkan atlet untuk mencapai prestasi yang 

lebih baik.  

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, power merupakan gabungan dari 

kecepatan dan kekuatan sekelompok otot atau serabut otot yang berada ditungkai. 

Besarnya  power otot berbanding lurus dengan besarnya penampang otot.  

Semakin  besar  power  yang  dimiliki  seseorang,  maka  dapat  dinyatakan bahwa   

power tungkai merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan 

dalam permainan sepak bola, khususnya bagi seorang pemain sepak bola untuk 

dapat melakukan tendangan yang cepat, kuat, dan jauh. 

Selain  dari  faktor  teknik  dan  faktor  fisik  yang  dapat  menentukan  

dalam menendang bola jarak jauh, faktor kondisi antropometrik berperan untuk 

menendang bola jarak jauh dengan  baik diperlukan beberapa faktor penunjang 

salah satunya adalah panjang tungkai. Hal  ini, menunjukan bahwa dari  tungkai 

yang panjang akan menghasilkan panjang langkah yang lebih besar, mempunyai 

awalan yang lebih luas pada saat akan menendang bola, menghasilkan tendangan 

yang lebih jauh dari pada yang bertungkai pendek. Harsono (1988: 163)  

memandang  untuk  mencapai  jarak  long  pass  dalam menendang bola  tersebut,  

pemain  sepak  bola  harus  memiliki fleksibilitas sendi panggul yang baik dalam 

aktifitas olahraga,sebagaimana dikemukakan bahwa: Flexibilitas penting sekali 

dalam hampir semua cabang olahraga, terutama cabang-cabang olahraga yang 

banyak menuntut gerak seperti senam, loncat indah, beberapa nomer atletik, 

permainan-permainan dengan bola, anggar, gulat, dan sebagainya. 
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Lebih lanjut Harsono (1988: 164) menjelaskan sebagai berikut dengan  

fleksibilitas  lebih  baik  seorang  pemain  basket  dapat  bergerak  lebih lincah,  

seorang  pelari  gawang  akan  dapat  mengambil  sikap  yang  lebih  baik diatas  

gawang  sehingga  melayangnya  lebih  ekonomis,  seorang  perenang  akan dapat 

melakukan gerakan kaki dan lengan lebih efesien demikian pula atlet-atlet hoki,  

gulat, sepakbola, bulutangkis, serta atlet-atlet dari cabang olahraga, prestasinya 

akan banyak tergantung dari fleksibilitas ruang gerak sendinya. 

Fleksibilitas  sendi  panggul  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  

pada saat melakukan teknik tendangan jauh (long pass) yaitu pada saat gerak 

tungkai ditarik  ke  belakang,  kemudian  dilanjutkan  dengan  ayunan  ke  depan  

sampai gerakan  dengan  baik,  sehingga  akan  memperoleh  hasil  tendangan  

jauh (long pass) yang maksimal seperti yang dikemukakan Luxbacher (2004: 106) 

sebagai berikut: "tarik kaki yang akan menendang ke belakang dan luruskan kaki 

tersebut". 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa  power 

tungkai, panjang tungkai,  dan fleksibilitas sendi panggul pemain sepakbola akan  

berkontribusi besar terhadap hasil tendangan jarak jauh (long pass)  pada olahraga 

sepak bola. 

2.3  Hipotesis 

Seperti yang dikemukakan Arikunto (2006: 71) bahwa "hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul". Berdasarkan anggapan 

dasar tersebut diatas, maka hipotesis  penelitian  yang diajukan  adalah sebagai 

berikut: 
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(1) Terdapat kontribusi yang signifikan dari  power tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

(2) Terdapat kontribusi yang signifikan dari panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

(3) Terdapat kontribusi yang signifikan dari fleksibilitas sendi panggul terhadap 

hasil tendangan jarak jauh pada pemain UKM sepakbola UNNES. 

(4) Terdapat  kontribusi  yang  signifikan  power  tungkai,  panjang  tungkai  

danfleksibilitas  sendi  panggul  secara  bersama-sama  terhadap  long  pass  

pada pemain UKM sepakbola UNNES. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Metode Penelitian 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Metode ini mutlak diperlukan 

dalam melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian sebagaimana yang 

dikenal sekarang ini memberikan garis-garis besar yang cermat dan mengajukan 

syarat-syarat benar, maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai 

dari suatu penelitian dapat mempunyai nilai ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Penggunaan metodei harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian, agar hasil 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan dalam suatu penelitian.  

Metode adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu 

tujuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan korelasional. Ibrahim dan Sudjana (2004: 64) menjelaskan bahwa: 

”Penelitian deskriptif mengambil masalah atau memutuskan perhatian kepada 

masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan”. 

Lebih lanjut mengenai ciri-ciri metode penelitian deskriptif, seperti yang 

dikemukakan oleh Surakhmand (1998: 140) yaitu 1. Memuaskan diri pada 

pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masa yang 
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aktual. 2. Data yang dikumpulkan mulamula disusun, dijelaskan, dan kemudian 

dianalisis (karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik). 

Lutan et al (2007: 187) ”Metode korelasional menggambarkan hubungan 

antara dua atau lebih variabel yang diselidiki tanpa adanya usaha untuk 

mempengaruhinya ”. Metode deskriptif korelasional dengan teknik tes digunakan 

atas dasar pertimbangan bahwa, sifat penelitian ini ialah suatu proses penelitian 

yang mengungkapkan, menggambarkan dan menghubungkan satu variabel dengan 

variabel lainnya berdasarkan fakta aktual yang terjadi pada saat itu. Pelaksanaan 

penelitian ini, menggunakan berbagai cara praktis untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, dan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi supaya 

mendapatkan jawaban yang diharapkan dengan akurat. 

Dari pendapat para ahli tentang metode deskriptif, maka peneliti 

berpendapat bahwa metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

mengenai kontribusi power tungkai, panjang tungkai dan flexibilitas sendipanggul 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada olahraga sepak bola. Penulis 

menggunakanteknik tes sebagai instrumen pengambilan data pada setiap variable 

akan dijelaskan dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran dari permasalah yang 

ada. 

3.2   Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah “keseluruhan subyek penelitian” (Suharsimi Arikunto 

2006: 130). Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau areal individu yang 
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paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2000: 182). 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang 

mempunyai sifat-sifat umum. Untuk lebih jelas mengenai populasi, Sugiyono, 

(2007: 55) mengemukakan sebagai berikut: “Wilayah generalisasi yang terdiri 

atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya“. 

3.2.2  Sampel. 

Sampel merupakan sebagian dari populasi dan memiliki sifat dan 

karakteristik yang sama dengan populasi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2007: 55) mengemukakan sebagai berikut: “Sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakterisrik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2007: 61) sebagai berikut: “Sampling Jenuh adalah teknik 

penentu sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Teknik 

Jenuh sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. 

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semuaanggota populasi dijadikan 

sampel. Penulis menggunakan sampel sebanyak 20 orang, artinya individu dalam 

populasi yang dipilih adalah yang memiliki keterampilan tendangan jarak jauh, 

karena penelitian ini terbatas pada penguasaan keterampilan tendangan jarak jauh. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah mahasiswa UKM 

sepakbola UNNES Semarang yang berjumlah 20 orang. Peneliti memilih 

mahasiswa UKM sepakbola UNNES Semarang sebagai populasi karena dianggap 

mewakili para pelaku sepakbola. 
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3.3  Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rancangan tentang cara menganalisis data 

agar penelitian dapat dilaksanakan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Desain penelitian berfungsi memberikan jalan dan arah proses 

penelitian yang dilakukan. Desain penelitian diperlukan untuk dijadikan pegangan 

dalam pelaksanaan penelitian, agar penelitian tersebut arahnya jelas dan 

terencana, sebagaimana yang diungkapkan Nasution (2004: 40) bahwa: Tiap 

penelitian harus direncanakan, untuk itu diperlukan suatu desain penelitian.  

Desain penelitian akan mempermudah peneliti memecahkan masalah yang 

timbul dalam penelitian dilakukan. Desain penelitian merupakan gambaran dari 

proses penelitian dilakukan di lapangan. Untuk lebih memperjelas jalannya 

penelitian yang akan dilakukan, desain penelitian digambarkan dalam suatu desain 

gambaran berikut ini. 

  

     ���� 

 

      

     ���� 

 

 

 

     ���� 

 

 

 

 

    ������ 

 

 
 

3.1 Bagan 

Desain Penelitian 

X1 

X2 

X3 

Y 
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Keterangan Gambar 

X1  : Power tungkai. 

X2  : Panjang tungkai. 

X3  : Fleksibilitas sendi panggul. 

X1.X2  : Power tungkai dan Panjang tungkai. 

X1.X3 : Power tungkai dan Fleksibilitas sendi panggul. 

X2.X3 : Panjang tungkai dan Fleksibilitas sendi panggul. 

Y  : Kemampuan menendang bola jarak jauh. 

����: Koefisien Kontribusi X1 dan Y 

���� :Koefisien Kontribusi X2 dan Y 

���� : Koefisien Kontribusi X3 dan Y 

������ : Koefisien Kontribusi X1, X2, X3 dan Y 
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Adapun langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan dapat 

dilihat pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bagan Langkah-langkah Penelitian 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

Prinsip suatu penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasa dinamakan dengan 

populasi 

pengukuran fleksibilitas 

sendi panggul 

sampel 

kesimpulan 

tes power tungkai 

pengolahan dan analisis 

data 

pengumpulan data 

tes tendangan jarak jauh  

(long pass) 

pengukuran panjang 

tungkai 
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instrument penelitian seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1997: 80) sebagai 

berikut: “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua fenomena itu 

disebut variabel”. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 160) menjelaskan bahwa: 

“Instrumen 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 mudah diolah”. 

Instrumen penelitian secara garis besar bisa digolongkan menjadi dua, 

yaitu yang berbentuk tes dan non tes, namun sesuai dengan penelitian ini 

penelitimenggunakan penelitian berupa tes. Mengenai tes Arikunto (2006: 150) 

mengemukakan sebagai berikut: ”Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. 

Adapun garis besar teknik alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

terdiri dari empat bentuk tes, yaitu sebagai berikut: 

1. Alat ukur untuk mengukur power tungkai (gambar 3.3) adalah dengan 

menggunakan tes vertical jump. Alat ukur ini mempunyai reliabilitas 

sebesar 0,93 dan dengan validitas yang tinggi yaitu sebesar 0,78 (Sargent, 

1924). 
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2. Alat untuk mengukur panjang tungkai dengan menggunakan 

Anthropometer (gambar 3.4) 

3. Alat untuk mengukur flexibilitas sendi panggul adalah tes Sit and Reach 

Test (gambar 3.4) dengan validitas 0,92 dan reliabilitas yang tergolong 

face validity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alat ukur untuk mengukur kemampuan tendangan jarak jauh digunakan 

long pass test. Alat ukur ini mempunyai reliabilitas tes 0,99 dan dengan 

validitas0,94 diambil dari buku A Practical Approach to Measurement in 

Physical Education (Barrow. M 1979: 281). Tes tendangan jarak jauh 

harus dilakukan minimal jarak hasil tendangan bolanya sejauh 30 meter 

(Frank M. Verduci Ed.D, 1980:330). 
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Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengukur teknik tendangan penulisan menggunakan: 

1. Tes kemampuan Power Tungkai (Vertikal Jump) 

Menggunakan tes Vertical Jump (Sargent, 1924) Koefisien reliabilitas 0,93 

dan validitas 0,78. Alat/fasilitas: 

a. Dinding yang rata dan lantai yang rata dan cukup luas. 

b. Papan berwarna gelap berukuran 30 x 150 cm, berskala satuan ukuran 

sentimeter, yang digantung pada dinding, dengan ketinggian jarak antara lantai 

dengan angka 0 (nol) pada skala ukuran 150cm. 

c. Serbuk kapur dan alat penghapus. 

d. Formulir pencatatan hasil tes dan alat tulis. 

Pelaksanaan  

Teste berdiri menghadap dinding dengan salah satu lengan diluruskan ke atas, 

lalu dicatat tinggi jangkauan tersebut.Kemudian Teste berdiri dengan bagian 

samping tubuhnya ke arah tembok, lalu dia mengambil sikap jongkok sehingga 

lututnya membentuk sudut kurang lebih 45 derajat.Setelah itu Teste berusaha 

melompat ke atas setinggi mungkin. Pada saat titik tertinggi dari lompatan itu ia 

segera menyentuhkan ujung jari dari salah satu tangannya pada papan ukuran, 

kemudian mendarat dengan kedua kaki. Teste diberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) 

kali percobaan. Skor: Ambil tingi raihan yang tertinggi dari ketiga loncatan 

tersebut, sebagai hasil tes loncat tegak. Hasil loncat tegak diperoleh dengan cara 

raihan tertinggi dari salah satu loncatan tersebut dikurangi tinggi raihan tanpa 

loncatan. 
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Gambar 3.5 

Tes dan Pengukuran Power Tungkai 

(Vertical Jump Sargent, 1924) 

 

2. Tes Mengukur Panjang Tungkai. 

a. Tujuan : Untuk mengukur panjang tungkai. 

b. Peralatan : Anthropometer dan alat tulis. 

c. Pelaksanaan tes: 

Teste dalam posisi berdiri tegak kemudian menentukan salah satu tungkai 

yang akan diukur, dan menentukan letak tulang paha tersebut, dan tarik 

meteran hingga tegak dan lurus tentukan panjang hingga batas kaki. 

d. Penilaian: Skor yang diperoleh Teste adalah hasil pengukuran dari panjang 

tungkai dengan satuan centimeter (cm). 

3.  Tes Mengukur Fleksibilitas Sendi Panggul. 

a. Tujuan : Mengukur Fleksibilitas sendi panggul. 

b. Peralatan : Pita ukuran, alat pengukur Sit and Reach. 

c. Pelaksanaan: 
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1) Teste duduk dengan kedua kaki diluruskan ke depan, kaki rapat dan 

kedua ujung ibu jari kaki menyentuh pada pita alat ukur. 

2)  Badan dibungkukan ke depan dan tangan lurus ke depan. 

3) Renggutkan badan ke depan perlahan-lahan sejauh mungkin, kedua 

tangan menelusuri alat ukur dan berhenti pada jangkauan yang terjauh. 

d. Penelitian: Jarak jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh Teste dari dua 

kali percobaan, yang diukur dalam centimeter (cm). 

4.  Tes kemampuan Tendangan Jarak Jauh (Long Pass). 

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

dan validitasnya 0.94 diambil dari buku A Practical Approach to Measurement in 

Physical Education (Barrow. M 1979: 281). 

Alat/fasilitas: 

1. Lapangan sepakbola. 

2. Bola sepak. 

3. Cones. 

4. Meteran. 

5. Alat tulis 

Pelaksanaan: 

Tester berdiri di garis batas tendangan atau starting line, dengan 

menghadap sasaran yang telah ditentukan, kemudian tester melakukan tendangan 

terhadap target atau jarak yang sudah ditentukan, tester diberikan tiga kali 

kesempatan. 

 



 

Skor: 

Skor yang diperoleh tester adalah hasil tendangan diambil dari jarak awal 

bola ditendang hingga pertama jatuhnya bola ke tanah. Hasil yang diambil 

berdasarkan pada hasil jarak tendangan yang terjauh (meter).

Tes tersebut dinyatakan gagal apabila:

1. Bola yang ditendang keluar batas yang telah ditentukan.

2. Bola yang ditendang tidak melambung atau datar.

 

 

 

 

3.6 Diagram Lapangan Tes tendangan jauh (Long Passing)

( Barrow M. A Practical Approach to Measurement in Physical Education,  

Keterangan : 

1 yds = 0,9144 meter

25 yds = 22,86 meter

50 yds = 45,72 meter

 

 

 

roleh tester adalah hasil tendangan diambil dari jarak awal 

bola ditendang hingga pertama jatuhnya bola ke tanah. Hasil yang diambil 

berdasarkan pada hasil jarak tendangan yang terjauh (meter). 

Tes tersebut dinyatakan gagal apabila: 

keluar batas yang telah ditentukan. 

2. Bola yang ditendang tidak melambung atau datar. 

 

3.6 Diagram Lapangan Tes tendangan jauh (Long Passing) 

( Barrow M. A Practical Approach to Measurement in Physical Education,  

1979 : 281) 

 

0,9144 meter 

25 yds = 22,86 meter 

50 yds = 45,72 meter 
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roleh tester adalah hasil tendangan diambil dari jarak awal 

bola ditendang hingga pertama jatuhnya bola ke tanah. Hasil yang diambil 

 

( Barrow M. A Practical Approach to Measurement in Physical Education,  
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3.5  Prosedur Pengolahan Data 

Untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah diperoleh, maka 

diperlukan rumus-rumus statistik yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan rumus statistik dari Nurhasan (2008: 22). 

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:  

(1) Menghitung nilai rata-rata dari setiap variabel digunakan rumus: 

 

�� 	 ∑���  

keterangan 

��= Rata-rata yang dicari 

Σ= Jumlah dari Xi 

Xi = Skor mentah 

n = jumlah sampel 

 

(2). Mencari simpangan baku dari setiap kelompok data atau variable dengan 

menggunakan rumus: 

 	 ��∑�� � ����� � 1  

Keterangan: 

S = Simpangan baku yang dicari 

Xi = Skor mentah 

��= Rata-rata yang dicari 

n = Jumlah sampel 
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(3). Menguji normalitas data dari setiap data, untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah dengan uji 

statistika non parametric yang dikenal dengan “Uji Lilliefors.” Untuk menguji 

hipotesis nol ditempuh dengan prosedur sebagai berikut: 

a. PengamatanX I , X2 …………………………..Xn dijadikan bilangan 

baku. 

 Z1, Z2 …………………………… Zn dengan menggunakan rumus : 

 

� 	 �� � �  

(X dan Z masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku) 

b. Untuk setiap bilangan baku ini digunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = P (Z ≤Zi) 

c. Menghitung proporsi Z1, Z2, ………………….Zn yang lebih kecil atau 

sama dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan dengan rumus : 

 

���� 	 ��������� ��, ��…… . . , ��  ���  

 

d. Hitung selisih F (Z1) – S (Zi) 

e. Ambil harga yang paling besar antara harga-harga mutlak selisih 

tersebut, sebutlah harga terbesar itu c untuk menerima dan menolak 

hipotesis nol maka Lo dibandingkan dengan nilai kritis L yang diambil 

dari uji Liliefors dengan taraf nyata 0,05 kriterianya adalah ditolak 
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hipotesis nol bila populasi berkontribusi normal jika Lo yang diperoleh 

dari perhitungan lebih besar dari L tabel, dalam hal lain hipotesis diterima. 

 

 (4). Menghitung koefisien, perhitungan ini dilakukan untuk mencari hubungan 

variabel. Dengan rumus Product Moment menurut Nurhasan (2008: 51) yaitu: 

!"# 	 �∑�$ � �∑���∑$�
%&� ∑�� � '∑���(&� ∑$� � �∑$��) 

Arti tanda-tanda dari rumus di atas adalah: 

!"#= Kontribusi yang dicari 

� = Jumlah Sampel 

∑�= Jumlah X 

∑$= Jumlah Y 

∑�$= Jumlah X kali Y 

∑��= Jumlah Kuadrat Variabel �� 

∑$�= Jumlah $� 

 

(5). Menghitung signifikasi koefisien tunggal dengan menggunakan pendekatan 

uji-t dengan rumus dari Nurhasan (2008:163): 

* 	 +√��-√��+   

Keterangan: 

t = t hitung yang dicari 

r = koefisien yang dicari 

n = jumlah sampel 
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6). Menghitung derajat hubungan tiga variable atau koefisien multiple dengan 

menggunakan rumus: 

!#�.�- 	 !#�.� � !#-.�!�-.�
%'1 � !#-.�� .�1 � !�-.�� � 

Keterangan: 

!#�.�-: Koefisien kontribusi yang dicari. 

!#�.�: Koefisien kontribusi antara y dan /�/� 

!#-.�: Koefisien kontribusi antara y dan /�/- 

!�-.�: Koefisien kontribusi antara /�dan /�/- 

 

(7). Menguji signifikansi koefisien kontribusi multiple atau ganda dengan 

menggunakan pendekatan statistik uji-F dengan rumus: 

 

0 	 1�/3�1 � 1��/�� � � � 1� 
Keterangan: 

F : F hitung yang dicari 

R : Koefisien kontribusi yang dicari 

K : Banyaknya variable bebas 

n : Jumlah sampel 

Uji F ini dimaksudkan untuk membuktikan koefisien multiple atauganda 

bersifat nyata atau tidak nyata dengan ketentuan bila harga F hitung lebih besar 
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dari F table pada taraf nyata a = 0.05 dengan dk = (n - k – 1), maka koefisien 

kontribusi multiple atau ganda bersifat nyata atau sebaliknya. 

 

(8). Menghitung koefisien determinasi dengan rumus 

4 	 !� 5  100% 
Keterangan: 

D  = Determinasi 

r = Koefisien 

100%  = Konstanta tetap 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

Data dari hasil tes dan pengukuran power tungkai, panjang tungkai, 

fleksibilitas sendi panggul serta hasil tendangan jarak jauh pada pemain UKM 

Sepakbola UNNES 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  power  tungkai, 

panjang tungkai, dan fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak 

jauh berdasar hasil tes tersaji pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Tabel 4.1 menyajikan diskripsi data hasil pengukuran yang sudah 

diubah kedalam bentuk skor t  berdasar angka kasar atau data mentah power 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Power Tungkai 20 5.00000E1 10.000000 35.845 68.935 

Panjang Tungkai 20 5.00000E1 10.000000 36.074 69.523 

Fleksibilitas sendi 

Panggul 
20 5.00000E1 10.000000 28.412 67.663 

tendangan 20 5.00000E1 10.000000 29.264 68.729 
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tungkai  rata-rata sebesar 50 cm; nilai maksimal 68.935, nilai minimal 35.845; 

dan SD sebesar 10. Panjang tungkai rata-rata sebesar 50; nilai maksimal 69.523; 

nilai minimal  36.074; dan SD sebesar 10. Fleksibilitas sendi panggul rata-rata 

sebesar 50 cm; nilai  maksimal 67.663; nilai minimal 28.412; dan SD sebesar 

10. Adapun  hasil tendangan jarak jauh memiliki rata-rata sebesar 50 m; nilai 

maksimal 68.729; nilai minimal 29.264; dan SD sebesar 10. 

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 variable meliputi power tungkai, 

panjang tungkai, dan fleksibilitas sendi panggul, serta hasil tendangan jarak jauh, 

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

tes diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Variabel Kol-Smir Z Sig. Keterangan 

Power tungkai (X1)  

Panjang tungkai (X2) 

Fleksibilitas sendi panggul (X3) 

Hasil tendangan jarak jauh (Y)  

1,015 

0, 761 

0,430 

0, 908 

0, 255 

0, 609 

0, 993 

0, 908 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

 

Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam tabel 2 terlihat bahwa 

data masing-masing variabel yaitu power tungkai, panjang tungkai, fleksibilitas 
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sendi panggul, serta hasil tendangan jarak jauh, 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 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

Variabel 
χ 

2 
hitung Sig. Keterangan 

Power tungkai (X1)  

Panjang Tungkai (X2) 

Fleksibilitas sendi panggul (X3) 

Hasil tendangan jarak jauh (Y)  

6,600 

2,500 

2,400 

2,100 

0, 922 

1,000 

1,000 

1,000 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum  pada  tabel  4.4  terlihat  bahwa  varians  data  variabel  penelitian  

dalam keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

prediktor  (X1, X2 dan X3) memiliki hubungan yang linier atau tidak terhadap 

kriterium. Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Linieritas Data Penelitian 

Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1  – Y  

X2  – Y  

X3  – Y 

16,170 

41,703 

0,271 

 

0, 021 

0, 005 

0, 966 

 

Linier 

Tidak Linier 

Linier 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Hasil uji linieritas data antara X1, X2, dan X3  dengan Y diperoleh F 

hitung dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka variabel prediktor 

penelitian yaitu power tungkai, panjang tungkai,dan fleksibilitas sendi panggul 

serta hasil tendangan jarak jauh dinyatakan linier. 

 

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji hu b u n g a n  antara power 

tungkai, panjang tungkai dan fleksibilitas sendi panggul serta hasil tendangan 

jarak jauh dilakukan dengan  analisis hubungan menggunakan teknik regresi. 

Perhitungan statistik  dilakukan  dengan   menggunakan  bantuan  program  

SPSS  versi  16. Adapun hasil perhitungan analisis data tersaji pada tabel 4.5 

berikut ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Regresi antar Power Tungkai, Panjang tungkai  dan 

Fleksibilitas sendi panggul dengan Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Sumber variasi R R Square df 1 df 2 Fhitung Ftabel 

X1  dengan Y 0,552 0,304 1 18 7,872 4,41 

X2  dengan Y 0,493 0,243 1 18 5,767 4,41 

X3  dengan Y 0,453 0,205 1 18 4,461 4,41 

X123  dengan Y 0,621 0,386 3 16 3,350 3,24 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 
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4.1.3.1  Hubungan Power Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi otot tungkai, (X1) terhadap 

hasil tendangan jarak jauh (Y) sebesar 0,304. Keberartian dari koefisien 

determinasi tersebut dapat  diuji dengan menggunakan uji F dan pada α  = 5% 

dengan dk = (1:18) diperoleh Ftabel = 4,41.  Karena Fhitung   = 7,872 > Ftabel = 

4,41, sehingga hipotesis nihil yang mengatakan “Tidak ada hubungan yang 

signifikan power tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012, ditolak”. 

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada 

hubunganyang signifikan power tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dalam permainan sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012.  

Adapun besarnya hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi 

yang diperoleh yaitu 0,304 atau 30,4 %. 

Bentuk h ub un ga n  power tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Y = 22.420 + 0, 

552 X1. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 

7,872 > Ftabel = 4,41 pada α = 5% dengan dk (1:18) yang berarti persamaan 

tersebut  signifikan dan dapat digunakan menggambarkan bentuk hubungan 

power tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

4.1.3.2 Hubungan Panjang Tungkai dengan Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi panjang tungkai (X3) terhadap 

hasil tendangan jarak jauh (Y) sebesar 0,243. Keberartian dari koefisien 

determinasi tersebut  dapat diuji dengan menggunakan uji F dan pada α  = 5% 
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dengan dk = (1:18) diperoleh Ftabel = 4,41. Karena Fhitung = 5,767 > Ftabel = 

4,41 maka  hipotesis  nihil  yang  mengatakan  “Tidak  ada  hubungan  yang  

signifikan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012, ditolak”.  

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan panjang tungkai terhadap hasil  tendangan  jarak  jauh  dalam 

permainan sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012. Adapun 

besarnya hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi yang 

diperoleh yaitu 0,243 atau 24,3%. 

Bentuk hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu: Y =  25,731 + 

0,493 X3. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh Fhitung = 

5,767 > Ftabel = 4,41 yang  berarti  persamaan  tersebut  signifikan  sehingga  

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan panjang tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

4.1.3.3 Hubungan Fleksibilitas Sendi Panggul terhadap Hasil Tendangan Jarak 

Jauh 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi fleksibilitas sendi panggul 

(X2) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) sebesar 0,205. Keberartian  dari  

koefisien determinasi tersebut  dapat diuji dengan menggunakan uji F dan pada 

α  = 5% 

dengan dk = (1:18) diperoleh Ftabel = 4,41.  Karena Fhitung = 4,461 > Ftabel = 

4,41, sehingga hipotesis nihil yang mengatakan “Tidak ada hubunganyang 
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signifikan fleksibilitas sendi panggul terhadap  hasil tendangan jarak jauh dalam 

permainan sepakbola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012, ditolak”. 

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dalam permainan sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012. 

Adapun besarnya Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi 

yang diperoleh yaitu 0,205 atau 20,5  %. 

Bentuk hubungan fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak 

jauh dapat digambarkan dari persamaan regresi yang diperoleh yaitu: Y =  

72,638 – 0,453 X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan uji F diperoleh 

Fhitung = 4,461 > Ftabel = 4,35 yang berarti persamaan tersebut signifikan 

sehingga  dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan fleksibilitas 

sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

4.1.3.4 Hubungan Power Tungkai, Panjang Tungkai dan fleksibilitas sendi Sendi 

Panggul Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Hasil analisis regresi ganda antara power tungkai, panjang tungkai, 

fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh diperoleh koefisien 

korelasi sebesar 0,621 dengan  koefisien determinasi 0,386 atau 38,6 %. Uji 

keberartian koefisien korelasi dan koefisien determinasi ganda dengan uji F 

diperoleh F hitung = 3,350 > Ftabel  = 3,24 untuk α = 5% dengan dk (3:16) 

sehingga hipotesis nihil yang  mengatakan “Tidak ada hu b u n g a n yang 

signifikan antara power tungkai, panang tungkai dan fleksibilitas sendi panggul, 

terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain 

UKM sepakbola UNNES tahun 2012, ditolak”. 



56 

 

 

Berdasar pada hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara kekuatan power tungkai, panjang tungkai, fleksibilitas 

sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola 

pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012. Adapun  besarnya hu b u n g a n  

tersebut dapat dilihat dari koefisien determinasi  yang  diperoleh  yaitu  0,386  

atau  38,6 %. Berdasarkan  hasil analisis diperoleh h u b u n g a n  signifikan power 

tungkai (X1) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) sebesar 30,4%, 

hu b u n g a n  signifikan panjang tungkai (X2) terhadap hasil tendangan jarak jauh 

(Y) sebesar 24,3%, hubungan signifikan fleksibilitas sendi panggul (X3) 

terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) sebesar 20,5% dan. Dengan demikian 

terlihat  bahwa power tungkai memberikan hubungan lebih besar terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dibandingkan,  panjang tungkai dan fleksibilitas sendi 

panggul. 

Bentuk hubungan antara power tungkai, panjang tungkai d a n  

f l e k s i b i l i t a s  sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh dapat 

digambarkan dari persamaan  regresi  yang  diperoleh yaitu :  Y  =  -41,467 + 

0,400 X1 + 0,064X2 - 0,296X3. Uji keberartian persamaan regresi ganda dengan 

uji F diperoleh Fhitung  = 3,350 > Ftabel  = 3,24 yang  berarti  persamaan  

tersebut  signifikan  dan dapat digunakan menggambarkan bentuk hubungan  

power tungkai, panjang tungkai dan fleksibilitas sendi panggul terhadap hasil 

tendangan jarak jauh. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kontribusi Power Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa power tungkai maksimal 

memberikan hubungan yang signifikan terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam 

permainan sepakbola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012. Secara 

matematis hubungan power tungkai (X1) terhadap hasil  tendangan  jarak jauh 

(Y) dapat digambarkan dari  persamaan  regresi  yang  diperoleh  yaitu: Y = 

22.420 + 0, 552 X1. Ada hubungan power  tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh sangat beralasan. Daya ledak ini diperlukan di beberapa gerakan asiklis, 

misalnya pada atlet seperti melempar, tendangan tinggi, atau tendangan jauh. 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 melempar, seberapa cepat seseorang 

dapat berlari dan lainnya. Daya ledak adalah faktor utama dalam melaksanakan 

segala macam ketrampilan gerak dalam berbagai cabang olahraga. M. 

Sajoto(1995:55) menyatakan bahwa daya ledak atau power adalah kemampuan 

melakukan gerakan mengatasi tahanan dengan suatu kecepatan kontraksi tinggi 

(eksplosif). 

Dari harga koefisen determinasi diketahui besarnya hubungan power 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 30,4%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan menendang jarak jauh permainan sepakbola 

pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012 ditentukan oleh power 

tungkainya sebesar 30,4%. Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya 
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meningkatkan kemampuan melakukan tendangan jarak jauh dapat dilakukan 

dengan meningkatkan power tungkai. 

4.2.2  Kontribusi Panjang Tungkai Terhadap Hasil Tendangan Jarak 

Jauh 

Gerakan tungkai dalam menendang akan memberikan hasil lecutan yang 

berbeda tergantung dari panjang tungkainya. Gerakan tersebut bagaikan ayunan 

dengan poros pada pangkal paha. Semakin panjang tungkainya maka gaya yang 

mengenai bola akan semakin besar. Dari harga koefisen determinasi diketahui 

besarnya hubungan panjang tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 

23,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menendang jarak jauh 

permainan sepakbola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012 

ditentukan oleh panjang tungkainya sebesar 23,6%.  

4.2.3 Kontribusi Fleksibilitas Sendi Panggul Terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas sendi 

panggul memberikan hubungan yang signifikan terhadap hasil tendangan jarak 

jauh dalam permainan sepak bola pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 

2012. Secara  matematis h u b u n g a n  fleksibilitas sendi panggul (X2)  terhadap  

hasil tendangan  jarak  jauh  (Y)  dapat  digambarkan  dari  persamaan  regresi  

yang diperoleh yaitu Ŷ = 72,638 – 0,453 X2. Adanya hubungan fleksibilitas 

sendi panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh sangat beralasan disebabkan 

perut merupakan penopang gerakan tubuh pada bagian bawah (tungkai). Dalam 

pelaksanaan gerakan menendang bola memerlukan ayunan tungkai yang didukung 
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oleh persendian panggul yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Raven 

(1981:12) yang menyatakan 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 gerak-gerak tulang belakang maupun tulang 

tubuh bagian bawah yang terkait dengan persendian panggul yaitu tungkai. Dari 

harga koefisen determinasi diketahui besarnya hubungan fleksibilitas sendi 

panggul  terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 23,6% . 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan  menendang  jarak  jauh  

permainan  sepakbola  pada pemain UKM sepakbola UNNES tahun 2012 

ditentukan oleh fleksibilitas sendi panggul sebesar 23,6% Mengacu dari 

kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kemampuan melakukan 

tendangan jarak  jauh  dapat dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas sendi 

panggul pemain karena terbukti mampu memberikan hubungan positif terhadap 

kemampuannya dalam melakukan tendangan jarak jauh. 

4.2.4 Kontribusi Power Tungkai, Panjang Tungkai Dan Fleksibilitas Sendi 

Panggul Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Secara simultan atau bersama-sama berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa power tungkai,  panjang tungkai dan fleksibilitas sendi 

panggul  memberikan hubungan yang  signifikan terhadap  hasil  tendangan  

jarak  jauh dalam  permainan  sepak  bola  pada pemain UKM sepakbola UNNES 

tahun 2012.  Secara matematis  bentuk h u b u n g a n  yang diberikan oleh power 

tungkai,  fleksibilitas sendi panggul dan panjang tungkai tersebut terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dapat  digambaran  dari  persamaan  regresi  yang  
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diperoleh  yaitu  Ŷ = -41,467 + 0,400 X1 + 0,064 X2- 0,296 X3  .Harga-harga 

koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan hubungan yang 

diberikan merupakan hubungan positif yaitu jika power tungkai,  fleksibilitas 

sendi panggul dan panjang tungkai meningkat secara bersama-sama sebesar satu 

unit skor maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar (0,400 + 

0,064- 0,296) unit skor pada konstanta -41,467 dan sebaliknya  jika  power 

tungkai,  fleksibilitas sendi panggul dan panjang tungkai menurun secara 

bersama-sama sebesar satu unit skor maka hasil tendangan jarak jauh akan 

menurun pula sebesar (0,400 + 0,064- 0,296) unit skor pada konstanta -41,467. 

Hubungan power tungkai,  panjang tungkai  dan fleksibilitas sendi 

panggul terhadap hasil tendangan jarak jauh cukup besar yaitu 38,6%. Secara 

mendasar dalam pelaksanaan tendangan jarak jauh diperlukan koordinasi kondisi 

fisik yang baik diantara unsur  kekuatan dan daya otot  tungkai  yang  besar  

untuk  menendang  bola  sebab  dengan  kekuatan  yang penuh dan ayunan kaki 

yang cepat  didukung pula oleh persendian panggul yang yang fleksibel tentunya 

akan mampu menghasilkan tendangan bola yang keras dengan laju yang  cepat 

hingga menghasilkan perpindahan bola yang jauh dari penendang. 

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  power tungkai,  fleksibilitas sendi panggul dan panjang 

tungkai. Kenyataan   tersebut  sejalan   dengan   pendapat   M   Sajoto   (1994:33) 

mengatakan  bahwa   unsur-unsur  kondisi  fisik  harus  ditingkatkan  seoptimal 
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mungkin bagi setiap atlet karena kekuatan dan kecepatan merupakan unsur yang 

lebih  dominan  dibanding  lainnya  dan  perlu  mendapat  prioritas  utama  dalam 

pelaksanaan program latihan. Kelentukan panggul merupakan kemampuan 

bagian tubuh untuk bergerak bebas ke sekeliling persendian misalnya menekuk, 

memutar dan menendang. Semakin tinggi fleksibilitas sendi panggul yang dimiliki 

akan menghasilkan kecepatan untuk menendang bola sejauh mungkin. Gerakan 

tungkai dalam menendang akan memberikan hasil lecutan yang berbea tergantung 

dari panjang tungkainya. Gerakan tersebut bagaikan ayunan dengan poros pada 

pangkal paha. Semakin panjang tungkainya maka gaya yang mengenai bola akan 

semakin besar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kontribusi power 

tungkai, panjang tungkai dan fleksibilitas sendi panggul pada olahraga sepak bola, 

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:   

1. Terdapat kontribusi yang signifikan dari power tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada olahraga sepakbola di UKM sepakbola UNNES 

Semarang.  

2. Terdapat kontribusi yang signifikan dari panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada olahraga sepakbola di UKM sepakbola UNNES 

Semarang.  

3. Terdapat kontribusi yang signifikan dari fleksibilitas sendi panggul 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada olahraga sepakbola di UKM 

sepakbola UNNES Semarang.  

4. Terdapat kontribusi yang signifikan dari power tungkai, panjang tungkai 

dan fleksibilitas sendi panggul secara bersama-sama terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada anggota UKM olahraga sepakbola UNNES 

Semarang 
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5.2 .Saran  

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pembaca dan pembina 

sepakbola dalam meningkatkan kualitas tendangan jauh adalah :  

1. Dalam melatih tendangan jarak jauh sebaiknya lebih menekankan pada 

latihan power tungkai. peran power tungkai sangat penting untuk 

menciptakan tendangan jarak jauh yang keras, cepat, dan tepat. 

2. Bagi pelatih dapat pula memberikan materi-materi latihan power tungkai, 

panjang tungkai, dan fleksibilitas sendi panggul untuk menunjang hasil 

tendangan jauh sebagai suatu bentuk variasi latihan agar kegiatan latihan 

tidak terkesan monoton dan membosankan.  

3. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan analisis yang 

lebih akurat, perhitungan yang lebih cermat dengan variabel yang lebih 

luas serta sempel yang lebih besar agar diperoleh hasil yang lebih baik 

untuk memperkaya hasil-hasil penelitian pada cabang olahraga sepakbla. 
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Lampiran 1 

 

DATA TES VERTICAL JUMP 

 

No Nama Jurusan Hasil Nilai  

Awal  Akhir  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Andra Hermawan 

Bhara Mada 

Irfan Marwa 

Sarwo Widodo 

Huda Muslimin 

Fatih Rijaul H. 

Amri 

Jevis Adi Guna 

Syahrizal 

Fendika 

I Putu Mega 

Hendra K. 

Riza Habibi 

Ryan Kurnia 

Bagus  

Tri Damar G. 

Fernandus Eric 

Joko Prasetyo 

Ardian Wahyu 

Rico Yuliar 

 

 

PKLO 

PKLO 

PJKR 

PKLO 

PJKR 

PGPJSD 

PGPJSD 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

IKOR 

IKOR 

PKLO 

IKOR 

PTB 

Sos Ant 

T. Elektro 

Akuntansi  

PKLO 

48 

50 

55 

46 

58 

40 

45 

40 

45 

52 

40 

51 

40 

58 

67 

45 

54 

50 

40 

55 

95 

117 

104 

100 

126 

91 

93 

98 

96 

106 

86 

105 

94 

112 

110 

95 

103 

116 

88 

125 

47 

67 

49 

54 

68 

51 

48 

58 

51 

54 

46 

54 

54 

64 

43 

50 

49 

66 

48 

70 
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Lampiran 2 

 

DATA TES SIT AND RESCH  

 

No Nama  Jurusan  Hasil   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Andra Hermawan 

Bhara Mada 

Irfan Marwa 

Sarwo Widodo 

Huda Muslimin 

Fatih Rijaul H. 

Amri 

Jevis Adi Guna 

Syahrizal 

Fendika 

I Putu Mega 

Hendra K. 

Riza Habibi 

Ryan Kurnia 

Bagus  

Tri Damar G. 

Fernandus Eric 

Joko Prasetyo 

Ardian Wahyu 

Rico Yuliar 

 

 

PKLO 

PKLO 

PJKR 

PKLO 

PJKR 

PGPJSD 

PGPJSD 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

IKOR 

IKOR 

PKLO 

IKOR 

PTB 

Sos Ant 

Teknik Elektro 

Akuntansi  

PKLO 

45 

40 

41 

46.5 

35 

48 

42 

44.5 

45 

43.5 

40.5 

39 

32 

38 

41 

44 

37.5 

39 

36.5 

38 
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Lampiran 3 

 

DATA TES UKUR PANJANG TUNGKAI 

 

No Nama  Jurusan  Hasil  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Andra Hermawan 

Bhara Mada 

Irfan Marwa 

Sarwo Widodo 

Huda Muslimin 

Fatih Rijaul H. 

Amri 

Jevis Adi Guna 

Syahrizal 

Fendika 

I Putu Mega 

Hendra K. 

Riza Habibi 

Ryan Kurnia 

Bagus  

Tri Damar G. 

Fernandus Eric 

Joko Prasetyo 

Ardian Wahyu 

Rico Yuliar 

 

 

PKLO 

PKLO 

PJKR 

PKLO 

PJKR 

PGPJSD 

PGPJSD 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

IKOR 

IKOR 

PKLO 

IKOR 

PTB 

Sos Ant 

Teknik Elektro 

Akuntansi  

PKLO 

81.5 

86 

82 

83.1 

88 

83.2 

83.5 

79.2 

80 

85 

79.6 

82.3 

82.3 

85.1 

80 

82.4 

82.4 

89 

82 

89 
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Lampiran 4 

 

DATA TES HASIL TENDANGAN JAUH 

 

No  Nama  Jurusan  Hasil tendangan Terbaik  

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Andra Hermawan 

Bhara Mada 

Irfan Marwa 

Sarwo Widodo 

Huda Muslimin 

Fatih Rijaul H. 

Amri 

Jevis Adi Guna 

Syahrizal 

Fendika 

I Putu Mega 

Hendra K. 

Riza Habibi 

Ryan Kurnia 

Bagus  

Tri Damar G. 

Fernandus Eric 

Joko Prasetyo 

Ardian Wahyu 

Rico Yuliar 

 

 

PKLO 

PKLO 

PJKR 

PKLO 

PJKR 

PGPJSD 

PGPJSD 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

PKLO 

IKOR 

IKOR 

PKLO 

IKOR 

PTB 

Sos Ant 

Teknik Elektro 

Akuntansi  

PKLO 

39 

48,30 

48,30 

37,80 

49 

- 

- 

36 

49 

- 

- 

40 

46 

53 

34 

41 

- 

41 

44 

57 

36,60 

53 

43,40 

- 

- 

42 

40 

36,30 

45 

34 

36 

43 

44,30 

48 

42 

45 

45 

39 

- 

55 

47 

39,30 

42,90 

34,50 

53,10 

45 

40 

38 

38 

28 

48 

41 

39,70 

- 

39 

46 

- 

50,30 

46,20 

52 

47 

53 

48.3 

37.8 

53.1 

45 

40 

38 

49 

34 

48 

43 

46 

53 

42 

46 

45 

50.3 

46.2 

57 
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Lampiran 5 

DATA TES 

 

 

 

No Nama 

Vertical 

jump 

Sit and 

Resch 

Panjang 

Tungkai 

Tendangan 

Jauh 

1 Andra Hermawan 47 45 81.5 47 

2 Bhara Mada 67 40 86 53 

3 Irfan Marwa 49 41 82 48.3 

4 Sarwo Widodo 54 46.5 83.1 37.8 

5 Huda Muslimin 68 35 88 53.1 

6 Fatih Rijaul H. 51 48 83.2 45 

7 Amri 48 42 83.5 40 

8 Jevis Adi Guna 58 44.5 79.2 38 

9 Syahrizal 51 45 80 49 

10 Fendika 54 43.5 85 34 

11 I Putu Mega 46 40.5 79.6 48 

12 Hendra K. 54 39 82.3 43 

13 Riza Habibi 54 32 82.3 46 

14 Ryan Kurnia 64 38 85.1 53 3.238872 

15 Bagus 43 41 80 42 4.413873 

16 Tri Damar G. 50 44 82.4 46 

17 Fernandus Eric 49 37.5 82.4 45 

18 Joko Prasetyo 66 39 89 50.3 

19 Ardian Wahyu 48 36.5 82 46.2 

20 Rico Yuliar 70 38 89 57 

Jumlah 1091 816 1665.6 921.7 

Rata-rata 54.55 40.8 83.28 46.085 

Standard Deviasi 8.159431095 4.076246984 2.929810484 5.827907 
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Lampiran 6 

DATA SKOR T 

 

No Nama 

Vertical 

jump 

Sit and 

Resch 

Panjang 

Tungkai 

Tendangan 

Jauh 

1 Andra Hermawan 40.7469039 60.30359548 43.92452171 51.57003192 

2 Bhara Mada 65.25841674 48.03741038 59.28387694 61.86532318 

3 Irfan Marwa 43.19805519 50.4906474 45.63111673 53.80067836 

4 Sarwo Widodo 49.3259334 63.98345101 49.38562579 35.78391865 

5 Huda Muslimin 66.48399238 35.77122529 66.11025705 62.03691136 

6 Fatih Rijaul H. 45.64920647 67.66330654 49.7269448 48.13826816 

7 Amri 41.97247955 52.94388442 50.75090181 39.55885878 

8 Jevis Adi Guna 54.22823596 59.07697697 36.07418459 36.12709503 

9 Syahrizal 45.64920647 60.30359548 38.80473663 55.00179567 

10 Fendika 49.3259334 56.62373995 55.87068689 29.26356752 

11 I Putu Mega 39.52132826 49.26402889 37.43946061 53.28591379 

12 Hendra K. 49.3259334 45.58417337 46.65507375 44.70650441 

13 Riza Habibi 49.3259334 28.41151423 46.65507375 49.85415004 

14 Ryan Kurnia 61.58168981 43.13093635 56.2120059 61.86532318 

15 Bagus 35.84460134 50.4906474 38.80473663 42.99062253 

16 Tri Damar G. 44.42363083 57.85035846 46.99639275 49.85415004 

17 Fernandus Eric 43.19805519 41.90431784 46.99639275 48.13826816 

18 Joko Prasetyo 64.0328411 45.58417337 69.5234471 57.23244211 

19 Ardian Wahyu 41.97247955 39.45108082 45.63111673 50.19732642 

20 Rico Yuliar 68.93514366 43.13093635 69.5234471 68.72885068 

Rata-rata 50 50 50 50 

standard dev 10 10 10 10 

 

 

 



72 

 

 

Lampiran 7 

Analisis data 

1. Diskriptif data 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Vertical 20 5.00000E1 10.000000 35.845 68.935 

Sit 20 5.00000E1 10.000000 28.412 67.663 

Panjang 20 5.00000E1 10.000000 36.074 69.523 

Tendangan 20 5.00000E1 10.000000 29.264 68.729 

 

2. Uji normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Vertical sit panjang tendangan 

N 20 20 20 20 

Normal Parameters
a
 Mean 5.00000E

1 

5.00000E

1 

5.00000E

1 
50.00000 

Std. Deviation 1.000000

E1 

1.000000

E1 

1.000000

E1 
10.000000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .227 .096 .170 .126 

Positive .227 .080 .170 .067 

Negative -.127 -.096 -.096 -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.015 .430 .761 .564 

Asymp. Sig. (2-tailed) .255 .993 .609 .908 

a. Test distribution is Normal.     
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3. Uji homogenitas 

 

Test Statistics 

 Vertical sit panjang Tendangan 

Chi-Square 6.600
a
 2.400

b
 2.500

c
 2.100

d
 

Df 13 15 14 16 

Asymp. Sig. .922 1.000 1.000 1.000 

a. 14 cells (100,0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1,4. 

b. 16 cells (100,0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1,3. 

c. 15 cells (100,0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1,3. 

d. 17 cells (100,0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1,2. 

 

4. Uji linieritas 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Vertical Between 

Groups 
1878.220 16 117.389 16.170 .021 

Within Groups 21.780 3 7.260   

Total 1900.000 19    

Sit Between 

Groups 
1122.878 16 70.180 .271 .966 

Within Groups 777.122 3 259.041   

Total 1900.000 19    

Panjang Between 

Groups 
1891.496 16 118.218 41.703 .005 

Within Groups 8.504 3 2.835   
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ANOVA 

  Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Vertical Between 

Groups 
1878.220 16 117.389 16.170 .021 

Within Groups 21.780 3 7.260   

Total 1900.000 19    

Sit Between 

Groups 
1122.878 16 70.180 .271 .966 

Within Groups 777.122 3 259.041   

Total 1900.000 19    

Panjang Between 

Groups 
1891.496 16 118.218 41.703 .005 

Within Groups 8.504 3 2.835   

Total 1900.000 19    

 

5. Uji Regression power tungkai 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 power otot 

tungkai
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tendangan  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .552
a
 .304 .266 8.569677 

a. Predictors: (Constant), vertical  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 578.091 1 578.091 7.872 .012
a
 

Residual 1321.909 18 73.439   

Total 1900.000 19    

a. Predictors: (Constant), power 

tungkai 

    

b. Dependent Variable: tendangan    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.420 10.015  2.239 .038 

power otot 

tungkai 
.552 .197 .552 2.806 .012 

a. Dependent Variable: tendangan    

 

 

6. Uji Regression fleksibilitas sendi panggul 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 kelentukan panggul
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tendangan  
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .453
a
 .205 .161 9.160646 

a. Predictors: (Constant), fleksibilitas sendi 

panggul 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 389.486 1 389.486 4.641 .045
a
 

Residual 1510.514 18 83.917   

Total 1900.000 19    

a. Predictors: (Constant), fleksibilitas 

sendi panggul 

 

    

b. Dependent Variable: tendangan    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72.638 10.706  6.785 .000 

Fleksibilitas 

sendi 

panggul 

 

-.453 .210 -.453 -2.154 .045 

a. Dependent Variable: tendangan    
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7. Uji Regression panjang tungkai 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 panjang
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tendangan  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .493
a
 .243 .201 8.941111 

a. Predictors: (Constant), panjang tungkai  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 461.017 1 461.017 5.767 .027
a
 

Residual 1438.983 18 79.943   

Total 1900.000 19    

a. Predictors: (Constant), panjang tungkai    

b. Dependent Variable: tendangan    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.371 10.449  2.428 .026 

panjang .493 .205 .493 2.401 .027 

a. Dependent Variable: tendangan    
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8. Uji regresi ganda 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
X1, X2, X3a

 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: tendangan  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .621
a
 .386 .271 8.540483 

a. Predictors: (Constant), 
X1, X2, X3

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 732.962 3 244.321 3.350 .045
a
 

Residual 1167.038 16 72.940   

Total 1900.000 19    

a. Predictors: (Constant), 
X1, X2, X3

   

b. Dependent Variable: tendangan    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 41.647 17.798  2.340 .033 

X1 .400 .344 .400 1.162 .262 

X2 -.296 .210 -.296 -1.412 .177 

X3 .064 .345 .064 .185 .856 

a. Dependent Variable: tendangan    
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Lampiran 11 

PERSATUAN SEPAKBOLA

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sekretariat : PKM FIK UNNES  Kampus Sekaran 

Gunungpati Semarang 50229,Telp. 0856

 
    

Nomor  : 19/UKM Sepakbola/II/2012

Hal  : Keterangan Selesai Penelitian

    

    

    

    

 

Dengan hormat, 

Menindak lanjuti permohonan ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

nomor : 4835 / UN37.1.6 / PL 

bahwa mehasiswa dibawah ini:

 

  Nama  

  NIM  

  Prodi  

  Fakultas 

 

Telah mengadakan penelitian pada pemain UKM Sepakbola UNNES Semarang 

pada tanggal  02 Agustus 

Semarang, 

Dengan judul “Kontribusi Power Tungkai, Panjang Tungkai Dan Fleksibilitas  

Sendi  Panggul Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh Pada Pemain UKM 

Sepakbola UNNES Semarang Tahun 2012”

 

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

 

 

Pendamping UKM sepakbola 

Sepakbola 

Kumbul Slamet B. S.Pd, M.Kes

NIP. 197109091998021001

PERSATUAN SEPAKBOLA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

Sekretariat : PKM FIK UNNES  Kampus Sekaran 

Gunungpati Semarang 50229,Telp. 085642594331 

    Semarang,2 Agustus

: 19/UKM Sepakbola/II/2012 

: Keterangan Selesai Penelitian  

Kepada, 

    Yth. Ketua Jurusan PKLO

    Fakultas Ilmu Keolahragaan

    Universitas Negeri Semaran

     Di Tempat 

Menindak lanjuti permohonan ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

/ UN37.1.6 / PL / 2012,Tanggal 01 Agustus 2012, menerangkan 

bahwa mehasiswa dibawah ini: 

 : MUFTI ALFIAN  

 : 6301408131 

 : Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Fakultas  : Ilmu Keolahragaan 

Telah mengadakan penelitian pada pemain UKM Sepakbola UNNES Semarang 

pada tanggal  02 Agustus 2012  di lapangan olahraga Universitas Negeri 

Kontribusi Power Tungkai, Panjang Tungkai Dan Fleksibilitas  

Sendi  Panggul Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh Pada Pemain UKM 

Sepakbola UNNES Semarang Tahun 2012” 

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.

g UKM sepakbola     Ketua UKM 

Kumbul Slamet B. S.Pd, M.Kes     Lego Arif Kurniawan

197109091998021001     NIM. 6301408076

83 

Sekretariat : PKM FIK UNNES  Kampus Sekaran 

 

2 Agustus 2012 

Yth. Ketua Jurusan PKLO 

Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang 

 

Menindak lanjuti permohonan ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

Tanggal 01 Agustus 2012, menerangkan 

Telah mengadakan penelitian pada pemain UKM Sepakbola UNNES Semarang 

2  di lapangan olahraga Universitas Negeri 

Kontribusi Power Tungkai, Panjang Tungkai Dan Fleksibilitas  

Sendi  Panggul Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh Pada Pemain UKM 

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya. 

Ketua UKM 

Lego Arif Kurniawan 

NIM. 6301408076 
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Lampiran 12 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Sit And Resch dan Antrhopometer 

Alat vertical jump  

Bola Sepak, Cones, Meteran 

 

 

Alat-alat penelitian 
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Penyampaian materi 
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Tes power tungkai 

(Vertical jump) 
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Tes fleksibilitas sendi panggul 

(sit and resch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran panjang tungkai 
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Tes tendangan jarak jauh 

 

Sampel penelitian  


