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SARI 
 

Syaeful Aprianto, 2009. Sumbangan Kekuatan Otot Perut, Kelentukan Togok 
dan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Menyundul Bola 
Dengan Posisi Meloncat pada Pemain PS UNNES Tahun 2009. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Berapa besar sumbangan 

yang diberikan kekuatan otot perut terhadap kemampuan menyundul bola dengan 
meloncat?, 2) Berapa besar sumbangan yang diberikan kelentukan togok terhadap 
kemampuan menyundul bola dengan meloncat?, 3) Berapa besar sumbangan yang 
diberikan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan 
meloncat?, 4) Berapa besar sumbangan yang diberikan oleh kekuatan otot perut, 
kelentukan togok dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul 
bola dengan meloncat?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui 
besarnya sumbangan kekuatan otot perut dengan kemampuan menyundul bola 
posisi meloncat, 2) Ingin mengetahui besarnya sumbangan kelentukan togok 
dengan kemampuan menyundul bola posisi meloncat, 3) Ingin mengetahui 
besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menyundul bola 
posisi meloncat, dan 4) Ingin mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot 
perut, kelentukan togok, dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan 
menyundul bola posisi meloncat. 
 Populasi penelitian adalah seluruh pemain PS UNNES tahun 2009 dan 
berjumlah 24 anak. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu kekuatan otot perut, kelentukan togok dan 
daya ledak otot tungkai sebagai variabel bebas serta kemampuan heading bola 
dengan posisi meloncat sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
menggunakan survei dengan teknik tes dan pengukuran.  Metode analisis data 
penelitian menggunakan analisis regresi sederhana maupun ganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Sumbangan kekuatan otot perut 
terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat sebesar 20,7%, 2) 
Sumbangan kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola dengan 
posisi meloncat sebesar 10,9%, 3) Sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap 
kemampuan menyundul bola posisi meloncat sebesar 38,3%, 4) Secara bersama-
sama sumbangan kekuatan otot perut, kelentukan togok, dan daya ledak otot 
tungkai terhadap kemampuan menyundul bola posisi meloncat sebesar 69,9%. 
Dengan demikian tampak bahwa kemampuan menyundul bola dengan posisi 
meloncat juga dipengaruhi faktor lain seperti penguasaan teknik dan mental 
pemain sebesar 30,1%. Hal ini juga menunjukan bahwa semakin tinggi loncatan 
saat heading bola maka semakin jauh jarak hasil sundulan bola dikarenakan arah 
lintasan bolanya panjang.  

Simpulan dari penelitian ini adalah kekuatan otot perut, kelentukan togok 
dan daya ledak otot tungkai baik memberikan sumbangan yang berarti terhadap 
kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat. Mengacu hal tersebut 
penulis dapat mengajukan saran antara lain: 1) Bagi para pemain PS UNNES 
hendaknya selain berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar juga perlu 
meningkatkan kekuatan otot perut, kelentukan togok, maupun daya ledak otot 
tungkainya, dan 2) Bagi pelatih PS UNNES harus memberikan program 
pembinaan secara berimbang antara latihan teknik dan latihan fisik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat popular dan 

digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di kota-kota maupun di 

desa-desa. Perkembangan sepakbola di Indonesia semakin pesat sehingga tidak 

hanya laki-laki yang bermain bola, bahkan sekarang sepakbola juga dimainkan 

oleh kaum wanita. Di Indonesia dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat, sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga 

yang diprioritaskan untuk dibina. 

Saat ini manusia mempunyai empat dasar dalam melakukan olahraga 

yaitu: pertama adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan 

rekreasi, kedua adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk kegiatan 

pendidikan, ketiga adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga untuk tujuan 

mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu, dan keempat adalah mereka yang 

melakukan kegiatan olahraga dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau prestasi 

tertentu menurut (M. Sajoto, 1995:10). Oleh sebab itu pembinaan dan 

pengembangan sepakbola untuk prestasi membutuhkan waktu yang sangat 

panjang, maka pembinaan harus dimulai dari usia dini yang berkelanjutan, 

terprogram baik dari waktu maupun materi latihan sesuai dengan usia atlet 

sehingga atlet dapat berkembang sampai prestasi puncaknya dan regenerasi atlet 

tidak terhenti.  
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Seseorang ingin mencapai prestasi yang optimal perlu memiliki empat 

macam kelengkapan yang meliputi: 1). Pengembangan Fisik, 2). Pengembangan 

Teknik, 3). Pengembangan Mental, 4). Kematangan Juara. Empat kelengkapan 

pokok tersebut hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan dan pertandingan-

pertandingan yang direncanakan terus menerus dan berkelanjutan, walaupun 

demikian dari kelengkapan pokok tersebut yang paling fundamental sebagai dasar 

bermain adalah teknik dasar dan ketrampilan bermain yang lebih dahulu dibina 

disamping pembinaan kelengkapan pokok yang lain (Sukatamsi,1984:1). Para ahli 

sepakbola sepakat bahwa faktor penting dan berpengaruh serta dibutuhkan dalam 

permainan sepakbola adalah teknik dasar permainan sepakbola yang harus 

dikuasai oleh para pemain (Djawad, dkk., 1981:14).  

Teknik dasar dalam sepakbola terdiri dari teknik menendang bola, 

menahan bola, menggiring bola, menyundul bola, gerak tipu, merebut bola, 

lemparan kedalam, dan teknik penjaga gawang (Sukatamsi,1984:4). Berorientasi 

pada berbagai macam teknik dasar yang digunakan dalam permainan sepakbola, 

menyundul bola adalah suatu teknik yang sangat penting dalam permainan. 

Menurut Ted Buxton dalam bukunya “Soccer Skill For Young Player“, 

mengatakan bahwa “Team tidak dapat bermain dengan baik jika pemainnya tidak 

bisa menyundul bola“. Oleh sebab itu setiap pemain sepakbola harus mahir 

menyundul bola dengan berbagai cara, karena menyundul bola merupakan teknik 

dasar yang harus dikuasai pemain untuk dapat bermain dengan baik, sebab dalam 

permainan sepakbola bola yang dimainkan tidak hanya berjalan di atas tanah 

kadang- kadang bola melambung. Passing-passing bola yang melambung ini harus 

dapat dikuasai oleh setiap pemain belakang, tengah, maupun depan. Kenyataan di 
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lapangan proses terjadinya gol tidak hanya tercipta menggunakan kaki tetapi juga 

menggunakan kepala, sebagai contoh dalam pertandingan Liga Inggris 2007 

antara Manchester United melawan Arsenal, gol Manchester United tercipta dari 

sundulan Wayne Rooney yang menyambut umpan Patrick Evra, gol balasan dari 

Arsenal juga tercipta dari sundulan Thiery Henry di menit 90. Dalam 

pertandingan Piala Dunia 2006 Prancis menang saat melawan Korea Selatan 

melalui sundulan Patrick Viera sedangkan pertandingan lainya dimenit ke-15 

Roberto Ayala berhasil membuat gol setelah memanfaatkan tendangan sudut Juan 

Roman Riquelme, saat Argentina bertemu Pantai Gading (Soccer ,2006:19). 

Secara umum menyundul bola memiliki tujuan yang berbeda-beda antara 

lain: 1) meneruskan bola atau mengoper bola ke teman, 2) memasukkan bola ke 

gawang lawan atau membuat gol, 3) memberi umpan kepada teman untuk 

membuat gol, 4) menyapu bola di daerah pertahanan guna mematahkan serangan 

lawan  (Sukatamsi, 1984:171), 5) memberi umpan kepada penjaga gawang agar 

bola ditangkap dengan tangan sebagai bola aman. 

Kemampuan menyundul bola dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti dengan cara berdiri, cara sambil terbang (melayang), cara sambil meloncat 

(jump heading) yaitu meloncat keatas untuk menyundul bola. Teknik menyundul 

sambil meloncat dapat dilakukan dalam keadaan bola melambung diatas kepala. 

Pelaksanaan menyundul bola membutuhkan adanya koordinasi yang tepat antara 

1) gerakan, 2) waktu lompatan yang tepat, 3) kemantapan bola (Luxbacher, 

1997:87). 

Menyundul bola yang dilakukan sambil meloncat, diperlukan aspek daya 

ledak otot tungkai, kekuatan otot perut yang dikoordinasikan dengan kelentukan 

togok sebagai upaya persiapan pelaksanaan sundulan. Bompa (1983:231) 
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menjelaskan bahwa daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan 

kecepatan pada kontraksi otot. Daya ledak merupakan salah satu dari komponen 

gerak yang sangat penting untuk melakukan aktifitas yang sangat berat karena 

dapat menentukan sebarapa kuat organ memukul, seberapa jauh seorang dapat 

melempar, seberapa cepat seseorang dapat berlari, seberapa tinggi seseorang dapat 

meloncat dan lainnya.  

Peranan otot perut dalam pelaksanaan menyundul bola berguna untuk 

memberikan kekuatan dorongan ke depan saat meloncat. Raven (1981:12) 

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 dan gerak-gerak tulang belakang maupun tulang tubuh 

bagian bawah yang terkait dengan persendian panggul. Semakin besar kekuatan 

otot perut maka lecutan togok kedepan akan semakin kuat. Sedangkan kelentukan 

togok akan memberikan sudut gerakan badan dalam ayunan. M. Sajoto (1995:58) 

menyatakan bahwa kelentukan adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian 

dirinya, untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran tubuh seluas-

luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian. 

Berorientasi pada pemilihan judul tersebut di atas, dapat dirumuskan 

dengan asumsi bahwa terdapat hubungan antara kekuatan otot perut,  kelentukan 

togok dan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menyundul bola. Sehingga 

tertarik untuk menyusun sebuah judul penelitian “Sumbangan antara Kekuatan 

Otot Perut, Kelentukan Togok  dan Daya Ledak Otot Tungkai Dengan 

Kemampuan Menyundul Bola Posisi Meloncat pada Pemain  PS. UNNES 
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Tahun 2009”. Adapun dasar lain pengambilan judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan menyundul bola merupakan salah satu ciri khas permainan 

sepakbola. 

2. Secara teoritis bahwa kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya ledak 

otot tungkai mempunyai hubungan yang erat dengan kemampuan menyundul 

bola. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pada alasan pemilihan judul dan permasalahan yang telah 

dibahas pada kajian sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang akan dicari 

pemecahaannya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot perut dengan kemampuan 

menyundul bola posisi meloncat pada PS. UNNES Tahun 2009? 

2. Seberapa besar sumbangan kelentukan togok dengan kemampuan menyundul 

bola posisi meloncat pada pemain PS. UNNES Tahun 2009? 

3. Seberapa besar sumbangan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan 

menyundul bola posisi meloncat pada pemain PS. UNNES Tahun 2009? 

4. Seberapa besar sumbangan kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya 

ledak otot tungkai dengan kemampuan menyundul bola posisi meloncat pada 

pemain PS. UNNES Tahun 2009? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar pada latar belakang identifikasi masalah dan permasalahan 

penelitian, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya sumbangan kekuatan otot perut dengan kemampuan menyundul bola 

posisi meloncat pada pemain PS. UNNES Tahun 2009. 

2. Besarnya sumbangan kelentukan togok dengan kemampuan menyundul bola 

posisi meloncat pada pemain PS. UNNES Tahun 2009. 

3. Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan menyundul 

bola posisi meloncat pada pemain PS. UNNES Tahun 2009. 

4. Besarnya sumbangan kekuatan otot perut, kelentukan togok, dan daya ledak 

otot tungkai dengan kemampuan menyundul bola posisi meloncat pada 

pemain PS. UNNES Tahun 2009. 

1.4 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk menghindari kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul skripsi dan 

memperoleh gambaran yang jelas yang mengarah pada tujuan penelitian, maka 

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

 

 

1.4.1 Sumbangan 

Sumbangan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah sokongan 

(Poerwardaminto, 1976:362). 

1.4.2 Kekuatan Otot Perut 
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Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima suatu beban sewaktu 

bekerja (Poerwardaminto, 1977:5). Otot menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(Poerwardaminto:632) adalah urat yang besar atau jaringan kenyal di tubuh 

manusia untuk menggerakkan organ tubuh. Sedang perut adalah organ tubuh 

bagian rongga dada (Poerwardaminto, 1990:676). Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kekuatan otot perut adalah gerakan-gerakan kontraksi otot perut 

dalam melakukan gerakan sit up. 

1.4.3 Kelentukan Togok 

Kelentukan merupakan salah satu aspek kondisi fisik yang sangat penting 

dalam pencapaian prestasi optimal. Kelentukan diperlukan sekali hampir di semua 

cabang olahraga yang banyak menuntut ruang gerak sendi seperti senam. 

Kelentukan atau daya lentur adalah efektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri 

dalam aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. (M. Sajoto, 1995:17). Hal ini 

akan sangat mudah ditandai dengan tingkat (flexibility) persendian pada seluruh 

tubuh. Togok menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah : 1) 1 batang kayu 

ditebang dahan-dahannya; 2) tubuh yang tidak bertangan dan berkaki 

(Poerwardarminto, 1976:1082). 

Berdasarkan pengertian kelentukan togok yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kemampuan melentukan togok atau batang tubuh ditandai dengan 

tingkat flexibilitas persendian (persendian tulang belakang) pada seluruh tubuh. 

1.4.4 Daya Ledak Otot Tungkai 
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Daya ledak (eksplosif power) adalah kekuatan seseorang untuk 

menggunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-

pendeknya (M. Sajoto, 1995:17). Daya ledak otot tungkai merupakan komponen 

penting dalam melakukan sundulan, khususnya dalam melakukan sundulan 

dengan meloncat. Kedua kaki harus kuat khususnya pada otot tungkai untuk 

melakukan lecutan saat akan meloncat untuk melakukan sundulan. 

1.4.5 Menyundul Bola dengan Cara Meloncat 

Menyundul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 2090) berarti 

menundukkan kepala untuk menumbuk benda diatas kepala. Meloncat menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 1277) artinya melompat dengan kedua 

kaki bersama-sama. Yang dimaksud menyundul bola sambil meloncat dalam 

penelitian ini adalah melakukan gerakan teknik menyundul bola di udara sambil 

meloncat dengan kedua kaki. 

1.4.6 Pemain PS. UNNES 

PS. UNNES adalah tim sepakbola yang dimiliki oleh Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) yang berada di Sekaran Gunung Pati. Tim ini juga terdaftar 

di Pengcab Kota Semarang dan masuk dalam Divisi I PSIS. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil pelaksanaan penelitian: 

 1) Bagi  pemain dan para peminat olahraga sepakbola pada khususnya,   

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar memberikan 

informasi ilmiah dalam pelaksanaan menyundul bola dengan cara meloncat.  
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2) Selain hal itu diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi positif bagi 

para pelatih sepakbola dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan dalam 

melatih dan mengajar, memilih dan mengembangkan pola latihan yang tepat 

dan sesuai dengan kebutuhan dasar menyundul bola dengan cara meloncat, 

agar latihan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

3) Diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teori kepelatihan cabang olahraga sepakbola, khususnya pada 

peningkatan jarak dan kekuatan menyundul bola posisi meloncat.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan beregu masing-masing regu terdiri dari 

11 pemain dan salah satunya penjaga gawang. Masing-masing team 

mempertahankan sebuah gawang dan mencoba memasukkan bola kegawang 

lawan. Setiap team memiliki kipper yang diperbolehkan mengontrol bola dengan 

tangannya didaerah pinalti yaitu daerah yang berukuran lebar 44 yard dan 18 yard 

pada garis akhir. Pemain lainnya tidak diperbolehkan menggunakan tangan dan 

lengan mereka untuk mengambil bola, tapi mereka dapat menggunakan kaki, 

tungkai dan kepala. Gol diciptakan dengan menendang atau menanduk bola 

kedalam gawang lawan. Setiap gol dihitung dengan skor satu dan team yang 

paling banyak menciptakan gol memenangkan permainan (Luxbacher, 1997:2). 

Dalam permainan sepakbola terdapat pembagian kewajiban-kewajiban 

terhadap anggota regu. Pembagian ini di bedakan menjadi tiga kelompok besar 

yaitu kelompok pertama adalah kelompok pemain yang berkewajiban sebagai 

barisan pertahanan atau belakang, kelompok kedua adalah kelompok pemain yang 

berkewajiban sebagai barisan penghubung atau tengah, dan kelompok ketiga 

adalah kelompok pemain yang berkewajiban sebagai barisan penyerang atau 

depan (Sukintaka, 1983:70). 
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Tujuan dari permainan sepakbola adalah memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawang sendiri agar tidak 

kemasukan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat 

memasukkan bola terbanyak ke gawang lawan, dan apabila sama maka dinyatakan 

seri atau draw (Sucipto, dkk., 2000:7). Permainan sepakbola akan terlihat menarik 

apabila pemainnya memiliki teknik yang baik, sehingga mutu permainan akan 

tercapai. Teknik yang baik dapat dikuasai apabila memahami tentang teknik-

teknik dasar dalam permainan sepakbola. Teknik dasar dalam sepakbola 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam pencapaian prestasi.  

Penguasaan teknik dasar merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh 

pemain. Faktor penting dan berpengaruh serta dibutuhkan dalam permainan 

sepakbola adalah teknik dasar permainan sepakbola yang harus dikuasai oleh para 

pemain (Djawad, dkk., 1981:1). Keberhasilan suatu tim dalam setiap pertandingan 

di tentukan oleh penguasaan teknik dasar, karena dengan penguasaan teknik dasar 

akan tercipta permainan yang bermutu dan menggunakan teknik yang baik pula. 

Dalam permainan sepakbola banyak mengandung unsur-unsur gerak dan setiap 

pemain dituntut untuk dapat merangkai setiap unsur-unsur gerak tersebut yang 

terangkum dalam teknik dasar agar tercipta permainan yang indah dan berkualitas. 

Permainan sepakbola merupakan permainkan yang dilakukan dengan 

menggabungkan macam-macam pola gerak. Pola gerak dalam permainan 

sepakbola meliputi lari, lompat, loncat, menendang, menghentikan, dan 

menangkap bola bagi penjaga gawang (Sucipto, dkk.,  2000:8). Berdasarkan pada 

analisis maupun gerak dan keterampilan dasar, permainan sepakbola memiliki tiga 

keterampilan dasar gerak yaitu gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak 
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manipulatif. Gerak lokomotor dalam permainan sepakbola tercermin pada gerakan 

perpindahan tempat ke segala arah, melompat/meloncat, dan meluncur (Sucipto, 

dkk., 2000:8). Gerak non-lokomotor dalam permainan sepakbola tercermin pada 

gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat seperti menjangkau, melenting 

membungkuk, meliuk (Sucipto, dkk.,  2000:9). Gerak manipulatif dalam 

permainan sepakbola tercermin pada gerakan-gerakan seperti menendang bola, 

menggiring bola, menyundul bola, merampas bola, dan menangkap bola bagi 

penjaga gawang, atau lemparan ke dalam untuk memulai permainan setelah bola 

keluar garis lapangan (Sucipto, dkk.,  2000:9). 

Latihan teknik dasar yang bertujuan untuk mengembangkan penguasaan 

keterampilan gerak didalam suatu cabang olahraga merupakan suatu landasan 

dalam usaha mencapai prestasi yang optimal. Tanpa dukungan keterampilan yang 

baik dari teknik dasar mustahil efektif dan efisien gerak dapat tercapai sehingga 

prestasi optimalpun tidak terjangkau (Luxbacher, 1997:12). 

Teknik dasar sepakbola terdiri dari beberapa macam yaitu menendang 

bola, menggiring bola, mengontrol bola, menyundul bola, merebut bola, lemparan 

kedalam, gerak tipu dan teknik khusus penjaga gawang. Salah satu teknik dasar 

yang penting dalam permainan sepakbola adalah teknik dasar menyundul bola, 

karena teknik menyundul tidak hanya dibutuhkan oleh pemain depan saja, namun 

juga diperlukan pemain belakang, pemain tengah bahkan oleh penjaga gawang. 

Sepakbola sebagai olahraga permainan memungkinkan pemain 

menggunakan kepala untuk menyundul bola. Pemain menggunakan cara berdiri 

menyundul bola untuk mengoper bola ke rekannya, untuk mencetak gol dengan 

mengarahkan bola ke gawang lawan, atau untuk membuang bola yang mengarah 

ke gawang mereka sendiri (Luxbacher, 1997:63). Kemampuan menyundul bola 
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merupakan salah satu teknik yang diperlukan oleh seorang pemain bola. 

Menyundul bola merupakan salah satu aspek teknik yang seringkali dilupakan 

oleh para pelatih dan pemain, sehingga jarang diberikan latihan. Mengkaji 

pernyataan tersebut, arti penting kemampuan menyundul bola bagi pemain dalam 

pertandingan sepakbola sangat diperlukan. Pada pertandingan sepakbola 

terciptanya suatu gol hasil sundulan kepala merupakan suatu kejadian yang 

menarik. 

 

2.1.2 Teknik Dasar Menyundul Bola 

Menyundul bola pada hakekatnya adalah memainkan bola dengan kepala. 

Menyundul bola merupakan salah satu aspek teknik dasar yang sangat diperlukan 

dalam permainan sepakbola, baik oleh pemain penyerang maupun pemain 

bertahan. Tujuan menyundul adalah untuk mengumpan, mencetak gol dan 

menghalau serangan lawan atau membuang bola. Sedangkan fungsi dan tujuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah:1) untuk mengumpan kepada 

teman, 2) untuk mencetak gol, 3) untuk menghentikan bola (hanya kalau amat 

perlu) (Djawad, dkk., 1981:23). Berdasarkan tujuannya kemampuan menyundul 

bola pada dasarnya diperlukan untuk memenangkan saat duel bola di udara. 

Kemampuan menyundul bola berdasarkan posisi tubuhnya dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu: dengan cara berdiri, cara sambil terbang (melayang) 

dan dengan cara meloncat keatas untuk menyundul bola.  

Menyundul bola sambil berdiri dilakukan manakala bola datang setinggi 

kepala. Analisa menyundul bola sambil berdiri adalah sebagai berikut:1) posisi 

badan tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau salah satu kaki maju ke depan 
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dan menghadap sasaran, 2) kedua lutut sedikit di tekuk, 3) lentingkan badan ke 

belakang, pandangan diarahkan ke arah datangnya bola, dan dagu merapat dengan 

leher, 4) dengan gerakan bersamaan otot-otot perut, dorongan panggul, dan kedua 

lutut di luruskan, badan dilecutkan kedepan sehingga dahi mengenai bola, 5) 

seluruh berat badan diikutsertakan ke depan, sehingga berat badan berada di 

depan dan menghadap sasaran, 6) salah satu kaki maju ke depan sebagai gerak 

lanjutan, 7) kedua lengan menjaga keseimbangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

 Menyundul Bola Sambil Berdiri 
Sumber :Sucipto, dkk (  2000:33) 

Teknik menyundul dengan cara meloncat dapat dilakukan jika bola dalam 

keadaan melambung diatas kepala di luar jangkauan, baik secara vertikal ataupun 

horizontal. Analisis menyundul bola sambil meloncat adalah sebagai berikut:1) 

meloncat atau melompat sesuai datangnya bola, 2) pada saat mencapai titik 

tertinggi atau terjauh, badan dilentingkan, otot-otot leher di kontraksikan, 

pandangan kesasaran dan dagu merapat dengan leher, 3) dengan gerak bersamaan 

otot-otot perut, dorongan panggul, dan dorongan badan ke depan, sehingga dahi 
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mengenai bola:4) badan dicondongkan kedepan dan mendarat dengan kedua kaki 

secara bersama-sama. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.2  

Menyundul Bola Sambil Meloncat/ Melompat 
Sumber :Sucipto, dkk ( 2000:34) 

Menyundul bola dengan meloncat, memerlukan adanya daya ledak otot 

tungkai, kekuatan otot perut yang dikoordinasikan dengan kelentukan togok selain 

di tunjang dengan kondisi fisik yang prima. Daya ledak otot tungkai akan 

memungkinkan seorang pemain meloncat setinggi mungkin dalam menyongsong 

datangnya bola di udara. Kekuatan otot perut akan memungkinkan seorang 

pemain melakukan gerakan ayunan tubuh ke depan dengan cepat setelah 

melakukan tolakan. Sedangkan kelentukan togok akan memberikan sudut gerakan 

badan dalam ayunan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan gerak yang 

penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan menyundul bola, sehingga 

mampu menghasilkan bentuk kerja yang optimal. Oleh sebab itu program latihan 

yang diberikan harus mencakup latihan-latihan yang berorientasi pada daya ledak 
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otot tungkai, kekuatan otot perut dan kelentukan togok. Teknik menyundul bola 

dengan meloncat (jump heading) dilakukan pada saat bola melambung di udara. 

Pelaksanaan yang benar membutuhkan koordinasi yang tepat antara:1) gerakan, 2) 

waktu lompatan yang tepat, 3) kemantapan bola (Luxbacher, 1997:87). 

Berorientasi pada pelaksanaan menyundul bola yang dilakukan sambil 

meloncat, diperlukan kekuatan otot perut yang dikoordinasikan dengan kelentukan 

togok sebagai upaya persiapan pelaksanaan menyundul bola dan daya ledak otot 

tungkai yang besar. 

 

2.1.3 Kekuatan Otot Perut 

Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja 

(Depdikbud, 1997:5). Otot adalah urat yang besar atau jaringan kenyal ditubuh 

manusia untuk menggerakkan organ tubuh (Poerwodarminta, 1976:632) 

sedangkan perut adalah bagian tubuh dibawah rongga dada (Poerwodarminta, 

1976, 1990:676).  

 

Otot perut merupakan  otot-otot batang badan (Raven, 1981:12). Lebih 

lanjut Raven mengatakan bahwa otot perut merupakan  otot-otot penegak badan 

selain otot punggung. Sebagai otot penegak badan, otot perut dan otot punggung 

memiliki arti penting dalam sikap dan gerak tulang belakang. 

Dinding depan perut dibentuk oleh otot-otot lurus perut yang terletak di 

sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tengah badan. Di sisinya terdapat otot-otot 

lebar perut yang dapat pula dibagi atas serong luar perut, otot serong dalam perut, 
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dan otot lintang perut. Otot-otot tersebut terentang diantara gelang panggul dan 

rangka dada, merupakan  sebuah penutup yang dapat merubah volume rongga 

perut (Raven, 1981:12). 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul 

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

penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak bawah seperti tungkai. Hal ini 

dapat dimengerti karena anggota gerak bawah dalam melakukan gerakan terutama 

sekali dalam pelaksanaan menyndul bola memerlukan kekuatan tungkai. Dengan 

demikian karena gerakan tungkai memerlukan dukungan dan kinerja otot perut, 

maka dimungkinkan dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik akan 

memungkinkan kekuatan yang kuat pada otot tungkai. Untuk lebih jelasnya 

mengenai bagian-bagian otot perut dapat diperhatikan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Gambar 2.3 

Susunan Otot Perut  
Sumber:Raven (198:12) 
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2.1.4 Kelentukan Togok 

Kelentukan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan gerak 

olahraga, apabila seseorang mengalami gerak yang kurang luas pada 

persendiannya dapat mengganggu gerakan atau menimbulkan cedera pada otot. 

Menurut M. Sajoto (1995:58) kelentukan adalah efektifitas seseorang dalam 

penyesuaian dirinya, untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian. 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

melakukan segala aktivitas dengan penguluran tubuh pada bidang sendi yang luas. 

Kelentukan dipengaruhi oleh elastisitas otot otot serta dinyatakan dalam satuan 

derajat (O). Harsono (1988:163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan luas atau sempitnya ruang gerak sendi sendinya. Jadi kelentukan 

adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Kelentukan 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan gerak olahraga, apabila 

seseorang mengalami gerak yang kurang luas pada persendiannya dapat 

mengganggu gerakan atau menimbulkan cedera pada otot. Kelentukan sangat 

diperlukan sekali hampir disemua cabang olahraga yang banyak menuntut ruang 

gerak sendi seperti senam, loncat indah, beberapa nomor atletik, permainan 

dengan bola, anggar, gulat, dan sebagainya (Harsono, 1988:163).  

Macam-macam kelentukan menurut Suharno HP (1986:50) antara lain:(1) 

Kelentukan umum, ialah kemampuan seseorang dalam gerak dengan amplitudo 

yang luas dimana sangat berguna dalam gerakan olahraga pada umumnya dan 

menghadapi hidup sehari-hari. Kelentukan sendi-sendi tidak mengganggu/ 

menghambat gerakan dalam olahraga apa saja dan pekerjaan umum sesuai dengan 
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situasi, (2) Kelentukan khusus, ialah kemampuan seseorang dalam gerak dengan 

amplitudo yang luas dan berseni dalam satu cabang olahraga. Tuntutan masing-

masing cabang olahraga terhadap kelentukan sangat berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut biasanya atas dasar perbedaan teknik masing-masing cabang olahraga dan 

teknik bertanding yang digunakan. 

Kelentukan togok dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti elastisitas otot, 

ligament, tendo, umur, dan jenis kelamin. Menurut Sudjarwo (1993:34), faktor-

faktor yang mempengaruhi adalah : 

1. Sifat elastisitas otot (ligament,tendo,dan capsula) 

2. Temperatur dingin , kelentukan kurang 

3.  Sesudah melakukan pemanasan,  massage temperature panas, kelentukan baik 

4.  Unsur psikologis : takut, bosan, dan kurang bersemangat, menyebabkan 

kelentukan kurang 

Usia muda adalah saat yang tepat untuk pengembangan kelentukan, sebab 

semakin tua kelentukan semakin menurun. Pengembangan kelentukan dapat 

dilakukan dengan latihan-latihan secara dinamis statis, atau dengan kombinasi 

keduanya. Adapun kegunaan kelentukan dalam olahraga menurut Suharno HP 

(1986:49) adalah untuk : 

1. Mempermudah atlet dalam penguasaan-penguasaan teknik-teknik tinggi 

2. Mengurangi terjadinya cedera atlet 

3. Seni gerak tercermin dalam kelentukan yang tinggi 

4. Meningkatkan kelincahan dan kelincahan gerak 

Keuntungan bagi pemain sepakbola apabila memiliki kelentukan tubuh 

yang baik menurut Sudjarwo (1994:34) bahwa : 
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1. Cepat menguasai gerakan-gerakan untuk melakukan teknik atau taktik 

2. Tidak mudah mendapat kecelakaan atau cedera pada otot 

3. Gerakan-gerakan akan dilaksanakan dengan mudah sehingga tidak mudah 

lelah 

4. Membantu daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. 

Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya melatih 

kelentukan adalah : 

1. Pemanasan sebelum inti latihan harus cukup 

2. Gerakan-gerakan jangan dipaksakan, sehingga menyebabkan jaringan –

jaringan otot robek atau putus 

3. Latihan harus sistematis, teratur, dan peningkatan latihan sedikit demi sedikit 

4. Latihan harus diulang-ulang, jika merasa sakit segera dihentikan 

5. Disamping latihan kelentukan juga perlu diimbangi latihan kekuatan 

6. Jangan memaksa atlet yang sedang muram, takut, susah untuk berlatih 

kelentukan 

7. Latihan kelentukan sebaiknya dimulai dari anak-anak pada siang hari 

Adapun macam-macam latihan yang dapat meningkatkan kelentukan 

menurut Suharno HP (1986:38) antara lain : 

1. Peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara ritmis 

dengan gerakan memutar tubuh 

2. Peregangan statis, dalam latihan perlu mengambil sikap sedemikian sehingga 

meregangkan suatu kelompok otot tertentu dan sikap ini dipertahankan secara 

statis untuk beberapa detik 

3. Peregangan pasif, metode ini perlu melakukan sekelompok otot tertentu 

kemudian temannya membantu meregangkan otot tersebut secara perlahan-
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perlahan sampai titik maksimum dan sikap ini dipertahankan selama kurang 

lebih10 detik. 

Cara-cara pengembangan kelentukan menurut Suharno HP (1986:50) 

kurang lebih antara lain: 

1. Pengembangan kelentukan dapat diterapkan bentuk-bentuk latihan dinamis 

dan statis, serta kombinasi statis dan dinamis. 

2. Bentuk-bentuk konkrit latihan kelentukan :peregangan, otot, tendo, ligamen, 

dan capsula. Penguluran, pelemasan, pengayunan organ yang membentuk 

persendiaan. 

 

Contoh-contoh bentuk latihan kelentukan antara lain: 

1. Togok badan dibungkukkan kemuka bawah dengan duduk,  kedua kaki 

membentuk sudut 90°. 

2. Memutar badan, memutar silang lengan/ kaki, membungkuk dan mendorong 

kedepan togok badan, mengayun lengan/ kaki dan sebagainya. 

 
2.1.5 Daya Ledak Otot Tungkai 

Tungkai sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting 

dalam unjuk kerja olahraga. Tungkai melibatkan pembentuk otot tungkai baik atas 

maupun bawah. Tulang-tulang pembentuk otot meliputi tulang-tulang kaki, 

tulang-tulang tibia dan fibula, serta tulang femur (Revan, 1981:14). 

Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara 

gelang panggul, meliputi:1) tulang pangkal paha (Coxae), 2) tulang paha (Femur), 

3) tulang kering (Tibia), 4) tulang betis (Fibula), 5) tempurung lutut (patela), 
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tulang pangkal kaki (Tarsalia), 7) tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), dan 8) ruas 

jari-jari kaki (Phalangea) (Syaifuddin, 1992:31).  

Otot-otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang 

kuat dan disebut fasia lata. Otot-otot tungkai atas dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu:1) otot abduktor, meliputi a) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, b) 

muskulus abduktor brevis sebelah tengah, c) muskulus abduktor longus sebelah 

luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoris, dengan 

fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur; 2) muskulus ekstensor, 

meliputi:a) muskulus reptus femoris, b) muskulus vestus lateralis eksternal, c) 

muskulus vestus lateralis eksternal, d) muskulus vestus inter medial; 3) otot 

fleksor femoris, meliputi:a) biseps femoris berfungsi membengkokkan dan 

meluruskan tungkai bawah, b) muskulus semi membranosis berfungsi 

membengkokkan tungkai bawah, c) muskulus semi tendinosus berfungsi 

membelokkan  urat bawah serta memutar kedalam, d) muskulus sartorius 

berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar keluar pada lutut mengetul, serta 

membantu garakan fleksi femur dan membengkokkan keluar (Syaifuddin 

1992:56). 

 Daya ledak adalah kemampuan otot atau sekelompok otot seseorang 

untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu 

sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Suharno HP (1986:37) 

mengemukakan bahwa “Daya Ledak adalah kemampuan sebuah otot atau 

sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam 

suatu gerakan yang utuh”. Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan 

pada kontraksi otot (Bompa, 1983:231). Daya ledak merupakan  salah satu dari 
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komponen gerak yang sangat penting untuk melakukan aktivitas yang sangat berat 

karena dapat menentukan seberapa kuat orang memukul, seberapa jauh orang 

melempar, seberapa cepat orang berlari dan lainnya.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa daya ledak otot tungkai adalah suatu kemampuan otot tungkai 

untuk melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan tenaga.  

 

2.1.5.1 Jenis Serabut Otot yang digunakan dalam Daya Ledak 

Gerakan akan terjadi karena adanya unjuk kerja dari serabut-serabut otot. 

Jenis serabut otot yang menggerakkan anggota tubuh dikelompokkan menjadi dua 

golongan besar, yaitu serabut otot cepat (fast twitch fibres = FT fibres) dan 

serabut otot lambat (slow twitch fibres = ST fibres). Jenis serabut otot yang 

digunakan dalam daya ledak adalah serabut otot cepat (tipe II), karena jenis 

serabut otot cepat (tipe II) dapat menampilkan kontraksi otot secara cepat dan 

kuat. Kedua jenis otot tersebut berbeda dalam kecepatan kontraksi (Mc. Ardle, et. 

All., 1991:243-247). Serabut otot yang lebih kuat untuk bekerja secara aerobik 

disebut tipe I / serabut otot merah / serabut otot lambat. Serabut otot yang lebih 

kuat untuk bekerja secara anaerobic disebut tipe II / serabut otot putih / serabut 

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

pada karakteristik metabolisme dan kecepatan kontraksi (Mc. Ardle, et. All, 

1991:243-247) 

Serabut otot tipe I mempunyai lebih banyak mithokondria dan enzim-

enzim untuk memecah lemak dan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O. Penyediaan 

energi melalui proses metabolisme aerobik berlangsung lama dan tidak cepat 
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menimbulkan kelelahan. Serabut otot tipe II banyak mengandung mioglobin, 

sehingga disebut juga serabut otot merah. Serabut otot cepat mempunyai banyak 

retikulum sarkoplasma lebih banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat. 

Keadaan tersebut menyebabkan proses pelepasan (re-uptake) ion kalsium 

berlangsung dengan cepat sehingga proses kontraksi yang dihasilkan dapat 

berlangsung secara cepat. Dalam serabut otot cepat proses penyediaan energi 

berlangsung melalui metabolisme anaerobik. Kapasitas anaerobik jumlahnya 

sangat terbatas / sedikit, sehingga akan cepat habis dan menimbulkan kelelahan. 

Serabut otot putih memiliki ciri utama yaitu cepat dalam menjawab rangsangan 

dan puncak kekuatan yang dihasilkan lebih besar dari otot merah (Fox, 1993:93-

97) 

Persentase otot cepat dapat meningkat  dan persentase otot lambat dapat 

menurun dengan melakukan latihan anaerobik, tetapi sebaliknya dengan latihan 

aerobik persentase otot lambat meningkat dan persentase otot cepat menurun. 

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

diberikan tidak banyak berpengaruh pada serabut otot putih. Sebaliknya latihan 

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

Memahami tentang jenis dan sifat serabut otot yang digunakan dalam 

aktivitas daya ledak dapat dijelaskan bahwa jumlah serabut otot yang digunakan 

unjuk kerja daya ledak adalah serabut otot cepat  karena jenis serabut otot cepat 

dapat menampilkan kontraksi otot secara cepat dan kuat. Soekarman (1987:29) 

membedakan sifat dua jenis otot tersebut seperti terlihat pada tabel 2.1. 

 

 



25 
 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Sifat Otot Lambat dan Otot Cepat 

Sifat Otot Lambat Otot Cepat 

Kadar myoglobin 

Cadangan lemak 

Cadangan 

glikogen 

Kepadatan 

mithokondria 

Enzim oksidasi 

Jumlah kapilaria 

Jaringan PC 

Enzim glikatison 

Kepayahan 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

                (Soekarman, 1987:29) 

Berdasarkan perbandingan sifat otot lambat dan otot cepat maka serabut 

yang bekerja dalam daya ledak adalah serabut otot cepat (Tipe II), karena jenis 

serabut otot cepat (Tipe II) dapat menampilkan kontraksi otot secara cepat dan 

kuat. 

2.1.5.2  Setem Energi Utama Dalam Daya Ledak 

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau 

menghasilkan suatu perubahan. Semua energi yang digunakan untuk proses 

kehidupan berasal dari matahari. Energi matahari tersebut diubah menjadi energi 

kimia. Energi yang dihasilkan tumbuhan terutama berbentuk sebagai glukosa, 

selulosa, protein dan lemak. Untuk mendapatkan energi tersebut, manusia makan 

tumbuh- tumbuhan dan hewan (Soekarman, 1987:12).  
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Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi bahan makanan tidak dapat 

digunakan secara langsung untuk kontraksi otot, tetapi terlebih dahulu energi 

senyawa kimia berenergi tinggi yaitu Adenosin Triphosphate (ATP). Selanjutnya 

ATP yang terbentuk diangkut oleh darah keseluruh bagian sel yang memerlukan 

(Fox, 1993:97)  

Otot merupakan salah satu alat  tubuh yang menggunakan ATP sebagai 

sumber energi dalam melakukan kontraksi, sehingga menimbulkan gerakan-

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

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

dalam otot jumlahnya sangat terbatas, yaitu sekitar 4-6 mili mol/kg berat badan. 

ATP yang tersedia ini hanya cukup untuk aktifitas cepat dan berat selama 8-30 

detik, sehingga untuk aktifitas yang lebih lama dari waktu tersebut perlu di 

lakukan pembentukan ATP kembali.  

Penampilan daya ledak terutama didukung oleh kontraksi dari serabut otot 

cepat dan penyediaan energi melalui proses anaerobik. Kapasitas penyediaan 

energi anaerobik sangat menentukan untuk penampilan atau unjuk kerja yang 

cepat dan kuat. Dengan demikian kecepatan dan kekuatan yang merupakan unsur 

utama dari daya ledak. Selain tergantung dari besar nya jumlah otot cepat, untuk 

kerja daya ledak juga tergantung pada sistem penyediaan energi anaerobik. 

Adapun penyediaan energi secara anaerobik meliputi sistem ATP-PC (Phospagen 

Sistem) dan sistem glikolosis anaerobik (Lactid Acid Sistem). Karena PC 

merupakan senyawa yang mengandung fosfat dan tertimbun didalam otot seperti 

halnya ATP , maka sistem ini disebut juga sistem fosfagen.  
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Reaksi pemecahan ATP-PC berlansung secara cepatdan terjadi di dalam 

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

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

berlangsung, kemudian dibentuk kembali dari adenosin Diphosfate dan piruvat 

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

dengan sistem tersebut hanya dapat dipergunakan atau dipakai selama 3,8 detik 

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

sebagai berikut: 

PC  Pi + C Energi 

Energi   ATP (Fox, 1993:98) 

Lebih lanjut Fox (19938:185) menyatakan bahwa kebaikan dari sistem 

ATP-PC adalah :1) tidak tergantung pada reaksi kimia yang panjang, 2)tidak 

membutuhkan oksigen, 3) ATP-PC tertimbun dalam mekanisme kontraksi otot.  

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

sistem yang digunakan adalah sistem glikolosis anaerobik. Sistem glikolosis 

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

glikolosis anaerobik memerlukan 12 macam reaksi yang berlangsung secara 

berurutan, sehingga pembentukan energi berlangsung lebih lambat.  

Proses pembentukan energi glikosis anaerobik terjadi setelah cadangan 

ATP yang telah dipakai selama 3-8 detik habis dan tidak dapat dipenuhi lagi oleh 

sistem phospogen. ATP dapat di bentuk kembali melalui pemecahan glikogen 

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

glikosis anaerobik adalah :1) terbentuknya asam laktat, 2) tidak membutuhkan 
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oksigen, 3) hanya menggunakan karbohidrat, dan 4) memberikan energi untuk 

resistensis beberapa molekul ATP.  

Olahraga yang memerlukan kecepatan, pertama-tama akan menggunakan 

sistem ATP-PC dan kemudian sistem glikosis anaerobik.Sistem glikosis anaerobik 

sangat penting dalam olahraga karena dapat memberikan atau menyediakan 

kembali (resistensis) ATP dengan cepat. Untuk olahraga yang berlangsung selama 

2-3 menit, energi yang digunakan terutama dari proses glikosis anaerobik 

(Soekarman, 1987:8).   

 
2.1.6 Kerangka Berpikir 

Otot perut sebagai otot-otot batang badan merupakan otot-otot penegak 

badan selain otot punggung. Sebagai otot penegak badan, otot perut memiliki arti 

penting dalam sikap dan gerak tulang belakang. Persendian panggul digerakkan 

oleh otot perut dan otot punggung. Sebagai otot penopang tegaknya tubuh, otot 

perut memberikan manfaat yang sangat besar di dalam ayunan togok. Ayunan 

togok yang cepat dan kuat dan dengan kelentukan gerakan yang baik akan 

menyebabkan ayunan togok dengan amplitudo yang besar. Amplitudo ayunan 

togok yang besar tersebut akan menyebabkan gerakan kepala yang merupakan 

bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan bola saat menyundul bola 

menjadi cepat dan kuat. Ayunan kepala yang cepat dan kuat tersebut tentunya 

akan menghasilkan jarak hasil sundulan yang jauh.  

Selain kekuatan otot perut dan kelentukan togok, kemampuan menyundul 

bola dengan meloncat juga perlu dukungan daya ledak otot tungkai yang besar 

karena dengan daya ledak otot tungkai yang besar, maka kemampuan meloncat 
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pemain ke atas untuk menyundul bola yang berada di atas kepala akan semakin 

besar yang pada akhirnya apabila perkenaan bola dengan dahi tepat pada 

waktunya akan dapat menghasilkan perpindahan bola yang sangat jauh. Menurut 

M. Sajoto (1995:7-8), bahwa daya otot (muscular power) adalah kemampuan 

seseorang untuk mempergunakan tenaga maksimum yang dikerahkan dalam 

waktu yang sependek-pendeknya, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa daya otot 

sama dengan kekuatan (force) x kecepatan (velocity). Seperti dalam melompat, 

tolak peluru serta gerak lain yang bersifat eksplosif, komponen daya ledak sangat 

diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. 

 Dalam pelaksananan menyundul bola sangat membutuhkan koordinasi 

yang baik antara gerakan, waktu yang tepat melakukan gerakan sundulan dan 

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

baik seseorang pemain sepakbola akan lebih optimal dalam melakukan gerakan 

menyundul tersebut. Akan tetapi kondisi fisik seseorang sangat mempengaruhi 

hasil sundulan yang dilakukan dengan baik. Dengan demikian  jelas bahwa latihan 

berbagai komponen kondisi fisik yang terlibat dalam pelaksanaan menyundul bola 

dengan meloncat seperti kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya ledak 

otot tungkai sangat diperlukan untuk mencapai hasil sundulan bola yang optimal. 

 

2.2 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih lemah kebenarannya. 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul” (SuharsimiArikunto,1997:62). 

Karena tujuan penelitian yang ditanyakan untuk mengetahui besarnya sumbangan  
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yang diberikan kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya ledak otot 

tungakai terhadap kemampuan menyundul bola posisi meloncat, sehingga dalam 

skripsi ini tanpa menggunakan hipotesis karena hasilnya diketahui dengan 

besarnya angka yang dinyatakan dalam %.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Suatu penelitian, khusus di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya untuk 

menguji kebenaran suatu pengetahuan.  Menguji kebenaran dilakukan jika apa 

yang sudah ada masih diragukan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1986:3)  

 Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha-

usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 

Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian 

disebut metode penelitian (Sutrisno Hadi, 1986:3) 

Metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-

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

adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Sutrisno Hadi, 1994:4). Dalam 

penelitian akan diuraikan beberapa hal tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian menyangkut populasi penelitian, sampel penelitian, variabel 

penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan 

analisis data penelitian. 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
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3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sejumlah penduduk individu yang paling sedikit memiliki satu 

sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1986:220). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pemain PS. UNNES tahun 2009 berjumlah 24 orang. Sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1997:99). Variabel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (independent variable), meliputi: a) kekuatan otot perut (X1),  

b) kelentukan togok (X2), dan c) daya ledak otot tungkai (X3). 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah kemampuan menyundul bola 

dengan cara meloncat (Y). 

 

3.4 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan desain yang digunakan 

adalah korelasional (Correlational Desain). Adapun desain penelitian yang 

dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

     rx123y 
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Gambar 3.1  

Desain Penelitian 
 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei dengan teknik tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran yang 

dilakukan yaitu tes variabel bebas dan tes variabel terikat. Tes variabel bebas 

meliputi: 1) kekuatan otot perut (X1) yaitu hasil tes dan pengukuran baring duduk 

lutut ditekuk (sit-up) dalam 30 detik, 2) kelentukan togok (X2) yaitu variabel hasil 

pengukuran kemampuan besaran sudut togok yang dinyatakan dalam satuan 

derajat (0), dan 3) daya ledak otot tungkai (X3) yaitu variabel hasil pengukuran 

selisih pengukuran kemampuan loncatan setinggi mungkin sambil menepuk papan 

skala dengan tangan. Variabel terikat (independent variable) adalah kemampuan 

menyundul bola dengan cara meloncat, yang dinyatakan dalam satuan meter. 

 

 

Kekuatan Otot 
Perut (X1) 

Kelentukan Togok 
(X2) 

Daya Ledak  Otot 
Tungkai (X3) 

Kemampuan Menyundul 
Bola dengan Meloncat 

(Y) 

rx1y 

rx2y 

rx3y 
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3.6 Instrumen Penelitian 

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 

(Suharsimi Arikunto, 1997:151). Instrumen dalam penelitian ini ada empat yaitu 

sit up 30 detik untuk mengukur kekuatan otot perut, geniometri test untuk 

mengukur kelentukan togok, vertical jump untuk mengukur daya ledak otot 

tungkai, dan tes menyundul bola untuk mengukur kemampuan menyundul bola. 

3.6.1 Tes Kekuatan Otot Perut (Sit Up 30 Detik) 

1) Tujuan  

Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. 

2) Alat  

Tes ini menggunakan alat stop wacth..  

3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan tes ini adalah : 1) atlet berbaring terlentang, kedua tangan di 

belakang tengkuk, dan kedua siku lurus kedepan, 2) kedua lutut ditekuk dan 

telapak kaki tetap dilantai, 3) bersamaan dengan aba-aba “siap” atlet siap 

melakukannya, 4) bersamaan dengan aba-aba “ya”, alat untuk pengukur waktu 

dijalankan, kemudian atlet mengangkat tubuh, kedua siku menyentuh lutut, 

dan kembali berbaring atau ke sikap semula, 5) lakukan gerakan sebanyak-

banyaknya selama 30 detik. 

4) Penilaian 

Cara pengambilan hasil tes kekuatan otot perut yaitu testee melaksanakan satu 

kali tes dan jumlah sit up diperoleh dijadikan nilai tes ini. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 
.                                      Gambar 3.2 

Sikap Test Sit UP 30 Detik 
( Nurhasan, 2001:143) 

 
3.6.2 Tes Kelentukan Togok. 

1) Tujuan  

Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur kelentukan togok.  

2) Alat  

Tes ini menggunakan alat goneometri Test. 

3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah istirahat 10-20 menit dari tes sebelumnya. 

Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1) atlet berdiri tegak dengan 

posisi kaki selebar bahu dan pandangan lurus kedepan, 2) atlet menggerakkan 

tubuh bagian togok ke arah belakang sejauh mungkin dengan posisi tungkai 

tetap tegak untuk mendapatkan besaran pengukuran dalam satuan derajat, 3) 

pelaksanaan pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasil tes terbaik yang 

digunakan sebagai hasil pengukuran. 

4) Penilaian 

Cara pengambilan hasil tes kelentukan togok yaitu testee melaksanakan tiga 

kali tes dan nilai tertinggi yang diperoleh dijadikan nilai akhir. 
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Gambar 3.3 
Tes Kelentukan Togok (Gneometri) 

 
 

3.6.3 Tes Daya Ledak Otot Tungkai (Vertical Jump) 

1) Tujuan  

Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur daya ledak (power) otot tungkai 

(Nurhasan, 2001:144). 

2) Alat  

Tes ini menggunakan alat dinding yang rata, lantai yang rata dan papan ukur 

berukuran 30x150 cm. 

3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan tes ini adalah : 1) anak coba berdiri  tegak dengan dinding, 

bertumpu pada dua kaki, dan papan dinding berada di samping tangan kiri atau 

kanan, 2) tangan yang berada dekat diangkat lurus ke atas telapak tangan, 

ditempelkan pada papan berskala, sehingga meninggalkan bekas raihan 

jarinya, 3) anak coba mengambil awalan dengan membengkokkan kedua lutut 

dan kemudian meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan berskala 



37 
 

 

dengan tangan yang dekat dengan dinding sehingga meninggalkan bekas 

raihan pada papan berskala, tanda ini menampilkan tinggi raihan loncatan. 

4) Penilaian 

Cara pengambilan hasil tes daya ledak (power) otot tungkai yaitu testee 

melaksanakan tiga kali tes dan lompatan tertinggi dijadikan nilai akhir. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4. 

Pelaksanaan Tes Daya Ledak (power) Otot Tungkai 
( Nurhasan 2001:146-147) 

 

3.6.4 Tes Menyundul Bola dengan Meloncat 

1) Tujuan  

Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur kemampuan menyundul bola dengan 

meloncat.  

2) Alat  

Tes ini menggunakan alat yaitu bola dan lintasan peluncur bola yang dibuat 

sendiri oleh Inung Kurniawan, (Penelitian, 2009) 
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3) Pelaksanaan 

Pelaksanaan tes ini yaitu : 1) anak siap di belakang garis start tepat di bawah 

alat menyundul bola, 2) aba-aba siap bola di gelundungkan, 3) pada saat bola 

di gelundungkan anak siap dan pandangan ke atas tepat datangnya bola dan 

melakukan heading ke depan sambil meloncat, 4) apabila anak melewati garis 

start dinyatakan tidak sah dan perlu diulang. 

4) Penilaian 

Cara pengambilan hasil tes menyundul bola dengan meloncat yaitu testee 

melaksanakan tiga kali tes dan hasil tes terbaik yang diperoleh dijadikan nilai 

akhir. 

Peluncur bola berada tepat diatas garis start. 
 
 

Gambar 8. 

Instrumen Menyundul Bola 
Sumber : Inung Kurniawan (2009:39) 

1 m

10 m

3 m

1 m

Daerah non

Daerah non

Lintasan
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3.7 Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap sesuatu variabel 

yang diambil dari data ke data dan dicatat menurut urut-urutan terjadinya serta 

disusun sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data 

menggunakan teknik regresi dan korelasi sederhana dan ganda. Pelaksanaan uji 

hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dan 

analisis dengan teknik regresi dengan program bantu statistik SPSS for windows 

release 12 (Singgih Santoso, 2002:125). 

 

Sebelum melakukan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi : 

3.7.1  Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Adapun uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Kriteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan normal, sebaliknya jika 

signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak normal. 

3.7.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 
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3.7.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Jika data linier, maka dapat dilanjutkan dengan teknik regresi 

linier dan jika tidak linier dilanjutkan dengan teknik regresi non linier. Uji 

linieritas dengan uji F yang kriteria pengujianya yaitu jika signifikansi < 0,05 data 

dinyatakan linier, dan  jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 

3.7.4 Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika data 

berarti, maka dapat digunakan sebagai peramalan, jika tidak berarti sebagai 

konsekuensinya tidak dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji 

keberartian model garis regresi menggunakan uji T dengan dengan kriteria 

pengujian yaitu jika signifikansi < 0,05 model regresi dinyatakan berarti, 

sebaliknya jika signifikansi > 0,05 model regresi dinyatakan tidak berarti. 

 

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitaian ini adalah: 

3.8.1 Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

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

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai.   

3.8.2 Faktor penggunaan alat 
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Walaupun alat yang digunakan untuk pengambilan data penelitian sama, 

namun kemampuan penggunaan dari masing-masing sampel berbeda-beda karena 

sebelumnya belum pernah melakukan tes yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu 

sebelum melakukan kegiatan pengambilan data, peneliti memberikan informasi 

dan contoh penggunaan alat-alat dan memberikan masing-masing peserta tes 

untuk mencoba semua alat yang digunakan dengan harapan mereka memahami 

dan mampu menggunakan alat secara benar.  

3.8.3 Faktor pemberian materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

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

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut.  

3.8.4 Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

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

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

3.8.5 Faktor kegiatan sampel di luar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil 

pelaksanaan tes menyundul bola posisi meloncat dengan baik dan benar. 

Sebelumnya sampel jangan melakukan latihan kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat karena akan berpengaruh pada hasil pelaksanaan test yang 

sesungguhnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pengukuran kekuatan otot perut, kelentukan togok, daya ledak otot 

tungkai, dan  kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain 

PS UNNES tahun 2009 diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel Minimal Maksimal Mean Std. 
Deviasi 

kekuatan otot perut (X1) 17.00 24.00 19.96 2.10 
kelentukan togok (X2) 55.00 75.00 65.42 5.50 
daya ledak otot tungkai (X3) 41.00 66.00 55.08 5.99 
Kemampuan menyundul bola 
dengan posisi meloncat  (Y) 5.00 9.50 7.60 1.28 

Sumber : Data Penelitian 2009 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran kekuatan otot perut 

,pada pemain PS UNNES tahun 2009 diperoleh nilai rata-rata 19,96x dengan 

kekuatan otot perut maksimal 24,00x, kekuatan otot perut minimal 17,00x, dan 

standar deviasi 2,10x. Hasil pengukuran kelentukan togok pada pemain PS 

UNNES tahun 2009 diperoleh rata-rata 65,42 o dengan kelentukan togok 

maksimal 75,00 o, kelentukan togok minimal 55,00 o dan standar deviasi 5,50 o. 

Hasil pengukuran daya ledak otot tungkai pada pemain PS UNNES tahun 2009 

diperoleh rata-rata 55,08 cm dengan daya ledak otot tungkai maksimal 66 cm dan 

daya ledak otot tungkai minimal 41,00 cm, dan standar deviasi 5,99 cm.  Hasil 
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pengukuran kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain PS 

UNNES tahun 2009 diperoleh rata-rata 7,60 m dengan hasil maksimal 9,50 m, 

hasil minimal 5,00 m dan standar deviasi 1,28 m. 

 

4.1.2 Uji Prasyarat Analisis  

4.1.2.1  Uji Normalitas 

Dalam menguji kenormalan data penelitian ini digunakan rumus 

kolmogorov smirnov. Jika setelah diuji dengan rumus kolmogorov smirnov data 

hasil penelitian ini berdistribusi normal maka dapat digunakan statistik parametrik 

yaitu analisis regresi, akan tetapi jika tidak normal maka digunakan statistic non 

parametrik yaitu rank spearman.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov melalui perhitungan komputer program SPSS release 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Hasil Normalitas Data Penelitian 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov Signifikansi Kriteria 

kekuatan otot perut (X1) 0.659 0.778 Normal 
kelentukan togok (X2) 0.873 0.431 Normal 
daya ledak otot tungkai (X3) 0.706 0.270 Normal 
Kemampuan menyundul bola 
dengan posisi meloncat  (Y) 0.483 0.974 Normal 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga kolmogorov smirnov variabel 

kekuatan otot perut (X1), kelentukan togok (X2), daya ledak otot tungkai (X3) 

dan kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) memiliki 
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signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa ketiga data 

penelitian tersebut berdistribusi normal. 

4.1.2.2  Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

levene test. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan komputer program 

SPSS release 12 diperoleh  hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel Chi           
Square Signifikansi Kriteria 

kekuatan otot perut (X1) 4.000 0.780 Homogen 
kelentukan togok (X2) 6.417 0.170 Homogen 
daya ledak otot tungkai (X3) 4.000 0.998 Homogen 
Kemampuan menyundul bola 
dengan posisi meloncat  (Y) 2.250 1.000 Homogen 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga chi square variabel kekuatan otot 

perut (X1), kelentukan togok (X2), daya ledak otot tungkai (X3) dan kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) memiliki signifikansi lebih besar dari 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa ketiga data penelitian tersebut homogen. 

4.1.2.3  Uji Linieritas Data 

Uji linieritas data merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya data 

variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis ini dijadikan sebagai 

pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji kelinieran garis regresi 

dengan uji F dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 



45 
 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Linieritas Data 
Variabel Fhitung Signifikansi Kriteria 

kekuatan otot perut (X1) 2.195 0.283 Linier 
kelentukan togok (X2) 3.240 0.181 Linier 
daya ledak otot tungkai (X3) 1.373 0.452 Linier 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kekuatan otot perut (X1) dan 

kelentukan togok (X2) dan daya ledak otot tungkai (X3) memiliki signifikansi lebih 

besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa antara data-data variabel bebas dan 

terikat dalam penelitian membentuk model yang linier. 

4.1.2.4  Uji Keberartian Model Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika model 

regresi yang diperoleh signifikan, maka dapat digunakan sebagai peramalan, jika 

tidak berarti sebagai konsekuensinya tidak dapat digunakan sebagai peramalan 

kriterium. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Keberartian Model Regresi  
Variabel t hitung Sig. Keterangan 

kekuatan otot perut (X1) 3.335 0.003 Signifikan 
kelentukan togok (X2) 2.541 0.019 Signifikan 
daya ledak otot tungkai (X3) 4.754 0.000 Signifikan 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Hasil uji keberartian model regresi antara variabel X1, X2 dan X3 dengan Y 

diperoleh t hitung dengan signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka variabel 

prediktor penelitian yaitu kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya ledak 
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otot tungkai dapat digunakan sebagai peramalan kriterium yaitu hasil sundulan 

dengan posisi meloncat. 

4.1.2 Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis penelitian dalam penelitian ini digunakan 

analisis regresi. Berdasarkan perhitungan menggunakan komputer program SPSS 

release 12 diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.2.1 Sumbangan Kekuatan Otot Perut terhadap Kemampuan Menyundul Bola 

dengan Posisi Meloncat 

 Hasil analisis korelasi kekuatan otot perut (X1) dengan kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,579. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 

menggunakan uji r. Pada � = 5% dengan n = 24 diperoleh rtabel = 0,404.  Karena 

rhitung  = 0,579 > rtabel  = 0,404, maka maka dapat diputuskan hubungan tersebut 

signifikan. Besarnya sumbangan kekuatan otot perut terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat dapat dilihat dari harga r Square yaitu 

0,207 atau 20,7%. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa ada sumbangan yang 

cukup besar antara kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009. 

Bentuk sumbangan antara kekuatan otot perut (X1) terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) dapat digambarkan dengan 

persamaan regresi yang diperoleh yaitu : Ŷ = 21,028 + 0,579X1. Untuk menguji 

signifikansi dari persamaan regresi tersebut digunakan analisis varians untuk 

regresi. Berdasarkan hasil analisis varians untuk regresi menggunakan komputer 
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program SPSS release 12 diperoleh F hitung = 11,123 dengan signifikansi 0,003 < 

0,05. Dengan demikian menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh 

tersebut signifikan sehinga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk 

sumbangan kekuatan otot perut (X1) terhadap kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbangan 

kekuatan otot perut dengan kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

adalah hubungan positif yaitu apabila kekuatan otot perut meningkat sebesar 1 kg 

maka kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat akan meningkat 

sebesar 0,579 m pada konstanta 21,028 m dan sebaliknya apabila kekuatan otot 

perut menururn sebesar 1 kg maka kemampuan menyundul bola dengan posisi 

meloncat akan menurun sebesar 0,579 m pada konstanta 21,028 m. 

4.1.2.2 Sumbangan Kelentukan Togok terhadap Kemampuan Menyundul Bola 

dengan Posisi Meloncat 

 Hasil analisis korelasi kelentukan togok (X2) dengan kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,476. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 

menggunakan uji r. Pada � = 5% dengan n = 24 diperoleh rtabel = 0,404.  Karena 

rhitung  = 0,476 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan koefisien korelasi tersebut 

signifikan. Besarnya sumbangan kelentukan togok terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat dapat dilihat dari harga r Square yaitu 

0,109 atau  10,9%. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa ada sumbangan 

yang cukup besar antara kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009. 
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Bentuk sumbangan antara kelentukan togok (X2) terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) dapat digambarkan dengan 

persamaan regresi Ŷ = 26,188 + 0,476X2. Untuk menguji signifikansi dari 

persamaan regresi  tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan 

hasil analisis varians untuk regresi menggunakan komputer program SPSS release 

12 diperoleh F hitung = 6,455 dengan signifikansi 0,019 < 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan 

sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk sumbangan kelentukan 

togok (X2) terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbangan 

kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

adalah sumbangan positif yaitu apabila kelentukan togok meningkat sebesar 1o 

maka kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat akan meningkat 

sebesar 0,476 m pada konstanta 26,188 m dan sebaliknya apabila kelentukan 

togok menurun sebesar 1o maka kemampuan menyundul bola dengan posisi 

meloncat akan menurun sebesar 0,476 m pada konstanta 26,188 m. 

4.1.2.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Menyundul 

Bola dengan Posisi Meloncat 

 Hasil analisis korelasi daya ledak otot tungkai (X3) dengan kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 

0,712. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 

menggunakan uji r. Pada � = 5% dengan n = 24 diperoleh rtabel = 0,404.  Karena 

rhitung  = 0,712 > rtabel  = 0,361, maka dapat diputuskan korelasi tersebut signifikan. 



49 
 

 

Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul 

bola dengan posisi meloncat dapat dilihat dari harga r Square yaitu 0,383 atau 

38,3%. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa ada sumbangan yang besar 

antara daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan 

posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009. 

Bentuk sumbangan antara daya ledak otot tungkai (X3) terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat (Y) dapat digambarkan 

dengan persamaan regresi Ŷ = 14,411 + 0,712X3. Untuk menguji signifikansi dari 

persamaan regresi  tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan 

hasil analisis varians untuk regresi menggunakan komputer program SPSS release 

12 diperoleh F hitung = 22,598 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan sehinga 

dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk sumbangan daya ledak otot 

tungkai (X3) terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat (Y). 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbangan daya 

ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

adalah sumbangan positif yaitu apabila daya ledak otot tungkai meningkat sebesar 

1 cm maka kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat akan meningkat 

sebesar 0,712 m pada konstanta 14,411 m dan sebaliknya apabila daya ledak otot 

tungkai menurun sebesar 1 cm maka kemampuan menyundul bola dengan posisi 

meloncat akan menurun sebesar 0,712 m pada konstanta 14,411 m. 

4.1.2.4 Sumbangan Kekuatan Otot Perut, Kelentukan Togok, dan Daya Ledak 

Otot Tungkai terhadap Kemampuan Menyundul Bola dengan Posisi 

Meloncat  
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 Hasil analisis korelasi kekuatan otot perut (X1),kelentukan togok (X2), dan 

kelentukan togok (X3) dengan kemampuan menyundul bola dengan posisi 

meloncat (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,836. Keberartian dari 

koefisien korelasi ganda tersebut diuji dengan menggunakan analisis varians. 

Berdasarkan analisis varian menggunakan komputer program SPSS release 12 

diperoleh Fhitung = 15,461 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

hubungan tersebut signifikan. 

Besarnya sumbangan kekuatan otot perut,  kelentukan togok dan daya 

ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

dapat dilihat dari harga R Square yaitu 0,699 atau 69,9%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada sumbangan yang besar antara kekuatan otot perut, 

kelentukan togok dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul 

bola dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009.  

Selanjutnya bentuk sumbangan kekuatan otot perut (X1), kelentukan togok 

(X2) dan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan 

posisi meloncat (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi ganda. 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh persamaan  regresi yaitu : Ŷ = 

8,003 + 0,325X1 + 0,357X2 + 0,478X3. Untuk menguji signifikansi dari persamaan 

regresi tersebut digunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil 

analisis varians di atas diperoleh signifikansi 0,000 < 0,05, maka menunjukkan 

bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh signifikan dan dapat digunakan 

untuk menggambarkan bentuk hubungan kekuatan otot perut (X1), kelentukan 

togok (X2) dan daya ledak otot tungkai (X3) terhadap kemampuan menyundul bola 
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dengan posisi meloncat (Y). Bentuk sumbangan tersebut adalah sumbangan 

positif yaitu jika kekuatan otot perut,  kelentukan togok dan daya ledak otot 

tungkai meningkat secara bersama-sama sebesar satu unit skor maka kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat akan meningkat sebesar (0,325 + 0,357 + 

478) unit skor pada konstanta 8,003. dan sebaliknya jika kekuatan otot perut,  

kelentukan togok dan daya ledak otot tungkai menurun secara bersama-sama 

sebesar satu unit skor maka kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

akan menurun sebesar (0,325 + 0,357 + 478) unit skor pada konstanta 8,003.  

 
4.2 Pembahasan 

4.2.1 Sumbangan Kekuatan Otot Perut terhadap Kemampuan Menyundul Bola 

dengan Posisi Meloncat 

Mencermati keberadaan otot perut, jika dikaji secara seksama otot perut 

memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan gerak menyundul bola 

dengan posisi meloncat. Hal ini dapat dimengerti karena saat melakukan gerakan 

meloncat maupun melecutkan badan ke depan terutama dalam pelaksanaan 

menyundul bola memerlukan kekuatan otot perut yang besar menekuk kebelakang 

untuk mendorong tungkai ke atas dan mendorong togok ke depan.  

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan 

otot perut memberikan sumbangan terhadap kemampuan menyundul bola dengan 

posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009. Adapun besarnya  

sumbangan tersebut adalah 20,7%. Adanya sumbangan otot perut terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat yang cukup besar tersebut 

sangat beralasan sebab otot perut sebagai otot-otot batang badan merupakan otot-
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otot penegak badan selain otot punggung. Sebagai otot penegak badan, otot perut 

memiliki arti penting dalam sikap dan gerak tulang belakang. Secara logika dapat 

dimengerti dalam melakukan gerakan terutama sekali dalam pelaksanaan 

menyundul bola dengan posisi meloncat memerlukan ayunan togok yang 

didukung oleh persendian pada panggul. Persendian panggul digerakkan oleh otot 

perut dan otot punggung. Sebagai otot penopang tegaknya tubuh, otot perut 

memberikan manfaat yang sangat besar di dalam ayunan togok. Ayunan togok 

yang cepat dan kuat dan dengan fleksibilitas gerakan yang baik akan 

menyebabkan ayunan togok dengan amplitudo yang besar. Amplitudo ayunan 

togok yang besar tersebut akan menyebabkan gerakan kepala yang merupakan 

bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan bola saat menyundul bola 

menjadi cepat dan kuat. Ayunan kepala yang cepat dan kuat tersebut tentunya 

akan menghasilkan jarak hasil sundulan yang jauh.  

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana keberhasilan menyundul bola 

salah satunya ditentukan oleh komponen kondisi fisik kekuatan otot perut, maka 

dalam upaya meningkatkan kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat 

perlu diperhatikan secara serius aspek tersebut agar diperoleh hasil yang semakin 

optimal. 

4.2.2 Sumbangan Kelentukan Togok terhadap Kemampuan Menyundul Bola 

dengan Posisi Meloncat 

Kelentukan togok merupakan komponen yang penting dalam kegiatan 

gerak olahraga khususnya gerakan menyundul bola, sebab jika ditinjau dari 

mekanika gerak menyundul bola yang paling dominan adalah gerakan melecutkan 

togok ke depan. 
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Kenyataan tersebut terbukti melalui penelitian ini dimana diperoleh temuan 

bahwa ada sumbangan yang signifikan antara kelentukan otot togok terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES 

tahun 2009. Adapun besarnya sumbangan kelentukan togok terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat tersebut adalah 10,9%. Adanya 

sumbangan kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi 

meloncat walaupun kecil tersebut cukup beralasan sebab togok yang lentuk dapat 

memberi sumbangan dalam bentuk besarnya sudut gerakan ke belakang oleh otot-

otot yang terdapat pada bagian punggung seperti m. milliocostalis, m. longissimus, 

m. semispinalis, m. multifidus. Otot- otot tersebut akan menarik batang badan ke 

belakang semaksimal mungkin. Semakin besar derajat yang dibuat oleh 

kelentukan togok, maka akan semakin besar pula kekuatan yang ditimbulkan otot 

bagian depan perut sehingga lecutan tubuh bagian atas togok, leher dan kepala 

yang berpangkal pada panggul akan semakin cepat sehingga perkenaan bola pada 

dahi menjadi lebih keras yang pada akhirnya bola akan mampu disundul pada 

jarak yang semakin jauh.  

Berorientasi pada hasil tersebut, dimana keberhasilan menyundul bola 

dengan posisi meloncat salah satunya ditentukan oleh komponen kondisi fisik  

kelentukan togok, maka dalam upaya meningkatkan kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat perlu diperhatikan secara serius aspek tersebut agar 

diperoleh hasil yang semakin optimal. 
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4.2.1 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Menyundul 

Bola dengan Posisi Meloncat 

Menyundul bola merupakan teknik dasar yang harus dikuasai pemain 

untuk dapat bermain dengan baik, sebab dalam permainan sepakbola, bola yang 

dimainkan tidak hanya berjalan di atas tanah kadang-kadang bola melambung dan 

harus diumpan dengan kepala. Selain itu kenyataan di lapangan proses terjadinya 

gol tidak hanya tercipta menggunakan kaki tetapi seringkali terjadi karena hasil 

sundulan menggunakan kepala. Untuk dapat berhasil dalam melakukan sundulan 

bola diperlukan penguasaan teknik-teknik yang benar. 

Selain teknik, kondisi fisik juga menentukan keberhasilan dalam 

melakukan sundulan bola dengan posisi meloncat yang jauh. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian ini, dimana terdapat sumbangan yang signifikan daya ledak otot 

tungkai terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat yaitu 

sebesar 38,3%. Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat yang besar dikarenakan dalam 

pelaksanaan menyundul bola dengan posisi meloncat diperlukan daya ledak otot 

tungkai yang besar. Semakin besar daya ledak otot tungkai maka akan semakin 

besar kemampuan pemain dalam meloncat yang pada akhirnya hasil sundulan 

akan semakin jauh karena daya dorong dengan loncatan yang semakin tinggi akan 

semakin besar. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan kemampuan menyundul bola dengan 

posisi meloncat yang lebih baik perlu meningkatkan kemampuan kontraksi dari 

otot-otot pada tungkai secara maksimal dam waktu yang sesingkat-singkatnya 

karena dengan daya ledak otot tungkai yang besar, maka kemampuan meloncat 



55 
 

 

pemain keatas untuk menyundul bola yang berada diatas kepala akan semakin 

besar yang pada akhirnya apabila perkenaan bola dengan dahi tepat pada 

waktunya akan dapat menghasilkan perpindahan bola yang sangat jauh.  

4.2.3 Sumbangan Kekuatan Otot Perut, Kelentukan Togok, dan Daya Ledak 

Otot Tungkai  terhadap Kemampuan Menyundul Bola 

Berdasar pada hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama kekuatan otot perut, kelentukan togok, dan daya ledak otot tungkai 

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat. Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai, kekuatan 

otot perut dan kelentukan togok terhadap kemampuan menyundul bola dengan 

posisi meloncat tersebut adalah 69,9%. Kenyataan tersebut memberikan 

pengetahuan pada kita bahwa dengan memiliki daya ledak otot tungkai, kekuatan 

otot perut dan kelentukan otot togok yang baik seorang pemain sepakbola akan 

mampu menyundul bola dengan posisi meloncat yang semakin jauh.  

Diantara kekuatan otot perut, kelentukan togok, dan daya ledak otot 

tungkai yang memberikan sumbangan paling besar terhadap kemampuan 

menyundul bola dengan posisi meloncat adalah daya ledak otot tungkai yaitu 

38,3% kemudian diikuti oleh kekuatan otot perut sebesar 20,7% dan yang terkecil 

adalah kelentukan togok yaitu sebesar 10,9% dan sisanya faktor lain seperti 

penguasaan teknik dan mental pemain sebesar 30,1%. 

Lebih dominannya sumbangan yang diberikan oleh daya ledak otot tungkai 

terhadap kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat dikarenakan unsur 

utama yang diperlukan untuk menyundul bola dengan posisi meloncat adalah 
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melakukan tolakan yang sekuat-kuatnya agar dahi dapat menggapai bola yang 

melambung jauh di atas kepala. Tanpa dimiliki kemampuan menyundul meloncat 

yang tinggi maka perkenaan dahi pada bola akan semakin rendah sehingga tenaga 

dorong yang dimiliki harus dipergunakan untuk mendorong bola keatas dan 

kedepan agar jalannya bola dapat membentuk sudut parabola, akan tetapi pada 

perkenaan bola yang tinggi daya dorong yang dimiliki hanya dipergunakan untuk 

mendorong bola ke depan sehingga jalannya bola lebih cepat dan jatuhnya lebih 

jauh. 

Kedudukan otot perut dalam pelaksanaan menyundul bola yang berupa 

gerakan lecutan togok dari belakang kedepan merupakan konponen pendukung 

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

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

merupakan otot-otot yang antagonis terhadap punggung. Otot-otot perut yang 

terlatih dengan baik; akan memfiksasikan tulang belakang, dan membantu fungsi 

gerak otot-otot punggung. 

Sedangkan kedudukan kelentukan togok yang tinggi dapat memberi 

peluang kepada pemain untuk membentuk sudut amplitudo togok yang semakin 

jauh. Apabila sudut pamplitudo yang jauh yang dilecutkan dalam kecepatan yang 

tinggi oleh berbagai otot penggerak batang tubuh yang salah satunya terletak pada 

perut akan mampu menghasilkan daya dorong yang semakin besar pada dahi 

untuk menyundul bola. 

Hal yang perlu diperhatikan agar hasil sundulan bola  dengan posisi 

meloncat lebih optimal adalah mengkoordinasikan unsur-unsur daya ledak otot 
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tungkai, kekuatan otot perut dan kelentukan togok agar membentuk suatu gerakan 

yang sinkron mengarah pada bola yang ingin disundul, sebab menurut Luxbacher 

(1997:87) keberhasilan menyundul bola sangat ditentukan oleh koordinasi yang 

baik antara gerakan dengan waktu yang tepat melakukan sundulan serta 

kemantapan perkenaan bola pada dahi. Dengan penguasaan teknik yang baik serta 

didukung oleh kondisi fisik pada bagian-bagian tubuh yang menunjang gerakan 

menyundul yang baik pula, maka sundulan yang dihasilkan akan menjadi lebih 

optimal.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil Penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada sumbangan sebesar 20,7% antara kekuatan otot perut terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain PS 

UNNES tahun 2009.   

2.  Ada sumbangan sebesar 10,9% antara kelentukan togok terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain PS 

UNNES tahun 2009. 

3. Ada sumbangan sebesar 38,3% antara daya ledak otot tungkai terhadap 

kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat pada pemain PS 

UNNES tahun 2009. 

4. Secara bersama-sama kekuatan otot perut, kelentukan togok dan daya ledak 

otot tungkai memberikan sumbangan besar terhadap kemampuan menyundul 

bola dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009 yaitu 

sebesar 69,9% dan faktor lain seperti penguasaan teknik dan mental sebesar 

30,1%. 

5. Diantara  kekuatan otot perut, kelentukan togok, dan daya ledak otot tungkai 

memberikan sumbangan paling besar terhadap kemampuan menyundul bola 

dengan posisi meloncat pada pemain PS UNNES tahun 2009 adalah daya 
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ledak otot tungkai yaitu 38,3% kemudian diikuti oleh kekuatan otot perut 

sebesar 20,7% dan yang terakhir kelentukan togok sebesar 10,9%. 

5.2   Saran – Saran 

Mengingat kemampuan menyundul bola dengan posisi meloncat sangat 

dibutuhkan dalam permainan sepakbola guna memainkan bola-bola yang tidak 

selamanya di atas tanah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi para pemain sepak bola khususnya dalam hal ini pemain PS UNNES 

hendaknya selain berkonsentrasi pada latihan-latihan teknik dasar menyundul 

dengan posisi meloncat juga berlatih meningkatkan kondisi fisiknya 

khususnya pada peningkatan kekuatan otot perut, kelentukan togok maupun 

daya ledak otot tungkai  karena terbukti dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap kemampuannya dalam melakukan sundulan bola dengan posisi 

meloncat. 

2. Bagi pelatih sepakbola harus memberikan program pembinaan secara 

berimbang antara latihan teknik dan latihan fisik karena keduanya sama-sama 

memberikan andil yang besar dalam menunjang keberhasilan pemainnya. 
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