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SARI 
 

Ahmad Shoffianto, 2009, Sumbangan Power Lengan dan Kelentukan Togok 
Terhadap Hasil Jauhnya Lemparan Ke Dalam Pada Pemain Klub Talenta 
Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2009 
 

Permasalahan penelitian adalah; 1) Berapa besar sumbangan power lengan 
terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola; 2) Berapa besar 
sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain 
sepakbola; 3) Berapa besar sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap 
hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 
2009. Tujuan penelitian untuk, 1) Mengetahui besar sumbangan power lengan 
terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola; 2) Mengetahui 
besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada 
pemain sepakbola; 3) Mengetahui besar sumbangan power lengan dan kelentukan 
togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub 
TALENTA tahun 2009. 

 Populasi penelitian seluruh pemain Klub TALENTA berjumlah 20 orang, yang 
berumur 18-21 tahun. Penelitian menggunakan metode survei, penelitian dilakukan 
di lapangan sepakbola Desa Sukorejo tanggal 17 Juni 2009 pukul 15.00 sampai pukul 
17.30. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu power lengan dan 
kelentukan togok dengan variabel terikat adalah hasil jauhnya lemparan ke dalam. 
Analisis data dengan menggunakan analisis regresi. 

Hasil penelitian dengan regresi ganda adalah : 1) Sumbangan power lengan 
terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola, yaitu sebesar 30,88%; 
2) Sumbangan kekelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada 
pemain sepakbola, yaitu sebesar 13,12%; 3) Sumbangan power lengan dan 
kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola, yaitu 
sebesar 44%. 

Simpulan penelitian ini adalah : 1) Sumbangan power lengan terhadap hasil 
jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola klub TALENTA,yaitu sebesar 
30,88%; 2) Sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam 
pemain sepakbola klub TALENTA, yaitu sebesar 13,12%; 3) Sumbangan power 
lengan dan kelentukan tugok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pemain 
sepakbola klub TALENTA, yaitu sebesar 44%. Saran penelitian ini adalah 1) Pelatih 
sebaiknya memberikan latihan power lengan dan kelentukan togok dengan baik 
sehingga dapat menghasilkan jauhnya lemparan ke dalam yang lebih optimal.2) 
Sesuai dengan sifat gerak parabola, jarak yang ditempuh tergantung pada kecepatan 
awal dan sudut elevasi, maka untuk penelitian selanjutnya perlu diperhatikan teknik 
lemparan ke dalam dengan lebih baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas manusia 

yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas, 

serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Kegiatan olahraga mencakup berbagai macam cabang seperti atletik, permainan, 

olahraga air dan beladiri. Salah satu olahraga permainan  adalah sepakbola.   

Sepakbola adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu dengan 

jumlah masing-masing regu terdiri dari 11 pemain termasuk penjaga gawang. Untuk 

dapat bermain sepakbola, dibutuhkan lapangan, sepatu bola dan tentu saja bola 

sepak. Tujuan dari permainan sepakbola adalah memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan, dan berusaha mempertahankan gawangnya agar tidak 

kemasukan bola.  

Perkembangan sepakbola di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai penjuru kota maupun 

pelosok desa, sangat mudah menemukan orang yang bermain sepakbola. Sepakbola 

sangat digemari oleh masyarakat karena olahraga ini tidak mengenal umur, status 

sosial, dan jenis kelamin karena sekarang ini tidak hanya laki-laki saja yang 

memainkannya bahkan perempuan sudah banyak yang suka bermain sepakbola. Saat 

ini, sepakbola tidak hanya menjadi olahraga rekreasi saja tapi sudah menjadi 

olahraga prestasi. 
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Persepakbolaan di Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan walaupun 

masih tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya, sebut saja Thailand dan 

Singapura sebagai penguasa sepakbola Asia Tenggara. Hal yang menandai 

bangkitnya sepakbola di Indonesia yaitu adanya pembinaan atau pembibitan usia dini 

dimana pemain muda tersebut dilatih atau dibina dalam suatu kepelatihan yang 

sekarang dikenal dengan nama SSB (Sekolah  Sepakbola). Ditambah lagi dengan 

adanya kompetisi di bawah tingkat senior seperti Piala Suratin U-18, sehingga 

menambah minat dan motivasi pada pemain belia junior untuk 

meningkatkan/mengembangkan bakatnya. Sedangkan pada jenjang senior terdapat 

kompetisi Superliga, di bawah Superliga ada kompetisi Divisi Utama, Divisi I, Divisi 

II yang pemainnya berumur U-23 dan Divisi III yang pemainnya berumur U-21 dan 

Kompetisi Copa Indonesia.   

Seperti yang terdapat di klub TALENTA Sukorejo Kab. Kendal, yang 

merupakan lembaga pembinaan sepakbola. klub TALENTA didirikan pada tanggal 

28 Juni 2006 oleh Mukhlis Alifathoni S.Pd, Nuryadi, Bambang R, dan Siswadi. Latar 

belakang didirikan klub TALENTA adalah untuk menampung para anak-anak yang 

mempunyai bakat bermaian sepakbola untuk disalurkan kejenjang yang lebih tinggi 

agar mereka bisa berprestasi. Tempat latihan klub TALENTA berhome base di 

lapangan desa sukorejo kec. Sukorejo kab. Kendal dengan jadwal latihan hari Rabu, 

Jum’at, dan Minggu pagi.  

Klub TALENTA ditangani oleh pelatih yang mempunyai kemampuan teruji, 

mereka adalah para lulusan sarjana olahraga UNNES Semarang, yang dibantu oleh 

para asisten pelatih yang sudah berpengalaman. Sistem managemen klub TALENTA 
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menggunakan managemen profesionalisme dan selalu mengedepankan kedisiplinan 

baik pelatih maupun pemainnya, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. 

Kelebihan klub TALENTA adalah dalam marketing/pemasaran pemain yang 

mempunyai sasaran klub yang ada di Indonesia baik dari klub peserta liga PERSIK 

Kendal sampai klub peserta liga tingkat Nasional sesuai dengan kemampuan siswa. 

Hal tersebut dimaksudkan agar diperoleh bibit-bibit pemain sepakbola berbakat dan 

berkualitas.  

Pembinaan adalah merupakan faktor penting dalam pencapaian prestasi 

sepakbola. Proses pembinaan harus terus menerus, serius, tidak mengenal lelah dan 

secara bertahap. Untuk mencapai prestasi yang terbaik banyak unsur-unsur di 

dalamnya, diantaranya : penguasaan teknik, fisik, taktik dan  mental (Harsono, 1988 : 

100). 

Dalam permainan sepakbola mengandung unsur gerak kompleks, 

diantaranya: berlari, menendang, melompat, zig-zag, melempar, menyundul dan 

masih banyak lagi. Agar dapat bermain sepakbola dengan baik, pemain diwajibkan 

untuk menguasai teknik-teknik dalam sepakbola, selain ditunjang dengan kondisi 

fisik dan kesiapan mental. 

Teknik dasar permainan sepakbola menentukan sampai dimana seorang 

pemain dapat meningkatkan mutu permainannya. Penguasaan teknik dasar yang baik 

dan sempurna, dimaksudkan agar para pemain dapat melaksanakan taktik permainan 

dengan mudah, karena pemain tersebut mempunyai kepercayaan diri yang cukup 

tinggi dan setiap pengolahan bola yang dilakukan tidak banyak membuang tenaga 

yang tidak perlu. Ada beberapa hal yang perlu dikuasai pemain pemula dalam 
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berlatih sepakbola, yaitu : 1) teknik tanpa bola, meliputi lari cepat, mengubah arah, 

melompat, meloncat, gerak tipu tanpa bola dan gerakan penjaga gawang, 2) teknik 

dengan bola meliputi, menendang bola, menerima bola, menggiring, menyundul, 

melempar, gerak tipu dengan bola, merampas dan teknik khusus penjaga gawang, 3) 

latihan ketrampilan dengan permainan kecil, 4) bermain sepakbola pada lapangan 

yang sesungguhnya (Sukatamsi, 1984:34). 

Terdapat salah satu teknik yang sering dianggap tidak penting untuk 

diberikan dalam latihan, yaitu teknik lemparan ke dalam atau throw in. Banyak orang 

memandang teknik ini cukup mudah untuk dilakukan. Selain untuk menghidupkan 

kembali permainan, lemparan ke dalam digunakan untuk mengumpan bola kepada 

rekan. Padahal jika dicermati, lemparan ke dalam juga bisa digunakan sebagai 

strategi dalam penyerangan. Sebagai contoh, apabila terjadi lemparan ke dalam di 

daerah pertahanan lawan atau di dekat daerah pinalti. Seorang pemain dapat 

melempar bola dengan jarak yang jauh dan akurat untuk mencapai daerah jantung 

pertahanan tersebut, tentu hal ini akan memperbesar peluang terjadinya gol. Umpan 

jarak jauh dan akurat seperti ini dapat disamakan dengan umpan tendangan lambung 

atau tendangan sudut, yang membahayakan pertahanan. Terjadinya gol akan semakin 

membuat permainan menjadi menarik, karena selain permainan yang atraktif, hal 

yang paling ditunggu penonton adalah gol itu sendiri. Sebaliknya dalam hal bertahan 

lemparan ke dalam juga sangat penting, yaitu untuk mengamankan daerah 

pertahanan dengan cara melempar bola kepada rekan yang berada jauh dari 

pertahanan sendiri. Oleh karena itu para pemain sepakbola baik pemain depan, 

pemain tengah, maupun pemain belakang harus mampu melakukan lemparan ke 

dalam dengan baik sesuai kebutuhan. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi dan tujuan lemparan ke dalam adalah : 

1) untuk memberi umpan kepada rekan, 2) untuk mencetak gol (Djawad, 1976:23). 

Lemparan ke dalam harus dilakukan dengan ke dua lengan, hasil lemparan diarahkan 

kepada sasaran (teman/daerah yang dekat dengan teman), tujuannya agar bola lebih 

mudah untuk dikuasai. Pelaksanaan lemparan ke dalam dilakukan dengan membawa 

bola ke belakang atas kepala serta mengayunkan togok ke belakang, yang 

sebelumnya diawali dengan otot perut meregang, kemudian togok melakukan lecutan 

dirangkai dengan ayunan kedua lengan yang kuat dan cepat supaya bola dapat 

melambung dan diterima dengan baik oleh rekan. Ada beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan dalam penguasaan teknik lemparan ke dalam yaitu : 1) sikap 

berdiri, 2) cara memegang bola, 3) cara melempar bola, dan 4) gerak lanjutan 

(sukatamsi, 1984:184). 

Bertolak dari teknik gerak lemparan ke dalam tersebut, yaitu pelaksanaan 

lemparan ke dalam memerlukan aspek power lengan yang dikoordinasikan dengan 

kelentukan togok. Power lengan memungkinkan seorang pemain melakukan 

lemparan dengan kuat, sedangkan kelentukan togok akan memberikan sudut gerakan 

sebagai persiapan melakukan lemparan, kedua aspek tersebut merupakan suatu 

kesatuan gerak yang penting dalam menunjang pelaksanaan lemparan ke dalam 

sehingga mampu menghasilkan unjuk kerja yang optimal. Seperti yang terjadi di 

klub TALENTA Sukorejo Kab. Kendal, menurut pengamatan penulis memiliki 

kemampuan lemparan ke dalam yang berbeda-beda. Hal ini terlihat pada saat latihan 

ada pemain yang memiliki lemparan yang keras, kuat dan akurat tetapi ada pemain 

yang kurang tepat dalam melakukan umpan serta memiliki lemparan yang lemah.      
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Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lemparan bola ke 

dalam merupakan salah satu teknik yang penting untuk dikuasai oleh pemain 

sepakbola. Kemampuan melakukan lemparan bola ke dalam diduga di pengaruhi 

oleh power lengan dan kelentukan togok seseorang. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul ”Sumbangan Power Lengan Dan 

Kelentukan Togok Terhadap Hasil Jauhnya Lemparan Ke Dalam Pada Pemain 

Sepakbola Klub Talenta Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2009” 

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Seorang pemain sepakbola bisa melakukan lemparan dengan baik apabila sudah 

menguasai teknik lemparan ke dalam. 

b. Power lengan dan kelentukan togok diduga memiliki pengaruh terhadap hasil 

lemparan bola ke dalam pada permainan sepakbola. 

c. Sepengetahuan penulis, di Fakultas Ilmu Keolahragaan Semarang belum ada 

penelitian sejenis. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dari berbagai uraian di atas adalah berapa besar power 

lengan dan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam. Adapun 

permasalahan yang akan dicari pemecahannya dirumuskan sebagai berikut :  

1. Berapa besar sumbangan power lengan terhadap hasil jauhnya lemparan ke 

dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009? 

2. Berapa besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke 

dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 ? 
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3. Berapa besar sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap hasil 

jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 

? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui besar sumbangan power lengan terhadap hasil jauhnya 

lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 ? 

2. Untuk mengetahui besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya 

lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 ? 

3. Untuk mengetahui besar sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap 

hasil jauhnya lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 

2009 ? 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Dengan pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemain, 

pelatih, dan para peminat olahraga sepakbola untuk dapat digunakan sebagai 

pedoman dasar untuk memberikan informasi ilmiah dalam pelaksanaan lemparan ke 

dalam. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teori kepelatihan cabang olahraga sepakbola, 

khususnya pada peningkatan kemampuan jauhnya lemparan ke dalam. 

 

1.5.  Penegasan Istilah 
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Untuk menghindari agar tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini dan persoalan yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan 

semula maka perlu diberi penegasan istilah sebagai berikut : 

1.5.1. Sumbangan 

Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2001 : 1101). Sumbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bentuk atau daya yang timbul dari power lengan dan kelentukan togok terhadap 

kemampuan lemparan ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009. 

1.5.2. Power lengan 

Menurut Suharno power adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok 

otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh (1986:54). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan power lengan 

adalah kemampuan otot lengan dalam mengangkat dan mengatasi tahanan atau beban 

dalam suatu gerakan utuh dengan kecepatan yang singkat untuk melempar bola. 

Dalam  lemparan ke dalam, power lengan digunakan untuk menghasilkan 

lemparan yang cepat, kuat, dan akurat. Jadi, power lengan  sangat diperlukan, karena 

seorang pemain yang hendak melakukan lemparan ke dalam dan arah mana bola 

yang akan dituju maka salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah masalah 

power lengan. 

1.5.3. Kelentukan togok 

Kelentukan adalah daya lentur efektifitas seseorang dalam menyesuaikan diri 

dalam segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. (M. Sajoto, 1987:17). 
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Togok menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: 1) satu batang kayu yang 

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

Bahasa Indonesia, 2001 : 1101). Kelentukan sangat diperlukan sekali hampir di 

setiap olahraga yang membutuhkan ruang gerak sendi. 

Harsono mengatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang ditentukan oleh luas 

sempitnya ruang gerak sendi-sendinya (1988:163). Jadi kelentukan adalah 

kemampuan untuk melakukan penguluran dalam ruang gerak tinggi. Kecuali oleh 

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

ligamen. 

1.5.4. Lemparan ke dalam 

Lemparan ke dalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepakbola yang dimainkan oleh lengan dari luar lapangan. Lemparan ke dalam dapat 

dilakukan dengan menggunakan awalan atau tanpa awalan baik dengan posisi sejajar 

maupun salah satu kaki di depan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.  Hakekat Sepakbola 

Sepakbola merupakan cabang olahraga permainan beregu atau permainan 

tim. Olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 

orang. Masing-masing tim mempertahankan sebuah gawang dan mencoba 

memasukan bola ke gawang lawan. Setiap tim memiliki kiper yang mempunyai tugas 

untuk menjaga gawang. Kiper diperbolehkan untuk mengontrol bola dengan 

tangannya di daerah pinalti. Pemain lainnya tidak diperbolehkan menggunakan 

tangan atau lengan mereka untuk mengontrol bola, tapi mereka dapat menggunakan 

kaki, tungkai atau kepala. Gol diciptakan dengan memasukkan bola ke gawang 

lawan. Setiap gol dihitung dengan skor satu, dan tim yang paling banyak 

menciptakan gol memenangkan pertandingan (Luxbacher, 1996 : 2). 

Pertandingan sepakbola dapat dilakukan di lapangan yang permukaannya 

dilapisi dengan rumput asli atau buatan. Lapangan permainan sepakbola harus 

berbentuk persegi empat dan garis samping harus lebih panjang dari garis gawang. 

Ukuran lapangannya adalah panjang antara 90 – 120 m (100-130 yard) dan lebarnya 

antara 45-90 m (50-100 yard) (Peraturan Peraturan FIFA 2007). Setiap kesebelasan 

biasanya memiliki lapangan untuk melakukan latihan atau pertandingan agar 

kemampuan pemainnya dapat meningkat menjadi lebih baik. 

Suatu kesebelasan yang baik, kuat, dan tangguh adalah kesebelasan yang 

terdiri atas pemain-pemain yang mampu menyelenggarakan permainan yang 
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kompak, artinya mempunyai kerjasama tim yang baik. Maka diperlukan 

pemain-pemain yang dapat menguasai semua keterampilan bermain sepakbola. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi permainan sepakbola 

adalah teknik dasar permainan sepakbola oleh para pemain. 

2.1.2. Teknik Dasar Permainan Sepakbola 

Sepakbola adalah permainan beregu, namun penguasaan teknik-teknik dasar 

individu yang baik sangat diperlikan. Dengan dikuasainya teknik dasar dengan baik 

oleh setiap individu, taktik dan strategi permainan akan dapat dijalankan dengan 

baik. Seluruh kegiatan dalam permainan sepakbola dilakukan dengan gerakan-

gerakan, baik gerakan dengan bola maupun tanpa bola.  

Menurut Sukatamsi (1984:34) teknik-teknik sepakbola dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu : 

1) Teknik dasar dengan bola 

Teknik dasar dengan bola yaitu semua gerakan yang dilakukan menggunakan 

bola, yang terdiri dari: 

a. Menendang bola 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan 

dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

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

menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

b. Menghentikan bola 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan 
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menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola termasuk di dalamnya untuk 

mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk 

passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada umumnya digunakan 

untuk menghentikan bola adalah kaki, paha dan dada. Bagian kaki yang biasanya 

digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

punggung kaki dan telapak kaki. 

c. Menggiring bola 

Menggiring bola adalah seni menggunakan bagian-bagian kaki menyentuh 

atau menggulingkan bola terus menerus di tanah sambil berdiri. Pada dasarnya 

menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-pelan, oleh karena 

itu bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola sama dengan bagian 

kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara 

lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan dan menghambat 

permainan. 

d. Gerak tipu dengan bola 

Seorang pemain sambil menguasai bola berusaha melewati lawannya dengan 

melakukan gerak yang tidak sebenarnya. 

e. Merampas atau merebut bola 

Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasaan lawan. 

Merampas bola dapat dilakukan sambil berdiri (standing tacling) dan sambil 

meluncur (sliding tacling). 

f. Lemparan ke dalam 

Melempar bola dilakukan apabila bola keluar dari garis samping lapangan. 
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g. Teknik khusus penjaga gawang 

Teknik khusus penjaga gawang yaitu sikap badan dalam siaga menangkap 

bola, meninju bola, menepis bola dan menerkam bola. 

i. Menyundul bola 

Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala. Tujuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah untuk mengumpan, mencetak 

gol dan mematahkan serangan lawan atau membuang bola. Ditinjau dari posisi 

tubuhnya, menyundul bola dapat dilakukan sambil berdiri, melompat dan sambil 

meloncat. Banyak gol tercipta dalam permainan sepakbola dari hasil sundulan 

kepala. 

2) Teknik dasar tanpa bola 

Teknik dasar tanpa bola yaitu semua gerakan-gerakan tanpa menggunakan 

bola terdiri dari: 

a. Lari cepat dan mengubah arah 

Pemain sepakbola harus bisa segera lari dengan kecepatan maksimal unuk 

mencapai bola. Mengubah arah yaitu berbelok atau berbalik badan dengan gerakan 

memperlambat langkah dengan memperkecil langkah, mengurangi kecepatan lari 

serta menjaga keseimbangan badan. 

b. Melompat dan meloncat 

Dalam permainan sepakbila untuk memenangkan posisi, untuk mengejar 

bola-bola melambung diudara atau bola tinggi digunakan teknik melompat dan 

meloncat. Melompat dengan ancang-ancang (sikap berdiri). 

c. Gerakan tipu tanpa bola 



14 
 

 

Gerakan tipu tanpa bola merupakan gerak tipu dengan menggunakan badan, 

misalnya gerak tipu dengan mengubah lari. Gerak tipu merupakan gerak pura-pura 

dari badan oleh lawan dianggap gerakan yang sebenarnya sehingga pemain lawan 

mengikutinya. 

d. Gerakan khusus penjaga gawang 

Gerakan khusus penjaga gawang pada umumnya merupakan sikap menunggu 

dari gerakan pemain lawan. Dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut 

mengenai lemparan ke dalam dengan kaki sejajar. 

2.1.3. Lemparan ke Dalam Pada Permainan Sepakbola 

Melempar bola (throw-in) adalah suatu usaha memberikan bola atau 

mengoper bola kepada teman dengan menggunakan tangan dan cara untuk memulai 

kembali permainan setelah bola meninggalkan lapangan permainan melalui garis tepi 

lapangan (touch line) (Remy Muchtar, 1992:49). 

Keterampilan lemparan ke dalam merupakan kemampuan pemain untuk 

melakukan lemparan bola sedemikian rupa sehingga menghasilkan jarak yang jauh 

yang dilakukan dengan cara berdiri dan kedua kaki tetap berada di tanah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Lemparan ke dalam pada permainan sepakbola 

dilakukan apabila bola keluar dari garis samping lapangan. Teknik dasar lemparan ke 

dalam merupakan teknik yang sangat penting dalam permainan sepakbola dan harus 

dikuasai oleh setiap pemain. Dalam permainan sepakbola sering terjadi gol melalui 

umpan dari lemparan ke dalam. Sebuah tim yang memiliki pemain dengan 

kemampuan melakukan lemparan yang jauh sehingga dapat dijadikan alat 

penyerangan, artinya diharapkan lemparan ke dalam tersebut dapat diarahkan dan 

dijatuhkan di daerah penalti dekat dengan gawang. 
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Cara memegang bola yaitu kedua tangan memegang dengan jari-jari 

direnggangkan, jari yang di belakang bola adalah ibu jari tangan kanan bertemu 

dengan ibu jari tangan kiri dan ujung jari telunjuk kanan bertemu dengan jari 

telunjuk tangan kiri, sedangkan jari-jari tangan yang lain memegang bola di bagian 

samping bola. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 1 

Cara memegang bola 
(Sukatamsi, 1984:181) 

Lemparan ke dalam dilakukan manakala terjadi bola mati atau bola keluar 

lapangan di daerah garis samping dan untuk melanjutkan permainan harus dilakukan 

dengan lemparan ke dalam (throw-in). Analisis lemparan ke dalam adalah sebagai 

berikut: 1) Posisi badan tegak, kedua kaki terbuka selebar bahu atau salah satu kaki 

maju ke depan dan menghadap sasaran, 2) Pegang bola dengan kedua tangan, 3) 

Bawa bola dengan kedua tangan kebelakang atas kepala disertai lentingan badan atau 

togok kebelakang serta sedikit menekuk kedua lutut, 4) Pandangan diarahkan ke arah 

lemparan bola dengan dagu merapat dengan leher, 5) Dengan gerakan bersamaan 
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otot perut dengan panggul dan kedua lutut diluruskan, badan dilecutkan ke depan 

sehingga bola terlempar, 6) Seluruh berat badan diikut sertakan ke depan, sehingga 

berat badan berada di depan dan menghadap sasaran, 7) Salah satu kaki maju ke 

depan sebagai gerak lanjutan, 8) Kedua lengan menjaga keseimbangan (Sucipto dkk, 

2000:33). 

 

Gambar 2 

Lemparan ke dalam 
Sumber: Sucipto, dkk (2000:33) 

Lemparan ke dalam ini juga mempunyai prinsip-prinsip dan tata cara dalam 

melakukan lemparan ke dalam. Agar lemparan tersebut dapat dilakukan dengan baik 

dan dinyatakan sah dalam suatu permainan sepakbola, menurut peraturan melempar 

bola ke dalam lapangan harus dilakukan dengan cara: 

1.  Kedua tangan melalui ke belakang atas kepala. 

2. Kedua kaki dari pemain yang melemparkan bola ke dua kakinya harus menginjak 

tanah, tidak boleh diangkat. 

Adapun prinsip-prinsip melempar bola adalah: 
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1. Sikap berdiri, kedua kaki rapat atau kedua kaki kangkang ke muka belakang atau 

kedua kaki ke samping kiri kanan, dengan kedua lutut kaki sedikit ditekuk. 

2. Cara memegang bola, kedua tangan memegang bola dengan jari-jari diregangkan 

atau jari-jari tidak rapat. Jari-jari yang di belakang bola adalah ibu jari tangan 

kanan bertemu ibu jari tangan kiri dan ujung jari telunjuk tangan kiri, sedang jari-

jari tangan yang lain memegang bola di bagian samping bola. 

3. Cara melempar bola, kedua tangan dengan bola diangkat ke atas belakang kepala, 

pandangan mata ke arah teman yang akan diberi operan bola. Waktu akan 

melempar bola, badan ditarik ke belakang sehingga badan melengkung. Waktu 

melempar bola, kedua tangan diayun ke belakang dibantu kedua lutut diluruskan, 

badan digerakkan seolah-olah dijatuhkan ke depan bersamaan bola dilepaskan 

(Sucipto dkk, 2000:33). 

Menurut Sucipto, dkk (2000:38) cara melempar bola dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

2.1.3.1. Lemparan ke dalam tanpa awalan 

Lemparan ke dalam tanpa awalan dapat dilakukan mana kala sasaran 

jaraknya dekat. Analisis teknik lemparan ke dalam tanpa awalan adalah sebagai 

berikut:  

a. Posisi badan tegak, posisi kaki kangkang atau salah satu kaki ke depan lutut sedikit 

ditekuk, 

b. Bola dipegang di atas kepala dengan jari-jari tangan dibuka seluas-luasnya, dengan 

ujung jari telunjuk kiri dan kanan, ujung ibu jari kiri dan kanan bertemu di 

belakang bola, 

c.  Bola ditarik ke belakang kepala sambil melentingkan badan, 
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d. Waktu melempar bola kuatkan otot-otot lengan, panggul, bahu dan kedua tangan 

diayunkan ke depan dibantu dengan kedua lutut diluruskan serta badan dilecutkan 

ke depan, 

e. Gerak lanjutan,  kedua kaki berdiri di atas ujung-ujung kaki dan dilanjutkan 

dengan gerakan lari atau berjalan ke depan, 

f. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini 

 

Gambar 3 

Lemparan Bola Tanpa Awalan 
Sumber: Sucipto, dkk (2000:38) 

2.1.3.2. Lemparan ke dalam dengan awalan 

Lemparan ke dalam dengan awalan dapat dilakukan manakala sasaran 

jaraknya jauh. Analisis teknik lemparan ke dalam dengan awalan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Posisi badan tegak menghadap sasaran, bola dipegang di depan dada dengan jari-

jari tangan dibuka seluas-luasnya, sehingga ujung jari telunjuk kiri dan kanan 

bertemu di belakang bola, 

b. Lari atau jalan untuk mendapatkan momentum, sebelum batas lemparan tarik bola 

ke belakang kepala, badan dilentingkan, 

c. Waktu melemparkan bola kuatkan otot lengan, panggul, bahu, dan kedua tangan 

diayunkan ke depan dan dibantu dengan kedua lutut diluruskan serta badan 

dilecutkan ke depan, 

d. Gerak lanjutan, kedua kaki berdiri di atas ujung jari kaki dan dilanjutkan gerakan 

lari atau berjalan ke depan, 

e.  Untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini. 

 

Gambar 4. 

Lemparan Bola Dengan Awalan 
Sumber: Sucipto, dkk (2000:38) 

Keberhasilan dalam pelaksanaan lemparan bola ke dalam ditentukan oleh 

banyak faktor, menurut M. Sajoto (1995:2), apabila seseorang ingin mencapai 

prestasi yang optimal perlu memiliki empat macam kelengkapan yang meliputi: 1) 

pengembangan fisik, 2) pengembangan teknik, 3) pengembangan mental, dan 4) 

kematangan juara. 
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2.1.4. Kondisi Fisik 

Pembinaan prestasi olahraga yang bertujuan pencapaian prestasi secara 

optimal memerlukan pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkesinambungan. 

Setiap cabang olahraga memerlukan status kondisi fisik yang bervariasi perbedaan 

satu sama lainnya. 

Berkaitan dengan praktik pelatihan olahraga dalam upaya pencapaian prestasi 

yang optimal, harus disadari bahwa aspek-aspek fisik, teknik, strategi dan 

kematangan mental merupakan kesatuan yang harus selalu ditingkatkan. Untuk 

menentukan status kondisi fisik dasar dan bersifat umum yang harus diberikan jauh 

sebelum program khusus. Kondisi fisik menurut M. Sajoto (1995:16) adalah satu 

kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, 

baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa didalam usaha 

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, 

walaupun di sana-sini dilakukan dengan sistem prioritas sesuai keadaan tiap 

komponen itu dan untuk keperluan apa keadaan yang dibutuhkan tersebut. 

Menurut M. Sajoto (1995:16), komponen kondisi fisik terdiri atas : 1) 

kekuatan, 2) kecepatan, 3) daya tahan, 4) power atau daya ledak otot, 5) kelentukan, 

6) keseimbangan, 7) koordinasi, 8) kelincahan, 9) ketepatan dan 9) reaksi. Menurut 

Harsono (1988:100), macam-macam komponen kondisi fisik yang perlu ditingkatkan 

dalam latihan adalah daya tahan kardiovaskuler, daya tahan kekuatan, kekuatan otot, 

kelentukan, kecepatan, stamina, kelincahan dan power. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua komponen yang 

ada di dalam kondisi fisik akan mempengaruhi ketrampilan melakukan teknik dasar 
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sepakbola. Dengan kondisi fisik yang baik, diharapkan pemain dapat melakukan 

ketrampilan gerak dengan baik pula. Khusus untuk melempar bola, menurut 

pelaksanaannya dapat diidentifikasikan ada dua komponen kondisi fisik yang paling 

berperan, yaitu power otot lengan dan kelentukan togok. Sebab dalam melempar 

bola, lengan mempunyai peranan untuk melontarkan bola, selain itu saat melempar 

bola juga memerlukan kelentukan togok yang tinggi sebab saat mengayunkan lengan 

ke belakang diikuti gerakan melentukkan togok ke belakang dan saat mengayunkan 

bola ke depan diikuti pula dengan melentukkan togok ke depan. 

2.1.5. Power  Lengan 

Menurut Suharno power adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok 

otot untuk mengangkat mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam 

suatu gerakan yang utuh (Suharno, 1986:36). Lengan adalah organ tubuh yang 

panjangnya dari akromeon sampai ke ujung jari tengah. Pada bagian lengan atas 

terdapat tulang lengan atas (tulang humerus) dengan sekumpulan otot, diantaranya 

mosculus bichep brachili, mosculus brachialis, mosculus corabobra brachialis, 

mosculus  trichep brachi, mosculus fleksor digitilongus, mosculus brachio radialis, 

mosculus bisep brochineoput longus. Bagian lengan atas ini berhubungan dengan 

bahu yang dihubungkan oleh sendi bahu (articulasik humeri) dan pada bagian bawah 

berhubungan dengan lengan bawah yang dihubungkan oleh sendi siku (articulacio 

cubiti). Pada lengan bawah ada dua tulang yaitu tulang hasta (tulang radius) dan 

tulang pengumpil (tulang ulna), pada bagian bawah tulang ini berhubungan dengan 

telapak tangan yang dihubungkan oleh sendi pergelangan tangan (articulasio 

radiocarpalia). 
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Power lengan pada dasarnya dipergunakan untuk melakukan ayunan lengan 

saat melakukan lemparan ke dalam. Otot-otot yang terdapat pada lengan bawah 

antara lain : deltoid,trisep, brakhioradialis, extensor digitorum, ankoneus, extensor 

karpi ulnaris dan extensor retinakulum. 

 
Gambar 5. 

Lengan dan Otot-otot serta Tulang-tulang Pendukungnya 
(Pearce, Evelyn C, 2002:104) 

 
Gambar 6 
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Lengan Atas dari Prosesor Akromeon Sampai ke Sendi Siku 
(Pearce, Evelyn C, 2002:104) 

Gerakan lengan pada lemparan ke dalam adalah merupakan suatu gerakan 

lecutan. Dimana gerakan pada lemparan ke dalam merupakan gerakan horizontal 

bukan gerakan vertikal. Agar dapat melempar dengan jauh kita perlu memperhatikan 

sudut elevasi lemparan. Menurut Soedarminto (1992:92) bahwa dilihat dari 

lambungan bola secara teoritis sudut elevasi sebesar 45º merupakan sudut maksimal 

untuk menghasilkan lambungan bola (horizontal) yang terbesar karena sudut itu 

komponen vertikal sama dengan komponen horizontal. 

 
Gambar 7 

Sudut Elevasi Lambungan Bola Saat Dilempar 
(Soedarminto, 1992:92) 

Dengan power otot-otot lenganlah kita dapat mengatur sudut elevasi dari 

lemparan ke dalam. Melihat dari gambar dan letak otot-otot pada bagian lengan yang 

telah ada maka penulis menganalisa bahwa gerakan lemparan ke dalam dipengaruhi 

oleh otot-otot yang berperan antara lain sebagai berikut : a. Triceps brachili (caput 

langus, caput lateral, ancoineus), b. Teres major, c. Teres minor, d. Latisimus dorsi, 

e. Doltoideus, f. Biceps brachili, g. Extensor diugutorum, h. Extensor carpi ulnaris, i. 

Infraspinnatus. 

2.1.6. Kelentukan Togok 
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Kelentukan merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan gerak 

olahraga, apabila seseorang mengalami gerak yang kurang luas pada persendiannya 

dapat mengganggu gerak atau menimbulkan cedera pada otot. Menurut M. Sajoto 

(1995:58) kelentukan adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian dirinya, untuk 

melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya,terutama otot-

otot, ligamen-ligamen di sekitar persendian. 

Harsono (1998:163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang ditentukan 

luas atau sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi kelentukan adalah kemampuan 

gerak 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 gerak atau menimbulkan cedera pada otot. 

Kelentukan sangat diperlukan sekali hampir di semua cabang olahraga yang banyak 

menuntut ruang gerak sendi seperti senam, loncat indah, beberapa nomor atletik, 

permainan dengan bola, anggar, gulat dan sebagainya (Harsono, 1998:163). 

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

kelentukan umum, ialah kemampuan seseorang dalam gerak dengan amplitudo yang 

luas dimana sangat berguna dalam gerak olahraga pada umumnya dan menghadapi 

hidup sehari-hari. Kelentukan sendi tidak mengganggu/menghambat gerak dalam 

olahraga apa saja dan pekerjaan umum sesuai dengan 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 sanngat berbeda-beda. Perbedaan tersebut biasanya atas dasar perbedaan 

teknik masing-masing cabang olahraga dan teknik bertanding yang digunakan. 
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Kelentukan togok dipengaruhi beberapa faktor seperti: elastisitas otot, 

ligamen, tendo, umur dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah: 

1) Sifat elastisitas otot (ligamen, tendo, dan capsula) 

2) Temperatur dingin, kelentukan kurang  

3) Sesudah melakukan, massage temperature panas, kelentukan baik 

4) Unsur psikologis : takut, bosan dan kurang bersemangat, menyebabkan kelentukan 

kurang 

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 atlit dalam penguasaan teknik-teknik tinggi 

2) Mengurangi terjadinya cedera atlit 

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 : 

1) Cepat menguasai gerakan-gerakan untuk melakukan atau taktik 

2) Tidak mudah mendapat kecelakaan atau cedera pada otot 

3) Gerakan-gerakan akan dilaksanakan dengan mudah sehingga tidak cepat lelah 

4) Membantu daya tahan, kecepatan dan kelincahan 

2.2. Kerangka Berpikir 

2.2.1. Sumbangan Power Lengan Terhadap hasil jauhnya Lemparan Ke Dalam. 

Power lengan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan 

lemparan ke dalam dimana semakin kuat dan terlatihnya power lengan akan 
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menyumbang tenaga saat melakukan lemparan ke dalam. Semakin besar power 

lengan maka hasil lemparan akan semakin jauh, sebaliknya semakin kecil power 

lengan maka hasil lemparan semakin dekat. Jauhnya lemparan ditentukan oleh 

kekuatan awalan yang dipengaruhi oleh power lengan. 

Power lengan berperan sebagai komponen penyempurna untuk menghasilkan 

suatu gerak yang maksimal, dengan kata lain power lengan sangat mendukung 

pelaksanaan lemparan ke dalam, artinya semakin kuat power lengan maka semakin 

kuat pula daya eksplosif yang dihasilkan, sehingga menghasilkan lemparan yang 

tepat dan akurat. Dari uraian di atas, dapat diduga bahwa dalam melakukan  

lemparan ke dalam memerlukan power lengan.  

2.2.2. Sumbangan Kelentukan Togok Terhadap hasil jauhnya Lemparan Ke 

Dalam. 

Kelentukan adalah efektifitas seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama otot-

otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (M. Sajoto, 1995:58). Kelentukan juga 

ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot, tendo, dan ligamen (Harsono, 1988:103). 

Kelentukan togok memberi sumbangan dalam bentuk besarnya sudut, diperoleh dari 

gerakan belakang. Semakin besar derajat yang dibuat oleh kelentukan togok, maka 

akan semakin besar pula kekuatan yang ditimbulkan otot bagian depan perut. 

Secara mekanik sudut elevasi kelentukan togok berpengaruh pada kelentukan 

gerakan mengayunkan bola, sehingga pemain akan mudah melempar bola sesuai 

sudut yang diinginkan. Dari pengertian di atas maka diprediksi kelentukan togok 

berpengaruh terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam. 
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2.2.3. Sumbangan Power  Lengan dan Kelentukan Togok Terhadap hasil 

jauhnya Lemparan Ke Dalam. 

Koordinasi atau gabungan antara power lengan dan kelentukan togok akan 

menghasilkan suatu gerakan lemparan yang padu.  Power lengan menyumbangkan 

tenaga untuk melempar sedangkan kelentukan togok berupa ayunan togok yang luas 

sehingga mendapatkan sudut lemparan ke dalam yang diinginkan atau tepat pada 

sasaran. Dari penjelasan tersebut, masing-masing variabel telah memberikan 

sumbangan yang positif terhadap kemampuan lemparan ke dalam. Berdasarkan 

analisis tersebut maka perpaduan antara power lengan dan kelentukan togok 

berpengaruh terhadap  kemampuan jauhnya lemparan ke dalam. 

2.3. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang masih bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 71). 

Berdasarkan pada beberapa landasan teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Ada sumbangan Power lengan terhadap jauhnya lemparan ke dalam pada 

pemain sepakbola klub Talenta Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2009. 

2.3.2 Ada sumbangan kelentukan togok terhadap jauhnya dalam pada pemain 

sepakbola klub Talenta Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2009. 

2.3.3 Ada sumbangan yang diberikan oleh power lengan dan kelentukan togok 

terhadap jauhnya dalam pada pemain sepakbola klub Talenta Sukorejo 

Kabupaten Kendal Tahun 2009. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian adalah kegiatan untuk mengembangkan dan menguji suatu 

kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah untuk mencapai 

tujuan melalui proses yang sistematis dan analisis yang logis. Penggunaan metode 

penelitian yang tepat akan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

3.1.   Populasi Penelitian 

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:130) populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain klub sepakbola klub 

TALENTA tahun 2009 yang berjumlah 20 orang dengan usia antara 18-21 tahun. 

3.2.  Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 : 116). Variabel dalam penelitian ini adalah : 

A. Variabel bebas : 

a.  Power lengan ( X1 ) 

b.  Kelentukan togok ( X2 ) 

B. Variabel terikat : Kemampuan jauhnya lemparan ke dalam ( Y ). 

3.3.  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu desain korelasional (corelational 

design). Yang menyatakan sumbangan power lengan (X1), kelentukan togok (X2) 
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terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam (Y). Adapun desain penelitian 

yang dimaksud terlihat pada gambar berikut ini : 

           

         Γx1y     

           

              

         Γx2y     

           

   Γyx1x2 

Gambar 8. 

Rancangan Penelitian 
(Sumber : Sugiyono, 2007 : 10) 

          

3.4.  Teknik Pengambilan Data 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa mengumpulkan data merupakan 

kegiatan yang penting dalam suatu penelitian (2006 : 223). Dengan adanya data 

itulah dilakukan penelitian dengan menganalisisnya untuk kemudian dibahas dan 

disimpulkan dengan referensi yang dimiliki, sedangkan yang dimaksud data itu 

sendiri adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta maupun angka. Dalam 

hal ini perlu diingat bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan 

data atau alat pengukurannya. Kalau alat pengambilan datanya cukup variabel dan 

valid, maka datanya juga akan valid. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian itu adalah metode tes dan pengukuran.  

Power Lengan 
(x1) 

Kelentukan 
togok (x2) 

Kemampuan 
jauhnya lemparan ke 

dalam (y) 
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Dalam penelitian itu ada 3 macam test, ialah : 1) Tes pengukuran power 

lengan, (2) Tes pengukuran kelentukan togok, (3) Tes kemampuan jauhnya lemparan 

ke dalam. 

Pengumpulan data ini dilaksanakan pada : 

Hari / tanggal : Rabu, 17 Juni 1009 

Jam  : 15.00-17.30 WIB 

Tempat : Lapangan desa Sukorejo 

3.5.   Prosedur Penelitian 

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

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian penelitian. 

3.5.1. Tahap Persiapan Penelitian 

1. Pada penelitian ini diawali dengan melakukan observasi ke klub TALENTA 

untuk mencari keterangan yang dibutuhkan. 

2. Selanjutnya peneliti mengurus surat ijin penelitian ke Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang nantinya digunakan sebagai 

rekomendasi kepada pihak klub TALENTA. 

3. Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak klub TALENTA untuk 

mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen pembimbing dan atlet yang akan dijadikan 

subyek penelitian. 

4. Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Desa Sukorejo. 

3.5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  
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1. Menyiapkan alat/ fasilitas untuk penelitian. 

2. Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain klub TALENTA dikumpulkan 

kemudian dilakukan pendataan ulang, setelah itu melakukan pemanasan. 

3. Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei sedangkan 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran yaitu:1) Tes 

power lengan dilakukan dengan bola medicine, 2) Tes kelentukan togok dengan 

menggunakan trunk extension, 3) Pengukuran kemampuan lemparan ke dalam 

sejauh mungkin tanpa awalan. 

3.5.3. Tahap Penyelesaian Penelitian 

Setelah hasil data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dengan 

komputerisasi menggunakan program SPSS Versi 12. 

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

penelitian ini yaitu metode survey test dengan teknik tes dan pengukuran, maka 

instrument tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1. Tes Power Lengan 

Pelaksanaan tes power lengan dilakukan dengan bola medicine dengan berat 

bola 2 kg, tes ini mengadopsi dari tes power lengan untuk olahraga basket, yaitu 

chest pass yang dimodifikasi dalam bentuk lemparan ke dalam, karena lemparan ke 

dalam melibatkan kontraksi pada otot-otot yang sama dengan gerakan chest pass. 
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(Eri Pratiknyo, 2000 : 39). Adapun prosedur pelaksanaannya adalah teste duduk 

dikursi dengan punggung diikat pada sandaran dan diukur jauhnya lemparan bola 

medicine. 

 

Gambar 9. 

Tes Power lengan 
(Sumber : Penelitian 2009) 

3.6.2. Tes Kelentukan Togok 

Pelaksanaan tes kelentukan dengan menggunakan trunk extension backward. 

Prosedur pelaksanaannya yaitu : testee tengkurap pada permukaan yang datar dengan 

kedua tangan saling terkait di belakang tubuh dan muka menghadap ke depan. 

Seseorang membantu memegangi kedua kaki dan menekan pantat, kemudian testee 

mengangkat dada secara perlahan kebelakang sejauh mungkin dan diusahakan agar 

leher dan dagu testee tidak bergerak atau konstan. Penilaian : jarak diukur dari 

permukaan tanah hingga dagu testee dalam satuan senti meter. Alat yang digunakan 

yaitu penggaris, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 10. 

Tes Kelentukan Togok 
(Sumber : Penelitian 2009) 

3.6.3. Tes kemampuan jauhnya lemparan ke dalam 

Pelaksanaan tes lemparan bola ke dalam dilakukan dengan kemampuan 

melakukan lemparan ke dalam sejauh mungkin tanpa menggunakan awalan, 

pelaksanaan pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun penghitungan skor 

dilakukan berdasar pada jarak terjauh (terbaik) yang dihasilkan saat melempar bola. 

Jarak diukur dari saat bola dilempar sampai pada saat bola jatuh ke tanah pertama 

kali. Hasil terbaik dari ketiga tes melempar bola merupakan skor yang diperoleh 

masing-masing  peserta tes, diukur dengan satuan sentimeter. 
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Gambar 11. 

Tes Hasil Jauhnya Lemparan Ke Dalam 
(Sumber : Penelitian 2009) 

3.7.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penilitian banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat 

dan mempengaruhi, demikian pula dengan penelitian ini telah diusahakan untuk 

menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta 

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

3.7.1. Faktor kesungguhan subyek penelitian 

Kesungguhan subyek penelitian pada saat penelitian sangat mempengaruhi 

hasil penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegah karena semua ini berasal 

dari dalam diri individu masing-masing. Sehingga hasil tes akan berpengaruh, untuk 

mengatasi hal itu peneliti selalu memberikan pengarahan kepada peserta tes akan 

pentingnya penelitian. 

3.7.2. Faktor cuaca 
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Karena penelitian ini dilakukan di luar gedung, maka faktor cuaca sangat 

berpengaruh dalam penelitian ini misalnya hujan. 

3.8.   Analisis Data 

Pelaksanaan uji hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil 

pengukuran selanjutnya dianalisis dengan teknik regresi. Namun sebelum melakukan 

uji analisis, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut meliputi : 

3.8.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

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

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

Adapun uji normalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji jika 

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

dinyatakan tidak normal. 

3.8.2. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji Barlett adalah sebagai 

berikut  

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

 

 

2) Mencari varians gabungan dengan rumus : 

 2
1 = Xi-X 

      n-1  
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S2 = (n1-1) S2 
i / (n1-1) 

3) Mencari harga B dengan rumus : 

B = (log S2)  (n1 – 1) 

4) Mencari harga Chi Kuadrat dengan rumus : 

X2 = (log 10) {B-(n1-1) log S2
1 

Harga X2 
hitung dikonsultasikan dengan harga  X2  

tabel  dengan dk = n- 1, dimana n 

= banyaknya golongan atau variabel pada taraf signifikansi 5 %. Jika harga X2  

hitung    X2  
tabel  berarti  distribusi data homogen, sebaliknya jika harga X2  

hitung   

X2  
tabel  berarti distribusi data tidak homogen. 

3.8.3. Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

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

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

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

non linier. 

3.8.4. Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang diperoleh 

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

dapat digunakan sebagai peramalan, jika tidak berarti sebagai konsekuensinya tidak 

dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji keberartian model garis 

regresi menggunakan teknik analisis varians dengan langkah sebagai berikut: 

Tabel 1. Analisis Varians 

Sumber Variasi Dk Jk  KT F 
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Total N  Y 12  Y1
2  

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

S2 
reg 

S2
 res 

Regresi (b/a) 1 JK reg = JK (b/a) S2reg = JK (b/a) 

Residu n-2 JK res =  (Y1-Y1)2 S2reg = (Y1-Y1)2 

                  n-2 

Tuna Cocok k-2 JK (TC) S2
TC = JK (TC) 

           K – 2  
 

S2 
(TC) 

S2 
E 

Kekeliruan n-2 JK (E) S2
E = JK E 

         N – k  

 

1) Uji regresi dengan persamaan Y = a + bX 

2) Uji korelasi 

Γxy =                N∑xy-(∑x)(∑y)  

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

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini mengungkap tentang sumbangan power lengan dan  

kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola klub 

TALENTA Sukorejo Kab. Kendal tahun 2009. Data yang diperoleh melalui tes dan 

pengukuran dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Tabel 2. 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

Sumber variasi Power Lengan (m) Kelentukan 
Togok (cm) 

Kemampuan 
jauhnya lemparan 

ke dalam (m) 

Jumlah 91.65 923.50 323.60 

Rata-rata 4.58 46.18 16.18 

Standar deviasi 0.56 3.85 1.70 

Maksimal 5.65 56 19.0 

Minimal 3.80 39 14.0 

Terlihat dari tabel 2, variabel power lengan dari 20 subjek yang diteliti 

memiliki rata-rata 4.58 m dengan nilai tertinggi 5.65 m dan paling kecil 3.80 m serta 

SD 0.56 m. Dan variabel kelentukan togok diperoleh rata-rata 46.18 cm, nilai 

tertinggi 56 cm dan terendah 39 cm serta SD 3.85 cm. Sedangkan variabel 

kemampuan jauhnya lemparan ke dalam memiliki rata-rata 16.18 m dengan nilai 

tertinggi 19 m dan nilai terendah 14 m serta SD 1.70 m. Data hasil tes dan 

pengukuran masing-masing memiliki satuan yang berbeda-beda maka diubah 
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menjadi skor T dan untuk analisis selanjutnya sudah menggunakan skor T 

dengan rumus hasil dikurangi rata-rata per standar deviasi kali 10 ditambah 50. 

4.1.2 Hasil Uji Prasyarat 

Sebelum analisis regresi ganda dilakukan dilakukan uji prasyarat yang 

meliputi uji normalitas, uji linieritas dan uji homogenitas data.  

4.1.2.1.Uji Normalitas Data 

Uji kenormalan data digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

membentuk distribusi normal sebagai syarat berlakunya analisis regresi. Kenormalan 

data dapat dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Apabila 

diperoleh nilai signifikansi melebihi 0,05 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Hasil kenormalan data selengkapnya pada lampiran dan terangkum pada 

tabel 3. 

Tabel 3. 

Hasil Uji Normalitas Data 

No Variabel Kolmogorov 
Smirnov Z 

Signifikansi Kriteria 

1 Power lengan 0,911 0,377 > 0,05 Normal 

2 Kelentukan togok 0,644 0,801 > 0,05 Normal 

3 Kemampuan jauhnya lemparan 

ke dalam 

0,708 0,698 > 0,05 Normal 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel 

melebihi 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

4.1.2.2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk deviation of 

linearity dengan bantuan program SPSS. Apabila diperoleh nilai signifikansi > 0,05 
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dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X1dan X2 terhadap Y bersifat linier. Hasil 

uji linieritas selangkapnya pada lampiran dan terangkum pada tabel 4. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Linieritas 

No Variabel F hitung Signifikansi Keterangan 
1 Power lengan 0.654 0.752 Linier 
2 Kelentukan togok 0.871 0.589 Linier 

Berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh nilai F hitung untuk power lengan 

sebesar 0.654 dengan signifikansi 0.752 > 0,05, untuk kelentukan togok sebesar 

0.871 dengan signifikansi 0.589 > 0,05, yang berarti bahwa kedua data variabel 

bebas tersebut membentuk model persamaan linier dengan data kemampuan jauhnya 

lemparan ke dalam pada sepakbola. 

4.1.2.3.Uji Homogenitas 

Secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heterokedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat dari 

grafik berikut :  

 
Gambar 12. 

Uji Homogenitas 
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Terlihat dari grafik 1, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal 

dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau bersifat homogen. 

4.1.3 Hasil Analisis Regresi 

Untuk mengkaji sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap 

hasil jauhnya lemparan ke dalam dilakukan dengan menggunakan teknik regresi 

ganda. Perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 12. Hasil analisis regresi ganda selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel 5. 

Tabel 5. 

Hasil Analisis Regresi Ganda Secara Simultan 

 

Tabel 5 tersebut memperlihatkan bahwa nilai signfikansi dari hasil uji 

simultan sebesar 0,007 < 0,05 yang berarti bahwa secara simultan ada kontribusi 

yang signifikan antara power lengan dan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya 

lemparan ke dalam. Sedangkan hasil analisis secara parsial hanya variabel power 

lengan yang signifikansi sedangkan untuk variable kelentukan togok tidak signifikan 

karena > 0,05 , seperti terlihat pada tabel 6. 

Tabel 6. 

Model Summaryb

.664a .440 .375 1.34244 6.691 2 17 .007
Model
1

R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kelentukan togok, Power lengana. 

Dependent Variable: Hasil lemparan ke dalamb. 
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Hasil Analisis Regresi Ganda Secara Parsial 

 
Terlihat dari hasil uji parsial diperoleh nilai signifikansi untuk variabel power 

lengan 0,038 < 0,05 dan kelentukan togok  0,267 > 0,05. 

Melihat hasil analisis ini maka diperoleh sumbangan power lengan dan 

kelentukan togok sebesar 44% dari R² = 0,440 x 100%, untuk sumbangan power 

lengan 30,88% dan sumbangan kelentukan togok sebesar 13,12%. 

4.2 Pembahasan 

Melempar bola (throw-in) adalah suatu usaha memberikan bola atau 

mengoper bola kepada teman dengan menggunakan tangan dan cara untuk memulai 

kembali permainan setelah bola meninggalkan lapangan permainan melalui garis tepi 

lapangan (touch line) (Remy Muchtar, 1992:49). Keterampilan lemparan ke dalam 

merupakan kemampuan pemain untuk melakukan lemparan bola sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan jarak yang jauh yang dilakukan dengan cara berdiri dan 

kedua kaki tetap berada di tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk 

memperoleh jauhnya lemparan ke dalam yang keras membutuhkan power disamping 

juga memerlukan penguasaan teknik lemparan yang benar.  

Bola hasil lemparan ke dalam membentuk lintasan parabola sehingga hasil 

yang dicapai tergantung dari kecepatan lemparan dan sudut lemparan. Jarak tempuh 

Coefficientsa

4.235 3.747 1.130 .274
1.494 .665 .491 2.245 .038 .478
.110 .096 .251 1.147 .267 .268

(Constant)
Power lengan
Kelentukan togok

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Hasil lemparan ke dalama. 
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hasil lemparan (R) dinyatakan dengan rumus: 2sin
2

g
VoR   nampak bahwa jarak 

yang ditempuh tergantung pada kecepatan awal bola dan sudut elevasinya. 

Kecepatan lemparan sangat tergantung pada besaran gaya (F) yang mengenai 

bola sebagai sebuah lecutan antara lengan dengan bola. Semakin besar power lengan 

maka semakin besar pula lecutan yang terjadi sehingga mempengaruhi kecepatan 

awal bola (Vo). Jika kelentukan togok seseorang besar maka lemparan yang 

dihasilkan akan lebih optimal. Kelentukan togok menentukan daya dorong badan saat 

melakukan lemparan ke dalam bola.  

Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa kelentukan togok tidak 

berdiri sendiri namun akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap hasil jauhnya 

lemparan ke dalam ketika berinteraksi dengan power lengan. Pemain yang memiliki 

kelentukan togok lebih besar belum tentu menghasilkan lemparan ke dalam yang 

lebih jauh apabila power lengan kecil. Demikian juga pemain yang memiliki power 

lengan  besar belum tentu menghasilkan lemparan ke dalam lebih jauh apabila 

kelentukan togoknya lebih rendah. Hasil lemparan ke dalam akan lebih optimal 

ketika memiliki power lengan dengan kelentukan togok besar. Kedua komponen 

tersebut akan menentukan pada saat lepasnya bola dari tangan, dengan gaya (F) yang 

besar sehingga berpengaruh terhadap kecepatan awal bola yang besar (Vo). 

Power lengan yang tinggi akan memberikan gaya dorong yang besar 

sehingga mempengaruhi kecepatan bola ketika melakukan lemparan. Kecepatan 

bola ketika dilemparkan berasal dari dorongan yang berasal lengan. Menurut 

Suharno power adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk 

mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh 
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(1986:54). Sedangkan kelentukan adalah daya lentur efektifitas seseorang dalam 

menyesuaikan diri dalan segala aktifitas dengan penguluran tubuh yang luas. (M. 

Sajoto, 1987:17). Dengan demikian power lengan yang tinggi didukung oleh 

kelentukan togok yang besar menghasilkan kecepatan ayunan yang lebih besar 

dalam melakukan lemparan ke dalam. Dengan kecepatan bola yang tinggi 

menghasilkan jarak lemparan ke dalam yang jauh. Hal ini sesuai dengan hukum 

II Newton, yaitu  F = ma, yaitu percepatan berbanding lurus dengan gaya dan 

massa, sehingga untuk menghasilkan percepatan bola tinggi, diperlukan gaya 

besar yang dipengaruhi oleh power lengan dan kelentukan togok. Hal ini 

didukung dari hasil analisis regresi ganda yang menunjukkan bahwa sumbangan 

power lengan sebesar 30,88% lebih besar dari sumbangan kelentukan togok yaitu 

sebesar 13,12%. Jadi, sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap 

hasil jauhnya lemparan ke dalam sebesar 44%. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknik lemparan ke dalam juga ikut sangat 

berpengaruh terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam. Tanpa teknik lemparan 

ke dalam yang baik maka hasil jauhnya lemparan ke dalam yang dihasilkan tidak 

akan optimal. Seperti pada gambar 10, jarak lemparan pada gerakan parabola 

dipengaruhi oleh harga sinus sudut elevasinya. Apabila sudut elevasi sebesar 450 

maka jarak yang akan dicapai adalah  2sin
2

g
VoR  . Karena nilai sinus yang 

paling maksimal adalah 900 , maka pada sudut 450
 tersebut merupakan sudut 

yang terbaik agar diperoleh hasil jauhnya lemparan ke dalam yang maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa:  

1. Sumbangan power lengan terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada 

pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 yaitu sebesar 30,88%. 

2. Sumbangan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan ke dalam pada 

pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 yaitu sebesar 13,12%. 

3. Sumbangan power lengan dan kelentukan togok terhadap hasil jauhnya lemparan 

ke dalam pada pemain sepakbola klub TALENTA tahun 2009 yaitu sebesar 44%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disarankan kepada 

mahasiswa atau pemain sepakbola untuk: 

1. Pelatih sebaiknya memberikan latihan power lengan dan kelentukan togok 

dengan baik  sehingga dapat menghasilkan jauhnya lemparan ke dalam yang 

lebih optimal. 

2. Sesuai dengan sifat gerak parabola, jarak yang ditempuh tergantung pada 

kecepatan awal dan sudut elevasi, maka untuk penelitian selanjutnya perlu 

diperhatikan teknik lemparan ke dalam dengan lebih baik. 
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Saeful Fadly Tester  power lengan Mahasiswa FIK 
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Mahasiswa FIK 
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DAFTAR NAMA POPULASI 

 
 

NO NAMA 
1 Rahadi 
2 Budianto 
3 Arifianto 
4 Agung Nugroho 
5 Hartanto 
6 Ahmad Muklisin 
7 Shofiudin 
8 Vero 
9 Dwi Susilo 
10 Riyono 
11 Agus Supriyadi 
12 Yusuf Afandi 
13 Siswanto 
14 Wahyu Darmawan 
15 Tri Pujiono 
16 Wahedi 
17 Rianto 
18 Muslim Febrianto 
19 Agung Hermawan 
20 Nur Ardian 
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DATA HASIL TES DAN PENGUKURAN POWER LENGAN 
DENGAN SATUAN KILOGRAM (kg) 

 
No

. 
Kode Nama Hasil Power Lengan 

1 2 3 Terbaik 
1. R-01 Rahadi 4.60 3.95 4.40 4.60 
2. R-02 Budianto 5.50 5.30 5.00 5.50 
3. R-03 Arifianto 4.85 5.00 5.25 5.25 
4. R-04 Agung Nugroho 3.70 3.80 4.20 4.20 
5. R-05 Hartanto 3.80 3.60 3.40 3.80 
6. R-06 Ahmad Muklisin 3.35 3.80 4.20 4.20 
7. R-07 Shofiudin 4.10 4.60 4.40 4.60 
8. R-08 Vero 5.20 4.85 5.30 5.30 
9. R-09 Dwi Susilo 5.20 5.15 5.65 5.65 
10. R-10 Riyono 4.80 4.65 4.65 4.80 
11. R-11 Agus Supriyadi 4.50 4.75 4.40 4.75 
12. R-12 Yusuf Afandi 4.00 3.65 4.05 4.05 
13. R-13 Siswanto 4.85 4.30 4.75 4.85 
14. R-14 Wahyu Darmawan 4.60 4.85 5.20 5.20 
15. R-15 Tri Pujiono 4.00 4.05 4.05 4.05 
16. R-16 Wahedi 4.00 3.80 4.20 4.20 
17. R-17 Rianto 3.80 3.90 4.15 4.15 
18. R-18 Muslim Febrianto 3.70 4.00 4.20 4.20 
19. R-19 Agung Hermawan 4.50 4.40 4.50 4.50 
20. R-20 Nur Ardian 3.90 3.80 3.80 3.90 
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Lampiran 9 
 
DATA HASIL TES DAN PENGUKURAN KELENTUKAN TOGOK DENGAN 

SATUAN CENTIMETER (cm) 
 
No

. 
Kode Nama Hasil kelentukan togok  

1 2 Terbaik 
1. R-01 Rahadi 48.0 49.5 49.5 
2. R-02 Budianto 47.0 46.5 46.5 
3. R-03 Arifianto 46.0 49.0 49.0 
4. R-04 Agung Nugroho 45.5 46.0 46.0 
5. R-05 Hartanto 37.0 39.0 39.0 
6. R-06 Ahmad Muklisin 41.0 42.0 42.0 
7. R-07 Shofiudin 45.0 44.5 45.0 
8. R-08 Vero 48.0 46.0 45.0 
9. R-09 Dwi Susilo 48.5 47.0 48.5 
10. R-10 Riyono 56.0 55.5 56.0 
11. R-11 Agus Supriyadi 44.0 45.0 45.0 
12. R-12 Yusuf Afandi 40.0 42.0 42.0 
13. R-13 Siswanto 48.0 46.0 48.0 
14. R-14 Wahyu Darmawan 48.0 48.0 48.0 
15. R-15 Tri Pujiono 45.0 44.5 45.0 
16. R-16 Wahedi 49.0 49.5 49.5 
17. R-17 Rianto 47.0 47.0 47.0 
18. R-18 Muslim Febrianto 43.0 46.0 46.0 
19. R-19 Agung Hermawan 43.0 41.0 43.0 
20. R-20 Nur Ardian 39.0 40.0 40.0 
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DATA HASIL TES DAN PENGUKURAN HASIL JAUHNYA LEMPARAN 

KE DALAM DENGAN SATUAN METER (m) 
 
No. Kode Nama Hasil kemampuan lemparan ke 

dalam 
1 2 3 Terbaik 

1. R-01 Rahadi 16.00 14.50 16.50 16.50 
2. R-02 Budianto 16.10 16.60 16.30 16.60 
3. R-03 Arifianto 15.70 15.00 14.70 15.70 
4. R-04 Agung Nugroho 14.10 14.70 12.60 14.70 
5. R-05 Hartanto 14.30 15.30 10.50 15.30 
6. R-06 Ahmad Muklisin 12.50 11.60 14.20 14.20 
7. R-07 Shofiudin 14.70 15.30 10.50 15.30 
8. R-08 Vero 16.10 16.00 16.40 16.40 
9. R-09 Dwi Susilo 17.40 17.40 18.80 18.80 
10. R-10 Riyono 19.00 17.00 17.00 19.00 
11. R-11 Agus Supriyadi 15.50 17.40 16.00 17.40 
12. R-12 Yusuf Afandi 13.50 13.80 14.00 14.00 
13. R-13 Siswanto 16.30 17.30 15.10 17.30 
14. R-14 Wahyu Darmawan 18.20 18.80 18.20 18.80 
15. R-15 Tri Pujiono 14.20 13.70 14.30 14.30 
16. R-16 Wahedi 14.40 13.70 14.40 14.40 
17. R-17 Rianto 12.60 12.10 14.60 14.60 
18. R-18 Muslim Febrianto 15.30 18.40 17.50 18.40 
19. R-19 Agung Hermawan 17.20 16.60 16.90 17.20 
20. R-20 Nur Ardian 14.70 13.80 14.70 14.70 
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DATA HASIL PENELITIAN 
        

No Kode 
Power 
lengan 

(X1) 

Kelentukan 
togok (X2) 

Kemampuan 
lemparan ke 

dalam (Y) 

Skor T 

X1 X2 Y 
1 R-01 4.50 49.5 16.5 48.52 58.63 51.89 
2 R-02 5.50 47 16.6 66.46 52.14 52.47 
3 R-03 5.25 49 15.7 61.98 57.33 47.17 
4 R-04 4.20 46 14.7 43.14 49.55 41.28 
5 R-05 3.80 39 15.3 35.96 31.38 44.82 
6 R-06 4.20 42 14.2 43.14 39.17 38.34 
7 R-07 4.60 45 15.3 50.31 46.95 44.82 
8 R-08 5.30 48 16.4 62.87 54.74 51.30 
9 R-09 5.65 48.5 18.8 69.15 56.03 65.43 

10 R-10 4.80 56 19.0 53.90 75.50 66.61 
11 R-11 4.75 45 17.4 53.01 46.95 57.19 
12 R-12 4.05 42 14.0 40.45 39.17 37.16 
13 R-13 4.85 48 17.3 54.80 54.74 56.60 
14 R-14 5.20 48 18.8 61.08 54.74 65.43 
15 R-15 4.05 45 14.3 40.45 46.95 38.93 
16 R-16 4.20 49.5 14.4 43.14 58.63 39.51 
17 R-17 4.15 47 14.6 42.24 52.14 40.69 
18 R-18 4.20 46 18.4 43.14 49.55 63.08 
19 R-19 4.50 43 17.2 48.52 41.76 56.01 
20 R-20 3.90 40 14.7 37.75 33.98 41.28 

Jumlah 91.65 923.50 323.60 1000.00 1000.00 1000.00 
Rata-rata 4.58 46.18 16.18 50.00 50.00 50.00 
Standar 
deviasi 0.56 3.85 1.70       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 12 

ANALISIS DATA 
A. Uji Normalitas 
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B. Uji Linieritas Power Lengan terhadap Jauhnya Lemparan ke dalam 

   

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20
50.0000 50.0000 50.0000

10.00000 10.00000 10.00000
.204 .144 .158
.204 .144 .158

-.116 -.130 -.105
.911 .644 .708
.377 .801 .698

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Power lengan
Kelentukan

togok

Jauhnya
Lemparan
ke dalam

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Report

Jauhnya Lemparan ke dalam

44.8161 1 .
41.2816 1 .
38.0416 2 1.24963
40.6925 1 .
45.5524 4 11.74602
53.9469 2 2.91581
44.8161 1 .
57.1868 1 .
66.6122 1 .
56.5977 1 .
65.4340 1 .
47.1724 1 .
51.2960 1 .
52.4742 1 .
65.4340 1 .
50.0000 20 10.00000

Power lengan
35.96
37.75
40.45
42.24
43.14
48.52
50.31
53.01
53.90
54.80
61.08
61.98
62.87
66.46
69.15
Total

Mean N Std. Deviation

ANOVA Table

1476.029 14 105.431 1.243 .435
754.583 1 754.583 8.899 .031

721.446 13 55.496 .654 .752

423.971 5 84.794
1900.000 19

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Jauhnya
Lemparan ke
dalam *
Power
lengan

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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C. Uji Linieritas Kelentukan Togok terhadap Jauhnya Lemparan ke 
dalam 

 

 
 

Report

Jauhnya Lemparan ke dalam

44.8161 1 .
41.2816 1 .
37.7471 2 .83309
56.0087 1 .
46.9760 3 9.32043
52.1796 2 15.41216
46.5833 2 8.33090
57.7759 3 7.14226
65.4340 1 .
47.1724 1 .
45.6997 2 8.74744
66.6122 1 .
50.0000 20 10.00000

Kelentukan togok
31.38
33.98
39.17
41.76
46.95
49.55
52.14
54.74
56.03
57.33
58.63
75.50
Total

Mean N Std. Deviation

ANOVA Table

1240.085 11 112.735 1.367 .336
521.581 1 521.581 6.323 .036

718.504 10 71.850 .871 .589

659.915 8 82.489
1900.000 19

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Jauhnya
Lemparan ke
dalam *
Kelentukan
togok

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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D. Analisis Regresi Linier Ganda 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

50.0000 10.00000 20

50.0000 10.00000 20
50.0000 10.00000 20

Jauhnya Lemparan
ke dalam
Power lengan
Kelentukan togok

Mean Std. Deviation N

Correlations

1.000 .630 .524

.630 1.000 .557

.524 .557 1.000

. .001 .009

.001 . .005

.009 .005 .

20 20 20

20 20 20
20 20 20

Jauhnya Lemparan
ke dalam
Power lengan
Kelentukan togok
Jauhnya Lemparan
ke dalam
Power lengan
Kelentukan togok
Jauhnya Lemparan
ke dalam
Power lengan
Kelentukan togok

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Jauhnya
Lemparan
ke dalam Power lengan

Kelentukan
togok

Model Summaryb

.664a .440 .375 7.90808 6.691 2 17 .007
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Kelentukan togok, Power lengana. 

Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalamb. 

ANOVAb

836.858 2 418.429 6.691 .007a

1063.142 17 62.538
1900.000 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan togok, Power lengana. 

Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalamb. 
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Coefficientsa

12.942 10.431 1.241 .232
.491 .218 .491 2.245 .038 .478
.251 .218 .251 1.147 .267 .268

(Constant)
Power lengan
Kelentukan togok

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial
Correlations

Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalama. 
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Regression Standardized Residual
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Mean = 4.27E-16
Std. Dev. = 0.946
N = 20

Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalam

Histogram

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalam

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Jauhnya Lemparan ke dalam

Scatterplot
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Lampiran 13 
DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
 

 

 
 

Penyampaian Materi dan Pengukuran 
 
 
 

 
 

 Pengukuran Kelentukan Togok 
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Pengukuran Power Lengan 
 
 

 
 

Tes Jauhnya Lemparan Ke Dalam 
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Alat-alat Penelitian 
 
 

 
 

Penutupan Penelitian 
 

  

 


