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SARI 
 

Novi Kurniawan, 2009. Sumbangan Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai, 
dan  Daya  Ledak  Otot  Tungkai  terhadap  Jauhnya Tendangan Voli pada 
Peserta Ekstrakurikuler Sepakbola Di SMAN 2 Ungaran  Tahun 2009. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada sumbangan 

panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola?, 2) 
Apakah ada sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli?, 
3) Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan 
voli?, dan 4) Apakah ada sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan 
daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli?. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui : 1) Besarnya sumbangan panjang tungkai terhadap 
jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola, 2) Besarnya sumbangan 
kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam permainan 
sepakbola, 3) Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya 
tendangan voli dalam permainan sepakbola, dan 4) Besarnya sumbangan panjang 
tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya 
tendangan voli dalam permainan sepakbola. 
 Penelitian ini menggunakan populasi peserta ekstrakurikuler sepakbola 
SMAN 2 Ungaran sebanyak 24 orang siswa. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik total sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga yaitu panjang 
tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai sedangkan variabel 
bebasnya adalah jauhnya tendangan voli. Metode pengumpulan data 
menggunakan survei melalui tes atau pengukuran. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah meteran, back and leg dynamometer, standing board jump dan 
tes tendangan voli. Metode analisis data menggunakan rumus regresi sederhana 
dan ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat sumbangan yang 
signifikan antara panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dengan 
besarnya sumbangan tersebut yaitu 21,4%l, 2) Terdapat sumbangan yang 
signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dengan 
besarnya sumbangan tersebut yaitu 38,8%, 3) Terdapat sumbangan yang 
signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dengan 
besarnya sumbangan tersebut yaitu 29,1%, dan 4) Terdapat sumbangan yang 
signifikan antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan daya ledak otot 
tungkai  terhadap jauhnya tendangan voli dengan besarnya sumbangan tersebut 
yaitu 53,7%. 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu secara sendiri-
sendiri maupun secara bersama-sama panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan 
daya ledak otot tungkai  memberi sumbangan yang signifikan terhadap jauhnya 
tendangan voli dengan sumbangan yang paling dominan diberikan oleh kekuatan 
otot tungkai. Dari hal tersebut, maka dapat diajukan saran : 1) Bagi guru olahraga 
atau pembina ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran dalam melatih 
tendangan voli bagi para siswa hendaknya diimbangi dengan peningkatan kondisi 
fisik berupa kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai sehingga pelatihan 
yang dilakukan dapat berhasil secara optimal, dan 2) Dalam latihan tendangan 
voli yang bersifat ekplosive, perlu menekankan latihan pengkoordinasian kekuatan 
otot tungkai, daya ledak otot tungkai serta memanfaatkan seluruh panjang tungkai 
yang dimiliki agar menjadi suatu gerakan terpadu sehingga dapat menghasilkan 
tendangan voli yang jauh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang populer 

di seluruh dunia. Permainan sepakbola dimainkan oleh dua kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari sebelas pemain. Permainan sepakbola banyak digemari oleh 

masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia permainan sepakbola juga digemari 

oleh seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas.   

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 ke gawang  

lawan. Setiap team memiliki keeper yang diperbolehkan mengontrol bola dengan 

tangannya di daerah 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). 

Menurut Engkos Kosasih (1994:5), sepakbola merupakan permainan yang 

hampir semua dimainkan menggunakan tungkai kecuali penjaga gawang yang 

diperbolehkan menggunakan tangan dan dalam perkembangn zaman sekarang 

sepakbola dapat dimainkan di lapangan luar (out door) dan juga dilapangan 

tertutup atau ruangan (in door) 
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Sepakbola dimainkan di atas lapangan rumput yang rata dan berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran lebar antara 64-75 meter dan panjang antara 100-

110 meter, pada kedua garis lebar didirikan sepasang tiang gawang yang saling 

berhadapan. Dalam permainan digunakan bola yang terbuat dari kulit dan bagian 

dalamnya terbuat dari karet yang diisi dengan udara.  

Permainan sepakbola dipimpin oleh seorang wasit yang dibantu oleh dua 

orang asisten wasit atau hakim garis, masing-masing bersebelahan menempati 

separuh lapangan. Tujuan dari permainan sepakbola adalah berusaha memasukkan 

bola sebanyak-banyaknya ke gawang  lawan dan berusaha untuk menggagalkan 

serangan lawan dan melindungi gawangnya agar tidak kemasukan bola. 

Permainan sepakbola dimainkan dalam dua babak, setiap babak dimainkan dalam 

waktu 45 menit. Antara babak pertama dan kedua diberi jeda waktu istirahat 

selama 15 menit dan setelah istirahat dilakukan pertukaran tempat. Kesebelasan 

dikatakan memenagkan pertandingan apabila kesebelasan itu sampai akhir 

permainan lebih banyak memasukkan bola ke gawang  lawan. 

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. 

Pola gerak dalam permainan sepakbola meliputi lari, lompat, loncat, menendang, 

menghentikkan, 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 
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lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor dalam 

permainan sepakbola tercermin pada gerakan perpindahan tempat ke segala arah, 

melompat/meloncat, dan meluncur. Gerak non-lokomotor dalam permainan 

sepakbola tercermin pada gerakan-gerakan yang tidak berpindah tempat seperti 

menjangkau, melenting membungkuk, meliuk. 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). 

Pencapaian prestasi olahraga yang maksimal perlu perhatian secara 

matang melalui proses pembinaan dan pembibitan sejak usia dini. Berkaitan 

dengan pencapaian prestasi olahraga, M. Sajoto (1995:2) mengatakan bahwa 

apabila ingin mencapai prestasi yang optimal perlu memiliki empat macam 

kelengkapan yang meliputi: 1) pengembangan fisik, 2) pengembangan teknik, 3) 

pengembangan mental, dan 4) pengembangan kematangan juara. Empat 

kelengkapan pokok tersebut hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan dan 

pertandingan-pertandingan yang direncanakan terus menerus dan berkelanjutan. 

Dari kelengkapan pokok tersebut yang paling fundamental sebagai dasar bermain 

adalah teknik dasar dan ketrampilan bermain yang lebih dahulu perlu dibina 

sebelum kelengkapan pokok yang lain (Sukatamsi, 1984:1). 

Penguasaan teknik dasar merupakan suatu prasarat yang harus dimiliki 

setiap pemain agar permainannya dapat dilakukan dengan baik. Teknik dasar 

sepakbola adalah teknik yang melandasi permainan sepakbola pada saat 
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pertandingan, meliputi teknik dengan bola dan  teknik tanpa bola. Semakin 

terampil seorang pemain dengan bola, dan semakin mudah ia dapat (tanpa 

kehilangan bola) meloloskan diri dari suatu situasi, semakin baik jalannya 

pertandingan bagi kesebelasannya (Josep Sneyer, 1990:24). Teknik dasar dalam 

bermain sepakbola meliputi: teknik memendang bola, teknik menghentikan bola, 

teknik mengumpan bola, teknik menggiring bola, teknik menyundul bola, teknik 

melempar bola, teknik gerak tipu dengan bola, teknik merampas atau merebut boa 

dan teknik-teknik khusus penjaga gawang (Sukatamsi, 1984:34). 

Teknik dasar menendang bola sangat penting dalam perminan sepakbola, 

menendang bola merupakan teknik dengan bola yang paling banyak dilakukan 

dalam permainan sepakbola. Seorang pemain yang tidak menguasai teknik dasar 

yang baik, tidak mungkin menjadi pemain yang baik (Sukatamsi, 1984:44). 

Kegunaan dari menendang bola yaitu: 1) memberi operan kepada teman, 2) 

menendang bola ke gawang , 3) untuk membersihkan atau menyapu bola didaerah 

pertahanan (belakang) langsung kedepan, 4) untuk melakukan bermacam-macam 

tendangan khusus yaitu untuk tendangan bebas, tendangan sudut, tendangan 

hukuman (penalti). 

Tendangan voli merupakan salah satu teknik menendang bola. Melakukan 

tendangan voli berarti menendang bola sebelum menyantuh tanah (di udara). 

Sukatamsi (1984:51) menjelaskan beberapa hal yang penting dalam melakukan 

tendangan yaitu:1) letak kaki tumpu, 2) kaki yang menendang, 3) sikap badan, 4) 

pandangan mata, 5) bagian yang ditendang. Untuk melakukan tendangan voli 

gunakan punggung kaki, sebelum bola menyentuh tanah.  
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M. Sajoto (1995:2-5) menyatakan bahwa ada empat aspek pokok yang 

menentukan pencapaian prestasi olahraga, yaitu aspek biologis, aspek psikologis, 

aspek lingkungan, dan aspek penunjang. Lebih lanjut dikatakan bahwa aspek 

biologis merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dan sangat 

diandalkan dalam menentukan tinggi rendahnya prestasi seorang atlet. Kondisi 

fisik merupakan salah satu faktor yang menentukan performance atau kinerja, 

sehingga runtuhnya kondisi fisik akan menyebakan hilangnya ketrampilan 

(Bompa, 1983:49). 

M. Sajoto (1995:8-10), menyatakan bahwa terdapat sepuluh komponen 

kondisi fisik yang digunakan dalam olahraga antara lain : 1) kekuatan (strenght), 

2) daya tahan (endurance), 3) daya tahan otot (muscular endurance), 4) kecepatan 

(speed), 5) kelentukan (flexibility), 6) kelincahan (agility), 7) koordinasi 

(coordination), 8) keseimbangan (balance), 9) ketepatan (accuracy), 10) reaksi 

(reaction).  

Menurut mekanika gerak menendang bola, terdapat komponen-komponen 

kondisi fisik dan kondisi biologis yang berperan terhadap jauhnya tendangan voli, 

yaitu kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai. 

Kekuatan dan daya ledak otot tungkai berperan dalam menunjang ayunan tungkai 

saat menendang bola di mana dengan kekuatan dan daya ledakan otot tungkai 

yang besar maka ayunan tungkai saat menendang voli akan lebih cepat dan lebih 

bertenaga sedangkan dengan tungkai yang panjang maka kekuatan anguler yang 

dihasilkan tungkai untuk menendang voli akan semakin besar. 

Kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran sangat berpotensi 

untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga. Berdasarkan hasil 
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pengamatan peneliti siswa-siswa peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di 

SMAN 2 Ungaran saat ini memiliki kemampuan menendang bola yang beragam. 

ada beberapa siswa yang kemampuan menendang volinya cukup jauh dan ada 

pula yang kemampuan menendang volinya dekat. Hal tersebut dimungkinkan 

karena kondisi fisik siswa yang menyangkut kekuatan dan daya ledak otot tungkai 

serta kondisi biologis yaitu panjang tungkainya yang berbeda. 

Melihat kenyataan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: ” Sumbangan Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai, dan  Daya  

Ledak  Otot  Tungkai  terhadap  Jauhnya Tendangan Voli pada siswa 

Ekstrakurikuler Sepakbola Di SMAN 2 Ungaran  Tahun 2009”. Adapun alasan 

pengambilan judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan melakukan tendangan voli yang jauh sangat diperlukan dalam 

permainan sepakbola untuk menghalau bola, memberi operan jarak jauh, 

maupun untuk mencetak gol dari luar kotak pinalti. 

2) Untuk dapat melakukan tendangan voli yang jauh membutuhkan dukungan 

kondisi fisik yaitu kekuatan dan daya ledak otot tungkai yang besar serta 

kondisi biologis berupa tungkai yang panjang.  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dibahas pada kajian 

sebelumnya, maka permasalahan yang akan dicari pemecahannya dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) Apakah ada sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

dalam permainan sepakbola ? 
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2) Apakah ada sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan 

voli ? 

3) Apakah ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan 

voli ? 

4) Apakah ada sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya 

ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan penelitian ini, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) Besarnya sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam 

permainan sepakbola. 

2) Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

dalam permainan sepakbola. 

3) Besarnya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

dalam permainan sepakbola. 

4) Besarnya sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak 

otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul 

skipsi dan memperoleh gambaran yang jelas serta mengarah pada tujuan 

penelitian, maka istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam kajian ini adalah: 
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1.4.1 Sumbangan  

Sumbangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah:1) 

pemberian sebagai bantuan, 2) bantuan, 3) sokongan (W.J.S. Poerwadarminta, 

2002:12).  

1.4.2 Panjang Tungkai 

Panjang adalah : 1) tidak pendek, lanjut; 2) selama, seluruh (W.J.S. 

Poerwadarminta, 2002:708). Tungkai adalah kaki (Seluruh kaki dari pangkal paha 

ke bawah); yang panjang (W.J.S. Poerwadarminta, 2002:1107). Panjang tungkai 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberadaan tungkai yang diukur 

dari pangkal paha sampai ujung kaki yang digunakan dalam menendang bola agar 

menghasilkan tendangan voli yang jauh. 

1.4.3 Kekuatan Otot Tungkai  

Kekuatan (strength) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja 

(Depdikbud, 1997:5). Kekuatan otot tungkai dalam penelitian ini merupakan 

kemampuan kontraksi otot untuk menggerakkan tungkai pada waktu melakukan 

tendangan voli. Dengan kemampuan kontraksi otot pada tungkai yang besar maka 

tenaga yang dihasikan saat ayunan tungkai untuk menendang voli semakin besar 

yang pada akhirnya dapat menghasilkan tendangan voli yang jauh 

1.4.4 Daya Ledak Otot Tungkai 

Harsono (1988:178) menjelaskan bahwa daya ledak adalah hasil dari 

perpaduan kekuatan dan kecepatan pada kontraksi otot (Bompa, 1983:231).  Daya 

ledak otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan otot 

tungkai dalam mengatasi tahanan atau beban dalam suatu gerakan utuh dengan 

kecepatan yang tinggi. Semakin besar daya ledak otot tungkai maka semakin 
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cepat ayunan tungkai saat menendang voli sehingga menghasilkan tendangan voli 

yang semakin jauh. 

1.4.5 Hasil Tendangan voli  

 Gill Harvey (2003:11) menyatakan tendangan voli merupakan tendangan 

bola sebelum menyentuh tanah. Tendangan voli yang dimaksud dalam 

penelitian ini merupakan salah satu tendangan dalam permainan sepakbola 

yang dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum bola menyentuh tanah dengan 

tujuan untuk mengoperkan bola pada kawan saat membentuk serangan 

maupun melakukan tendangan langsung ke gawang untuk mencetak gol. 

1.4.6 Siswa ekstrakurikuler 

Jumlah peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA N 2 ungaran sebanyak 30 

siswa. Rata-rata umur siswa antara 16-17 tahun dan tidak mengikuti pelatihan di 

klub,kegiatan ekstrakurukuler dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan dilatih 

oleh guru olahraga 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan bagi bidang ilmu yang dikaji khususnya tentang sumbangan 

panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai terhadap 

jauhnya tendangan voli. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan melalui dan 

menambah pengalaman penulis dalam melaksanakan dan menyusun karya 

ilmiah. 
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2) Bagi guru olahraga atau pembina ekstrakurikuler sepakbola dapat memberikan 

gambaran sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak 

otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli, sehingga dapat dijadikan 

sebagai pertimbangan untuk pembinaan dan program pembinaan selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teknik Dasar Permainan Sepakbola 

Teknik dasar bermain sepakbola menurut Sukatamsi (1984:24) adalah 

semua gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-gerakan dengan bola yang 

diperlukan dalam bermain sepakbola, jadi teknik dasar bermain sepakbola adalah 

merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan 

sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepakbola  yang profesional 

harus menguasai teknik dasar bermain sepakbola terlebih dahulu sebelum bermain 

dalam permainan sepakbola. 

Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung pemain tersebut 

dapat memainkan sepakbola yang baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu 

dimiliki oleh seorang pemain adalah menendang, menghentikan, menggiring, 

menyundul, merampas, lemparan ke dalam, dan teknik penjaga gawang (Sucipto 

dkk, 2000:17). 

2.1.1.1 Menendang Bola 

Teknik dasar menendang dalam sepakbola adalah merupakan dasar dalam 

permainan sepakbola. Seorang pemainan yang tidak menguasai teknik menendang 

bola dengan baik dan cermat, cepat dan tepat pada sasaran, baik pada teman 

maupun sasaran untuk membuat gol (Sukatamsi, 1984:2.39). 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan 
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bermain dengan baik dan efisien. Tujuan menendang bola adalah mengumpan 

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

menggagalkan serangan lawan (sweeping).  

2.1.1.2 Menghentikan bola 

 Menghentikan bola  merupakan salah satu teknik dasar bermain 

sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik dasar menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya 

untk mengatur tempo permainan,  mengelihkan laju permainan,  dan memudahkan 

untuk melakukan passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada 

umumnya digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki, paha, dan                    

dada. Bagian kakai yang biasanya untuk menghentikan bola adalah kaki              

bagian luar, kaki bagian dalam, punggung kaki, dan telapak kaki (Sucipto dkk, 

2000:23). 

2.1.1.3 Menggiring bola 

 Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang bola dengan terputus-

putus atau pelan-pelan, oleh karena itu kaki yang pergunakan dalam menggiring 

bola sama dengan kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring bola 

bertujuan antara lain untuk mendekati jarak sasaran, melewati lawan, dan 

menghambat permainan  (Sucipto dkk, 2000:28). 

2.1.1.4  Menyundul bola 

 Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala. Dengan 

bertujuan menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah untuk mengumpan, 

mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan lawan. Ditinjau dari posisi 
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tubuhnya, menyundul bola dapat dilakukan dengan berdiri, melompat, dan sambil 

meloncat (Sucipto dkk, 2000:32). 

2.1.1.5  Merampas bola 

 Merampas bola merupakan upaya untk merebut bola dari penguasaan 

lawan. Merampas bola dapat dilakukan dengan sambil berdiri (standing tackling) 

dan sambil meluncur (sliding tackling) (Sucipto dkk, 2000:34) 

2.1.1.6  Lemparan ke dalam 

 Lemparan ke dalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepakbola yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan. Selain 

mudah untuk memainkan bola dalam lemparan ke dalam off side tidak berlaku. 

Lemparan ke dalam dapat dilakukan dengan atau tanpa lawan, baik dengan posisi 

kaki sejajar atau salah satu kaki di depan (Sucipto dkk, 2000:36). 

2.1.1.7 Penjaga gawang 

 Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

permainan sepakbola. Teknik menjaga gawang meliputi: menangkap bola, 

melempar bola dan menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan 

berdasarkan datangnya arah bola, ada yang datangnya bola masih dalam 

jangkauan penjaga gawang (tidak meloncat) dan ada yang di luar jangkauan 

penjaga gawang (harus meloncat). Sedangkan untuk melempar bola dapat 

dibedakan berdasarkan jauh dekatnya sasaran  (Sucipto dkk, 2000:28). 

Diantara berbagai teknik dasar dalam permainan sepakbola tersebut, 

penguasaan teknik dasar memendang bola mutlak dikuasai dengan baik oleh 

setiap pemain sebab hampir seluruh permainan sepakbola dilakukan dengan cara 

menendang bola. 
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2.1.2 Teknik Dasar Tendangan Voli 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki (A. 

Sarumpaet, 1991:20). Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, 

menggelinding maupun melayang di udara. Pada sepakbola menendang 

merupakan teknik dasar yang paling banyak digunakan. Menurut Sukatamsi 

(1984:44) seorang pemain yang tidak menguasai teknik menendang dengan baik, 

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

adalah kesebelasan yang semua pemainnya menguasai teknik menendang bola 

dengan baik. 

Fungsi ataupun tujuan dari  menendang bola ada beberapa macam, antara 

lain : 1) untuk memberi umpan ke pada teman atau mengoper bola, 2) untuk 

menendangkan bola kedalam gawang lawan untuk membuat gol kemenangan, 3) 

untuk menghidupkan bola kembali setelah terjadi suatu pelanggaran seperti 

tendangan bebas, tendangan penjuru, tendangan hukuman, tendangan gawang dan 

sebagainya, 4) untuk melakukan clearing ataupun pembersihan dengan jalan 

menyapu bola yang berbahaya di daerah sendiri atau dalam usaha membendung 

serangan lawan pada daerah pertahanan sendiri (A. Sarumpaet, 1991:20). 

Menurut Sukatamsi (1984:216), tendangan voli adalah tendangan yang 

dilakukan pada saat bola masih melayang di udara sebelum menyentuh atau jatuh 

di tanah. Menurut Gill Harvey (2003:11), melakukan tendangan voli berarti 

menendang bola sebelum menyentuh tanah.  
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Gill Harvey (2003:11) menjelaskan beberapa macam tendangan voli, 

yaitu:1) tendangan voli ke depan, 2) tendangan voli menyamping, 3) tendangan 

setengah voli, 4) tendangan voli di udara, 5) tendangan voli berhenti. Tendangan 

voli kedepan mungkin yang paling mudah dilakukan, tetapi tetap dibutuhkan 

reaksi cepat untuk melakukannya dengan baik. Tujuan tendangan  voli adalah 

untuk mencetak gol ke gawang  lawan, memberi operan keteman, untuk menyapu 

bola didaerah pertahanan langsung kedepan. Untuk melakukan tendangan voli 

menggunakan bagian atas kaki, cara melakukannya sebagai berikut:1) angkat lutut 

ketika bola mendekat, 2) julurkan jari-jari kaki dan rentangkan pergelangan kaki, 

3) kaki yang tidak digunakan untuk menendang harus berada didekat bola, 4) 

julurkan kepala sedikit dibelakang lutut saat mengarahkan tembakan.  

Menurut Sukatamsi (1984:216), pelaksanaan tendangan voli dilakukan 

dengan posisi pemain berdiri menunggu datangnya bola, setelah bola mendekat 

angkat tungkai ke belakang, setelah bola tetap setinggi lutut segera bola ditendang 

dengan kura-kura kaki penuh dan dilanjutkan dengan gerak lanjut. lebih jelasnya 

pelaksanaan dari tendang voli dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Tendangan Voli 

Sumber: Sukatamsi (1984:216) 
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Tendangan voli agar dapat mencapai jarah jauhnya bola harus ditunjang 

komponen-komponen kondisi fisik, seperti kekuatan otot tungkai dan daya ledak 

otot tungkai serta komponen biologis berupa tungkai yang digunakan untuk 

menendang yang panjang. 

 

2.1.3 Panjang Tungkai 

Panjang adalah : 1) tidak pendek, lanjut; 2) selama, seluruh (W.J.S. 

Poerwadarminta, 2002:708). Tungkai adalah kaki (Seluruh kaki dari pangkal paha 

ke bawah); yang panjang (W.J.S. Poerwadarminta, 2002:1107).  

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

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

bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya sebagai 

pengungkit pada saat melakukan aktifitas menendang bola. Panjang tungkai 

sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam unjuk kerja 

olahraga. Sebagai anggota gerak bawah, panjang tungkai berfungsi sebagai 

penopang gerak tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, 

berlari, melompat maupun menendang. Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang 

dan otot-otot pembentuk tungkai baik tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang-

tulang pembentuk tungkai meliputi tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, 

serta tulang femur (Raven, 1981:14). 

Menurut Sudarminto (1992:93) menjelaskan bahwa kerangka tubuh 

manusia, tersusun atas sistem pengungkit. Pengungkit adalah suatu batang yang 

kaku bergerak dalam suatu busur lingkaran mengitari sumbunya maka geraknya 

disebut gerak rotasi atau angular. Pada waktu obyek bergerak dalam lintasan 
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busur maka jarak yang ditempuh oleh tiap titik yang ada di sepanjang batang 

pengungkit akan berbeda-beda. Artinya makin dekat letaknya titik itu dari sumbu 

geraknya makin kecil geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu geraknya 

makin besar jaraknya.  

Gerakan ayunan kaki pada gerak menendang bola merupakan gerak rotasi 

atau berputar terjadi bila obyek bergerak pada lintasan lingkaran. mengelilingi 

satu titik yang tetap. Maksudnya adalah jarak yang ditempuh bisa berupa busur 

yang kecil atau satu lingkaran penuh. Kebanyakan gerakan segmen-segmen tubuh  

mengayun pada satu titik yang tetap dan lintasannya berbentuk suatu busur 

lingkaran. Gerakan lengan seperti kincir angin yang berputar pada sendi bahu 

merupakan gerak rotasi. 

Hubungan panjang tungkai dengan gerak angular dalam hal jarak, 

kecepatan dan percepatan dapat dikaitkan dengan sistem pengungkit. Misalnya 

pengungkit A jari-jarinya lebih pendek daripada B, dan B lebih pendek daripada 

C. Jika ketiga pengungkit tersebut digerakkan sepanjang jarak angular yang sama 

dalam waktu yang sama pula, jelas bahwa pengungkit A akan bergerak dengan 

kecepatan yang lebih kecil dari pada kecepatan ujung-ujung B dan C (Sudarminto 

(1992:93).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Jarak Angular A, B, C sama jarak linier A<B<C 

Sumber: Sudarminto (1992:93) 
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Jika dikaitkan dalam pelaksanaan menendang bola, maka semakin panjang 

tungkai yang digunakan untuk menendang bola maka akan semakin besar 

kecepatan liniernya sehingga tenaga yang dihasilkanpun akan semakin besar. 

 

2.1.4 Kekuatan Otot Tungkai 

Tungkai sebagai salah satu anggota geerak bawah memiliki peran penting 

dalam unjuk kerja olahraga. Tungkai melibatkan tulang-tulang pembentuk otot 

tungkai baik atas maupun bawah. Tulang-tulang pembentuk otot meliputi tulang-

tulang kaki, tulang-tulang tibia dan fibula, serta tulang femur (Raven, 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), tulang pangkal kaki (Tarsalia), 7) tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), 

dan 8) ruas jari-jari kaki (Phalangea) (Syaifuddin, 1997:31). 

 Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan tendangan 

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

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

otot tungkai bawah dan 4) otot kaki (1981:14). 

 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) 
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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 serta memutar ke dalam, d) muskulus sartorius berfungsi untuk 

eksorotasi femur, memutar keluar pada lutut mengetul, serta membantu garakan 

fleksi femur dan membengkokkan keluar (Syaifuddin 1997:56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Gambar 2.3 

Struktur Otot Tungkai 

Sumber:Syaifuddin (1997:46) 



 

20 

Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini berdasarkan atas tiga alasan : Pertama, 

karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik. Kedua, karena 

kekuatan memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi atlet dari 

kemungkinan cedera. Ketiga, karena dengan kekuatan, atlet akan dapat lari, 

melempar atau menendang dengan keras dan efisien, memukul lebih keras, 

dengan demikian dapat membantu stabilitas sendiri (Harsono, 1988:8) 

Harsono (1988:178) mengemukakan bahwa kekuatan adalah kemampuan 

otot untuk membangkitkan tenaga. Kekuatan otot menurut M. Sajoto (1995:99) 

adalah komponen kondisi fisik yang dapat di tingkatkan sampai batas sub 

maksimal, sesuai kebutuhan tiap cabang olahraga yang memerlukan. Faktor-faktor 

yang harus benar-benar diperhatikan secara matang melalui pembinaan secara dini 

serta memperhatikan beberapa aspek yang dapat menaikkan prestasi adalah 

struktur postur tubuh yang meliputi: (a) ukuran tinggi dan panjang tubuh, (b) 

ukuran besar, lebar, dan berat tubuh, (c) somato tipe (bentuk tubuh: endomorphy, 

mesomorphy, dan ectomorphy). 

Dari beberapa pengertian tersebut kekuatan dapat diartikan sebagai kualitas 

tenaga otot atau sekelompok otot dalam membangun kontraksi secara maksimal 

untuk mengatasi beban yang datang baik dari dalam maupun dari luar tubuh. 

Kekuatan otot yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat pada tungkai kaki dari 

paha dan kaki digunakan untuk menggerakkan tungkai kaki dari belakang secara 

angular dengan tujuan untuk menendang bola. Dari gerak angular yang kuat itu, 

apabila menyentuh suatu benda maka benda tersebut akan bergerak sesuai dengan 

besaran dorongan gaya tersebut. Berorientasi pada analisa tersebut maka dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa kekuatan otot tungkai berpengaruh terhadap hasil 

tendangan jarak jauh. 

 

2.1.5 Daya Ledak Otot Tungkai 

Suharno HP. (1986:37) mengemukakan bahwa daya ledak adalah 

kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban 

dengan kecepatan tinggi dengan suatu gerakan yang utuh. Upaya untuk 

meningakatkan daya ledak otot dapat dilakukan dengan cara : 1) meningkatkan 

kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan atau menitik beratkan pada kekuatan; 2) 

meningakatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan atau menitik beratkan 

pada kecepatan; dan 3) meningkatkan keduanya sekaligus, kekuatan dan 

kecepatan dilatih secara simultan. 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan pada kontraksi otot. 

Daya ledak merupakan  salah satu dari komponen gerak yang sangat penting 

untuk melakukan aktivitas yang sangat berat karena dapat menentukan seberapa 

kuat orang memukul, seberapa jauh orang melempar, seberapa cepat orang berlari 

dan lainnya (Bompa, 1983:231).  

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. 

Dengan tenaga yang semakin besar dari tungkai saat menendang bola, maka 

tendangan tersebut akan menghasilkan perpindahan bola yang semakin jauh.  

Penampilan daya ledak terutama didukung oleh kontraksi dari serabut otot 

cepat dan penyediaan energi melalui proses anaerobik. Kapasitas penyediaan 
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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 (Fox, 1993:98).  

Lebih lanjut Bompa (1983:185) menyatakan bahwa kebaikan dari sistem 

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

 

2.1.6 Kerangka Berfikir 

2.1.6.1 Sumbangan Panjang Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli dalam 

Permainan Sepakbola. 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Sudarminto (1992:93) 

menjelaskan bahwa kerangka tubuh manusia, tersusun atas sistem pengungkit. 
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Pengungkit adalah suatu batang yang kaku bergerak dalam suatu busur lingkaran 

yang mengitari sumbunya maka geraknya disebut gerak rotasi atau angular.  

Suatu obyek yang bergerak pada ujung radius yang panjang akan memiliki 

jarak linier yang lebih besar dari pada obyek yang bergerak pada ujung radius  

pendek Artinya makin dekat letak titik itu dari sumbu geraknya makin kecil 

geraknya. Makin jauh letaknya titik itu dari sumbu geraknya makin besar 

jaraknya. 

Hubungan panjang tungkai dengan gerak angular dalam hal jarak, kecepatan 

dan percepatan dapat dikaitkan dengan sistem pengungkit di mana semakin 

panjang tungkai yang digunakan untuk menendang voli maka akan semakin besar 

kecepatan liniernya sehingga tenaga yang dihasilkan akan semakin besar yang 

akhirnya hasil tendangan voli menjadi semakin jauh. 

2.1.6.2 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli 

dalam Permainan Sepakbola. 

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

kaki dari pangkal paha sampai ujung kaki digunakan untuk menggerakkan tungkai 

mengayun dari belakang ke depan dengan tujuan untuk menendang bola. Dari 

gerak mengayunkan tungkai yang kuat apabila menyentuh bola akan meyebabkan 

bola terlempar ke depan sesuai dengan besaran dorongan gaya yang dihasilkan 

oleh ayunan tungkai tersebut. 

Jika dorongan gaya tersebut besar, maka hasil dorongannya kuat sehingga 

akan berdampak pada hasil tendangan bola, artinya bila dorongan berjalan  
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dengan keras dan cepat. Berorientasi pada analisis tersebut maka diprediksi 

kekuatan otot tungkai mempunyai hubungan terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

2.1.6.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli 

dalam Permainan Sepakbola. 

Daya ledak merupakan hasil perpaduan dari kekuatan dan kecepatan pada 

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

sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal yang 

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

Unjuk kerja kekuatan maksimal yang dilakukan dalam waktu singkat ini tercermin 

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

eksplosif. 

 Dari pengertian di atas jelas bahwa dalam melakukan tendangan voli 

memerlukan daya ledak otot tungkai yang besar karena agar gerakan ayunan 

tungkai mejadi kuat dan cepat yang pada akhirnya perkenaan telapak kaki pada 

bola menjadi keras sehingga bola dapat terlempar jauh ke depan. 

2.1.6.4 Sumbangan Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai Daya Ledak Otot 

Tendangan Voli dalam Permainan Sepakbola 

Saat menendang bola semua kondisi fisik akan berperan aktif, khusus 

kekuatan otot tungkai dan daya ledak menjadi permasalahan seperti telah 

dijelaskan bahwa perpaduan kontraksi otot yang ada di tungkai akan 

menghasilkan tenaga yang explosive dan kecepatan (speed). Kekuatan dan daya 

ledak yang dihasilkan oleh otot-otot tungkai digunakan untuk mengayunkan kaki 

tendang ke arah bola, sehingga pada saat mengayunkan kaki tendang dibutuhkan 
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kekuatan dan daya ledak otot tungkai dalam bidang angular bergerak atau 

mengayun dengan cepat pula. Jika kedua unsur ini ditunjang dengan tungkai yang 

panjang maka hasil tendangan bola akan berjalan keras dan cepat. 

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diprediksi bahwa ada sumbangan 

kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai dan panjang tungkai terhadap hasil 

tendangan voli. 

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas maka, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah 

1) Ada sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam 

permainan sepakbola 

2) Ada sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam 

permainan sepakbola 

3) Ada sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

dalam permainan sepak bola  

4) Ada sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot 

tungkai terhadap jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian, khusus di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya untuk 

menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Menemukan berarti berusaha mendapatkan suatu untuk mengisi kekosongan atau 

kekurangan. Mengembankan artinya memperluas atau menggali lebih dalam apa 

yang sudah ada, sedangkan menguji kebeneran dilikukan jika apa yang sudah ada 

masih diragukan kebenerannya (Sutrisno Hadi, 1994:3)  

 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, 1994:3) 

 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 tersebut, yaitu: 1) populasi penelitian, 2) sampel dan teknik 

pengambilan sampel, 3) variabel penelitian, 4) rancangan penelitian, 5) metode 

pengumpulan data, 6) instrumen penelitian, 7) teknik analisis data dan 8) faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. 
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3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:102). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1984:220), populasi adalah 

penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 24 orang. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta 

ekstrakurikuler sepakbola SMAN 2 Ungaran, yang mempunyai sifat-sifat yang 

sama sebagai berikut: 1) umur 16 - 17 tahun, 2) siswa berada pada kelas 1-2 , dan 

3) aktif mengikuti ekstrakurikuler sepakbola.  

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, yang 

generalisasinya dikenakan terhadap semua individu atau populasi (Suharsimi 

Arikunto, 2002:140). Untuk sekedar ancar-ancar, maka apabila subyek kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya berupa penelititan 

populasi selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-

25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : 1) kemampuan peneliti dilihat 

dari waktu, 2) sempit luasnya pengamatan dari setiap subyek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data, 3) besar kecilnya resiko yang ditanggung 

oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, jika sampelnya besar 

hasilnya akan lebih baik (Suharsimi Arikunto, 2002:120). 

Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka dalam 

pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik total sampling, yaitu 

mengambil seluruh populasi yang berjumlah 24 orang sebagai sampel sehingga 

penelitian ini disebut pula dengan penelitian populasi.  
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan obyek atau apa yang menjadi titik perhatian penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2002:99). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

a) Variabel bebas  

Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : 

a. Panjang tungkai (X1) 

b. Kekuatan otot tungkai (X2) 

c. Daya ledak otot tungkai (X3) 

b) Variabel terikat 

Variabel terikat (Y) adalah variable yang dipengaruhi variable lain. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah jauhnya tendangan voli. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

 Rancangan atau decían yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

korelasional (correlational design). Adapun desain penelitian yang dimaksud 

terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 

Desain Penelitian 

 

Panjang tungkai           
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Kekuatan otot tungkai 
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Jauhnya tendangan voli 
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Daya ledak otot 

tungkai (X3) 

rx123y 
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Keterangan : 

rx1y = hubungan variabel X1 dengan Y 

rx2y = hubungan variabel X2 dengan Y 

rx3y = hubungan variabel X3 dengan Y 

rx123y = hubungan variabel X1 ,X2, dan X3 dengan Y 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data yang sesuai, peneliti 

menggunakan metode survei dengan teknik tes dan pengukuran.  Suharsimi 

Arikunto mengatakan bahwa pada umumnya survey merupakan cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan 

(2002:84).  

Kaitannya dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, maka tes 

dan pengukuran yang dimaksud untuk mengetahui panjang tungkai, kekuatan otot 

tungkai, daya ledak otot tungkai dan hasil tendangan voli dalam permainan sepakbola 

adalah peserta ekstrakurikuler sepakbola SMAN 2 Ungaran. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini ada empat macam yaitu : 

1) Antropometri untuk mengukur panjang tungkai, 2) Back and leg dynamometer 

untuk mengukur kekuatan otot tungkai, 3) Standing board jump untuk mengukur 

daya ledak otot tungkai, dan 4) Tes tendangan voli untuk mengukur jauhnya 

tendangan voli. 

3.6.1 Panjang Tungkai 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur panjang tungkai dalam 

penelitian ini adalah meteran pita. 
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Prosedur mengukur tinggi badan adalah sebagai berikut:  

1) Testee berdiri tegak, tester mencari sendi penggerak yang terdapat pada 

pangkal paha. 

2) Untuk memudahkan testee dapat menggerakan salah satu kakinya kedepan 

dengan posisi kaki tetap lurus. 

3) Panjang tungkai diukur dari pangkal paha sampai ketelapak kaki dalam satuan 

centimeter. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Pelaksanaan Pengukuran Panjang Tungkai 

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.6.2 Kekuatan Otot Tungkai 

Pengukuran kekuatan otot tungkai menggunakan metode back and leg 

dynamometer test. Prosedur mengukur kekuatan otot tungkai sebagai berikut: 

1) Testee berdiri diatas tumpuan back and Leg dynamometer tanpa alas kaki. 

2) Kedua tangan memegang bagian tengah tongkat pegang dynamometer 

sedemikian rupa sehingga posisi punggung tetap tegak dan lutut membengkok 

membuat sudur 120
o
, pasang sabuk pembantu melingkari pinggang, ikatan 
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jangan terlalu kuat karena hanya sebagai penahan ujung tali yang dikaitkan 

pada tongkat pegangan back and leg dynamometer. 

3) Lakukan gerakan meluruskan kedua tungkai atas dan bawah sekuatnya dengan 

sekali tarikan. 

4) Posisi badan tegak menghadap ke depan dan kedua tangan memegang tongkat 

pegangan dynamometer. 

5) Tes dilakukan 2 kali dan diambil yang terbaik. Petugas mencatat hasil dalam 

blangko pengukuran. Pembacaan skala dinyatakan dalam satuan kilogram 

sampai ketelitian 0,5 satuan kilogram (Eri Pratiknyo D., 2000:33). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Pelaksanaan Tes Kekuatan Otot Tungkai  

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.6.3 Daya Ledak Otot Tungkai  

Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur daya ledak otot tungkai 

dalam penelitian ini mengunakan standing board jump. Pelaksanaan pengukuran 

daya ledak otot tungkai menggunakan standing board jump dilakukan dengan  

cara : 
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Gambar 3.4 

Pelaksanaan Tes daya ledak Otot Tungkai  

Sumber : Dokumentasi Penelitian 
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ut di tekuk sampai 

t menolak ke depan 

aki pula.  

yang terbaik  

uk mengetahui hasil 

 (1971:310). Tujuan 

endangan bola dalam 

i berikut: 

ukan tendangan voli 
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3.7 Teknik Analisis D
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catat hasilnya dalam blangko pengukuran. 

Gambar 3.5 

Tes tendangan voli 

Sumber : dokumentasi penelitian 
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kira 1,5m kemudian 

kukan jarak jatuhnya 

ang terbaik. 

sesuatu variabel yang 

jadinya serta disusun 

 data menggunakan 
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diperoleh dari hasil 

engan program bantu 
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 persyaratan tersebut 



 

 

34 

3.7.1 Uji 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. 

3.7.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier ataukah tidak. Jika data linier, dapat dilanjutkan pada uji parametrik dengan 

teknik regresi. Namun jika data tidak linier, digunakan uji regresi non linier. Uji 

linieritas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan 

kriteria pengujian yaitu jika signifikansi < 0,05 data dinyatakan linier, sebaliknya 

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 
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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 

Sebelum penelitian dilaksanakan perlu ditetapkan faktor-faktor, atau 

kondisi-kondisi apa yang perlu dikontrol (dikendalikan) yang akan mempengaruhi 

terhadap hasil penelitian. Faktor-faktor tersebut adalah faktor intern dan ekstern. 

3.8.1 Faktor Intern 

Yang dimaksud dengan faktor intern adalah factor yang ada pada diri anak 

coba, meliputi antara lain : 

3.8.2 Faktor Internal 

Faktor internal uang mempengaruhi hasil penelitian adalah hesungguhan hati 

pada setiap individu-individu yang berbeda-beda, hal ini akan mempengaruhi 

terhadap hasil tes dan pengukuran. Untuk menghindari hal tersebut penulis 

langsung memberikan anjuran untuk melakukan tes dan pengukuran dengan 

sungguh-sungguh. 

1)   Faktor Ekstern 

Yang dimaksud faktor ekstern adalah faktor diluar dari anak coba seperti 

alat tes, petugas, cuaca, tempat dan benda-benda lain. Faktor ekstern yang 

dimaksud adalah : 

1) Alat tes 

Alat tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pita meteran 

sepanjang 1,2 m untuk megukur tinggi badan, dan roll meter yang panjangnya 
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50 m untuk mengukur jauhnya loncatan dalam tes daya ledak dan hasil 

tendangan voli, serta back and leg dynamometer untuk mengukur besarnya 

kekuatan otot tungkai. Menurut pengamatan penulis alat tersebut layak 

digunakan untuk tes dan pengukuran dalam penelitian ini, karena alat tersebut 

disimpan dan terawat dengan baik oleh petugas laboratorium FIK UNNES. 

2)  petugas pengambilan data 

Human error (kesalahan) manusia adalah salah satu kendala yang sering 

terjadi pada saat petugas menggunakan alat tes dan pengukuran maupun dalam 

pencatatan data, untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis melakukan 

pelatihan terlebih dahulu dalam hal penggunaan alat tes dan pencatatan data, 

sehingga dapat memperkecil kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan 

pengambilan data. Penulis mengawasi dan mengadakan koreksi secara tertib. 

3)  Cuaca dan tempat 

Survei dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009, jam 15.00-17.30 WIB. 

Tes dilakukan di dua tempat yaitu di aula dan lapangan sepakbola, sehingga 

cuaca tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik anak coba. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.1 Diskripsi Data 

Tes dan pengukuran panjang tungkai (X1), kekuatan otot tungkai (X2), 

daya ledak otot tungkai (X3), dan jauhnya tendangan voli (Y) pada peserta 

ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran diperoleh hasil seperti 

dideskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Deskripsi Data Variabel Penelitian 

Variabel N Minimal Maksimal Rata-rata SD 

Panjang tungkai (X1) 

Kekuatan otot tungkai (X2) 

Daya ledak otot tungkai (X3) 

Jauhnya tendangan voli (Y) 

24 

24 

24 

24 

90.00 

98.50 

180.00 

19.80 

104.00 

151.50 

251.00 

35.80 

96.25 

116.04 

216.08 

24.45 

3.07 

12.92 

16.61 

4.34 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Tabel 4.1 menyajikan diskripsi data hasil pengukuran berdasar angka kasar 

atau data mentah hasil pengukuran variabel panjang tungkai yang memiliki rata-

rata sebesar 96,25 cm dengan nilai tertinggi 104,00 cm, terendah 90,00 cm, dan 

standar deviasi 3,07 cm, kekuatan otot tungkai rata-rata sebesar 116,04 kg dengan 

nilai tertinggi 151,50 kg, terendah 98,50kg, dan standar deviasi 12,92 kg, daya 

ledak otot tungkai yang memiliki rata-rata sebesar 215,08 cm dengan nilai 

tertinggi 251,00 cm, terendah 180,00 cm, dan standar deviasi 16,61 cm. Adapun 

jauhnya tendangan voli rata-rata sebesar 24,45 m dengan nilai tertinggi 35,80 m, 

terendah 19,80 m dan standar deviasi 4,34 m. 
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4.1.2  Uji Prasayarat Analisis 

Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

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

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

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

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas distribusi data masing-

masing variabel meliputi : panjang tungkai, 

kekuatan otot tungkai, daya ledak otot 

tungkai, serta jauhnya tendangan voli 

diperoleh hasil seperti tersaji pada Tabel 4.2 

berikut : 

Tabel 4.2 

Rangkuman Uji Normalitas Distribusi Data dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

Variabel Kol-Smir Z Sig. Keterangan 

Panjang tungkai (X1) 

Kekuatan otot tungkai (X2) 

Daya ledak otot tungkai (X3) 

Jauhnya tendangan voli (Y) 

0,566 

1,307 

0,781 

1,089 

0,906 

0,066 

0,576 

0,187 

N

o

r

m

a

l 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 4.3 di atas 

terlihat bahwa data masing-masing variabel yaitu variabel panjang tungkai, 



 

 

38 

kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai serta jauhnya tendangan voli 

penyebaran dalam keadaan normal karena nilai signifikansinya > 0,05. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Varians Data 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji homo-

genitas varians data. Uji homogenitas varians data untuk menguji kesamaan 

beberapa buah populasi. Adapun hasil uji homogenitas penelitian menggunakan 

uji Chi Kuadrat seperti tercantum pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.3 

Rangkuman Uji Homogenitas Varians Data  

Variabel χ 
2
 hitung Sig. Keterangan 

Panjang tungkai (X1) 

Kekuatan otot tungkai (X2) 

Daya ledak otot tungkai (X3) 

Jauhnya tendangan voli (Y) 

11,750 

11,000 

12,167 

1,667 

0,466 

0,686 

0,514 

1,000 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasar pada hasil analisis yang menggunakan rumus Chi Kuadrat seperti 

yang tercantum pada Tabel 4.3 terlihat bahwa varians data variabel panjang 

tungkai, kekuatan otot tungkai, daya ledak otot tungkai serta jauhnya tendangan 

voli dalam keadaan homogen karena nilai signifikansinya > 0,05, sehingga dapat 

dilanjutkan dengan uji parametrik. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji kelinieran atau uji linieritas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

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

kriterium (Y). Uji dilakukan dengan teknik analisis varians. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 



 

 

39 

Tabel 4.4 

 

Rangkuman Uji Linieritas Variabel Data  

Variabel F hitung Sig. Keterangan 

X1-Y 

X2-Y 

X3-Y 

5,981 

13,926 

9,040 

0,023 

0,001 

0,006 

Linier 

Linier 

Linier 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

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

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

prediktor penelitian yaitu variabel panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan 

daya ledak otot tungkai dengan jauhnya tendangan voli memiliki hubungan yang 

linier. 

4.1.2.3 Uji Keberartian Model Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Hasil 

perhitungan uji keberartian model regresi sederhana dengan uji t dan regresi ganda 

dengan uji F dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

 

Rangkuman Uji Keberartian Model Regresi Sederhana 

Variabel t hitung Sig. Keterangan 

Panjang tungkai (X1) 

Kekuatan otot tungkai (X2) 

Daya ledak otot tungkai (X3) 

2,446 

3,732 

3,077 

0,023 

0,001 

0,006 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Sumber : Hasil Analisis Data Penelitian 

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

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

variabel prediktor yaitu panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan daya ledak 

otot tungkai dapat digunakan sebagai peramalan kriterium yaitu jauhnya 

tendangan voli. 
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4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian yang mengkaji sumbangan panjang tungkai, 

kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan jauhnya tendangan                 

voli dilakukan dengan teknik regresi. Perhitungan statistik dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 12 dengan hasil sebagai                       

berikut. 

4.1.2.1 Sumbangan Panjang Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (R
2
) antara panjang tungkai 

terhadap jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Output Koefisien Determinasi Panjang Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.462 0.214 0.178 9.06627 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa koefisien determinasi (R
2
)  

panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli sebesar 0,214. Uji keberartian 

koefisien determinasi dengan uji F diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.7 

Output Analisis Varian Panjang Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 491.612 1 491.612 5.981 .023 

  Residual 1808.339 22 82.197     

  Total 2299.951 23       

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut diperoleh Fhitung = 5,981 > Ftabel = 4,30 untuk 

α= 5% dengan dk = 1:22. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 
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sumbangan yang signifikan antara panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan 

voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 

2009.  Harga koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,214 atau 21,4% 

menunjukkan bahwa besarnya sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009 adalah 21,4%. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula persamaan regresi antara panjang 

tungkai dengan jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Output Koefisien Regresi Panjang Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

 Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 26.887 9.630   2.792 0.011 

  X1 0.462 0.189 0.462 2.446 0.023 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 

panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli adalah Ŷ = 26,887 + 0,462X1. 

Harga koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan bahwa 

sumbangan yang diberikan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

adalah sumbangan positif, di mana setiap terjadi kenaikan panjang tungkai sebesar 

1 satuan, maka akan diikuti dengan meningkatnya jauhnya tendangan voli sebesar 

0,462 satuan pada konstanta 26,887 satuan dan sebaliknya setiap terjadi 

penurunan kekuatan otot tungkai sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan 

menurunnya jauhnya tendangan voli sebesar 0,462 satuan pada konstanta 26,887 

satuan. 
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4.1.2.2 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan 

Voli 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (R
2
) antara kekuatan                 

otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut             

ini: 

Tabel 4.9 

Output Koefisien Determinasi Kekuatan Otot Tungkai dengan Jauhnya 

Tendangan Voli 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.623 0.388 0.360 08.00124 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa koefisien determinasi (R
2
)  

kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli sebesar 0,388. Uji 

keberartian koefisien determinasi dengan uji F diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Output Analisis Varian Kekuatan Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 891.516 1 891.516 13.926 0.001 

  Residual 1408.435 22 64.020     

  Total 2299.951 23       

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut diperoleh Fhitung = 13,926 > Ftabel = 4,30 untuk 

α= 5% dengan dk = 1:22. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009.  Harga koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 

0,388 atau 38,8% menunjukkan bahwa besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai 
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terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola 

di SMAN 2 Ungaran tahun 2009 tersebut adalah 38,8%. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi antara kekuatan 

otot tungkai dengan jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Output Koefisien Regresi Kekuatan Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

 Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 18.872 8.500   2.220 0.037 

  X2 0.623 0.167 0.623 3.732 0.001 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 

kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli adalah Ŷ = 18,872 + 

0,623X2. Harga koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan 

bahwa sumbangan yang terjadi adalah sumbangan yang positif  yaitu setiap terjadi 

kenaikan kekuatan otot tungkai sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya jauhnya tendangan voli sebesar 0,623 satuan pada konstanta 18,872 

satuan dan sebaliknya setiap terjadi penurunan kekuatan otot tungkai sebesar 1 

satuan, maka akan diikuti dengan menurunnya jauhnya tendangan voli sebesar 

0,623 satuan pada konstanta 18,872 satuan. 

4.1.2.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan 

Voli 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (R
2
) antara daya ledak otot 

tungkai terhadap jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Output Koefisien Determinasi Daya Ledak Otot Tungkai dengan                         

Jauhnya Tendangan Voli 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.540 0.291 0.259 8.60796 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa koefisien determinasi (R
2
)  

daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli sebesar 0,291. Uji 

keberartian koefisien determinasi dengan uji F diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Output Analisis Varian Daya Ledak Otot dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 669.817 1 669.817 9.040 0.006 

  Residual 1630.134 22 74.097     

  Total 2299.951 23       

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut diperoleh Fhitung = 9,040 > Ftabel = 4,30 untuk 

α= 5% dengan dk = 1:22. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 

sumbangan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009.  Harga koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 

0,291 atau 29,1% menunjukkan bahwa besarnya sumbangan daya ledak otot 

tungkai terhadap jauhnya tendangan voli adalah 29,1%. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi antara daya ledak 

otot tungkai dengan jauhnya tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Output Koefisien Regresi Daya Ledak Otot Tungkai dengan                                    

Jauhnya Tendangan Voli 

 Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 23.015 9.146   2.516 0.020 

  X3 0.540 0.179 0.540 3.007 0.006 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 
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Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa model regresi antara 

daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli adalah Ŷ = 23,015 + 

0,540X3. Harga koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan 

bahwa bentuk sumbagan yang terjadi adalah sumbangan yang positif  yaitu setiap 

terjadi kenaikan daya ledak otot tungkai sebesar 1 satuan, maka akan diikuti 

dengan meningkatnya jaunya tendangan voli sebesar 0,540 satuan pada konstanta 

23,015 satuan, sebaliknya setiap terjadi penurunan daya ledak otot tungkai sebesar 

1 satuan, maka akan diikuti dengan menurunnya jauhnya tendangan voli sebesar 

0,540 satuan pada konstanta 23,015 satuan. 

4.1.2.4 Sumbangan Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai dan Daya 

Ledak Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli 

Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi ganda (R
2
) antara panjang 

tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Output Koefisien Determinasi Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai dan 

Daya Ledak Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.733 0.537 0.468 7.29343 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut terlihat bahwa koefisien determinasi ganda 

(R
2
)  panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai terhadap 

jauhnya tendangan voli sebesar 0,537. Uji keberartian koefisien determinasi 

dengan uji F diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.16 

Output Analisis Varian Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai dan Daya Ledak 

Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 Regression 1236.068 3 412.023 7.746 0.001 

  Residual 1063.883 20 53.194     

  Total 2299.951 23       

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 

Berdasarkan output tersebut diperoleh Fhitung = 7,746 > Ftabel = 3,10 untuk 

α= 5% dengan dk = 3:20. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa terdapat 

sumbangan yang signifikan antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan 

daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009.  Harga koefisien 

determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,537 atau 53,7% menunjukkan bahwa 

besarnya sumbangan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot 

tungkai terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler 

sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009 tersebut adalah 53,7. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi antara panjang 

tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai dengan jauhnya 

tendangan voli seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Output Koefisien Regresi Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai dan Daya 

Ledak Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

 Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 1.397 10.353   0.135 0.894 

  X1 0.339 0.159 0.339 2.138 0.045 

 X2 0.471 0.189 0.471 2.487 0.022 

 X3 0.162 0.195 0.162 0.829 0.417 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2009 
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Berdasarkan output tersebut menunjukkan bahwa model regresi ganda 

antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai 

terhadap jauhnya tendangan voli adalah Ŷ = 1,397 + 0,339X1 + 0,471X2+ 

0,162X3. Harga koefisien regresi yang bertanda positif tersebut menunjukkan 

bahwa sumbangan yang diberikan adalah sumbangan yang positif  yaitu setiap 

terjadi kenaikan panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot 

tungkai secara bersama-sama sebesar 1 satuan, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya jauhnya tendangan voli sebesar (0,339+0,4714+162) satuan pada 

konstanta  1,397 satuan dan sebaliknya setiap terjadi penurunan panjang tungkai, 

kekuatan otot tungkai, dan daya ledak otot tungkai secara bersama-sama sebesar 1 

satuan, maka akan diikuti dengan menurunnya jauhnya tendangan voli sebesar 

(0,339+0,4714+162) satuan pada konstanta  1,397 satuan. 

 

4.2 Pembahasan 

Merujuk pada hasil perhitungan dan analisis data penelitian, terlihat bahwa 

ada sumbangan yang berarti antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai, dan 

daya ledak otot tungkai, terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009, bentuk sumbangan 

yang dibentuk adalah  sumbangan positif. Berkaitan dengan hal tersebut, 

selanjutnya akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

4.2.1 Sumbangan Panjang Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli 

Tungkai sebagai penopang tubuh dalam segala aktivitas merupakan aspek 

penting dalam melakukan unjuk kerja menendang. Penempatan kaki tumpu yang 

dilakukan dengan benar dan menggunakan ayunan yang cepat dan kuat, serta 

didukung tungkai sebagai tuas yang pangjang akan memberikan hasil tendangan 
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yang optimal. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian ini, dimana terdapat 

sumbangan yang signifikan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli pada 

peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009. 

adapun besarnya sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009 

tersebut relatif kecil, yaitu 21,4% 

Adanya sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan voli 

dikarenakan dengan dimilikinya tungkai yang panjang olah pemain sepakbola, 

maka kecepatan linier dari ayunan tungkai saat menendang bola semakin tinggi 

sehingga dapat menghasilkan daya dorong pada bola yang besar. Hal tersebut 

didukung pendapat Sudarminto (1992:95) yang menyatakan bahwa makin panjang 

radius makin besar kecepatan linearnya. Jadi sangat menguntungkan bila 

digunakan pengungkit sepanjang-panjangnya untuk memberikan kecepatan linear 

kepada obyek, asal panjang pengungkit tersebut tidak mengorbankan kecepatan 

angular. 

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola, komponen panjang tungkai 

perlu diperhatikan karena dengan tungkai yang panjang dalam melakukan 

tendangan kecepatan anguler-nya juga akan semakin cepat sehingga perkenaan 

tungkai dengan bola akan semakin keras yang pada akhirnya hasil tendangan 

volinya menjadi semakin jauh. Panjang tungkai selain ditentukan oleh faktor 

genetik juga dipengaruhi oleh faktor gizi, sebab pada anak yang masih dalam 

masa perkembangan apabila mendapatkan asupan zat gizi yang seimbangan akan 

dapat tumbuh secara ideal. 
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4.2.2 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai dengan Jauhnya Tendangan Voli 

Mencermati keberadaan otot tungkai yang terentang antara gelang panggul 

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

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

karena anggota gerak bawah dalam melakukan gerakan terutama sekali dalam 

pelaksanaan menendang bola memerlukan ayunan tungkai yang didukung oleh 

persendian pada panggul.  

Persendian panggul digerakkan oleh otot tungkai dan otot punggung. 

Sebagai otot penopang tegaknya tubuh, otot tungkai memberikan manfaat yang 

sangat besar didalam ayunan tungkai. Ayunan tungkai yang kuat dan dengan 

dibantu fleksibilitas gerakan panggul yang baik akan menyebabkan ayunan 

tungkai dengan amplitudo yang besar. Amplitudo ayunan tungkai yang besar 

tersebut akan menyebabkan gerakan tungkai menjadi kuat. Ayunan tungkai yang 

kuat tersebut akan menghasilkan jarak hasil tendangan yang jauh. Hal tersebut 

terbukti dari hasil penelitian ini, dimana terdapat hubungan yang signifikan 

kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan 

ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009.  

Adanya sumbangan kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan voli 

disebabkan tungkai merupakan bagian organ tubuh yang terlibat langsung saat 

melakukan tendangan dalam permainan sepakbola, dengan kekuatan otot tungkai 

yang besar, maka tenaga yang  akan digunakan untuk memindahkan benda (bola) 

saat menendang juga semakin besar sehingga bola akan terlempar lebih jauh.  Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Depdikbud (1997:4) yang menyatakan kekuatan 

merupakan dasar dari setiap aktifitas manusia, karena kekuatan itu merupakan 
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modal dasar untuk melakukan teknik-teknik dasar olahraga dan juga dapat dipakai 

alat peningkatan rasa percaya diri lebih besar. Dengan kekuatan otot tungkai yang 

besar, maka akan memungkinkan seorang pemain melakukan tendangan yang 

keras dengan hasil jatuhnya bola yang jauh dari posisi penendang. Oleh karena itu 

dalam upaya meningkatakan jauhnya tendangan voli dalam permainan sepakbola, 

komponen kekuatan otot tungkai perlu diperhatikan. 

4.2.3 Sumbangan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan 

Voli 

Ayunan tungkai yang cepat dan kuat dan dengan dibantu fleksibilitas 

gerakan panggul yang baik akan menghasilkan tendangan voli yang jauh. Hal 

tersebut terbukti dari hasil penelitian ini, di mana terdapat sumbangan yang 

signifikan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta 

kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009. Adapun 

sumbanyan yang diberikan tersebut adalah 29,1% yang termasuk kategori cukup 

besar. 

Adanya sumbangan daya ledak otot tungkai terhadap jauhnya tendangan 

voli disebabkan tungkai merupakan bagian organ tubuh yang terlibat langsung 

saat melakukan tendangan dalam permainan sepakbola, dengan daya edak otot 

tungkai yang besar, maka tenaga yang  akan digunakan untuk memindahkan 

benda (bola) saat menendang juga semakin besar sehingga bola akan terlempar 

lebih kencang dan cepat dengan jarak yang lebih jauh.  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Suharno HP (1986:37) yang menyatakan untuk dapat mengatasi 

tahanan beban dengan kecepatan tinggi dengan suatu gerakan yang utuh 
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membutuhkan daya ledak yang tinggi. Lebih lanjut M. Sajoto (1995:3) 

menyatakan bahwa daya ledak merupakan kemampuan kekuatan maksimal 

seseorang yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya.   

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

jaunya tendangan voli dalam permainan sepakbola, komponen kondisi fisik 

berupa daya ledak otot tungkai perlu diperhatikan karena dengan daya ledak otot 

tungkai yang besar seorang pemain saat melakukan ayunan tungkai akan semakin 

kuat dan cepat sehingga memudahkannya dalam melakukan tendangan voli 

dengan jarak yang jauh. 

4.2.4 Sumbangan Panjang Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai dan Daya 

Ledak Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Voli  

Gabungan dari unsur panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya 

ledak otot tungkai memberikan sumbangan yang signifikan terhadap jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009. Besarnya sumbangan tersebut dapat di lihat dari koefisien 

determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,537 atau 53,7% dan termasuk kategori 

besar.  

Diantara ketiga komponen tersebut ternyata kekuatan otot tungkai 

memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap jauhnya tendangan voli 

dibandingkan panjang tungkai dan daya ledak otot tungkai. Dengan kekuatan otot 

tungkai yang besar maka dapat digunakan untuk melakukan gerakan seperti 

menendang voli akan semakin besar sehingga hasil tendangannya akan semakin 

tinggi dan jauh.  
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Dalam rangka tujuan peningkatan kemampuan kekuatan, seorang pelatih 

dapat melakukannya dengan pemberian program latihan pada peningkatan 

kekuatan  otot tugkai secara rutin disamping tetap memperhatikan pula latihan 

pada peningkatan  daya ledak otot tungkai sebagai perimbangan. M Sajoto 

(1995:33) mengatakan bahwa unsur-unsur kondisi fisik harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin bagi setiap atlet dan kekuatan merupakan unsur yang lebih 

dominan dibanding lainnya, perlu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan 

program latihan sebab semakin tinggi kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot 

tungkai seorang pemain sepakbola, maka tendangan volinya akan semakin jauh 

dan sebaliknya semakin rendah kekuatan dan daya ledak otot tungkai seorang 

pemain sepakbola, maka tendangan volinya akan semakin dekat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasar pada hasil pengolahan data penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1) Ada sumbangan yang signifikan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan 

voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 Ungaran 

tahun 2009. 

2) Ada sumbangan yang signifikan kekuatan otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009. 

3) Ada sumbangan yang signifikan daya ledak otot tungkai dengan jauhnya 

tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran tahun 2009. 

4) Secara bersama-sama menghasilkan sumbangan yang berarti dan signifikan 

antara panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan daya ledak otot tungkai 

terhadap jauhnya tendangan voli pada peserta kegiatan ekstrakurikuler 

sepakbola di SMAN 2 Ungaran tahun 2009. 

 

5.2   Saran 

Berorientasi pada hasil analisis dan simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka perlu penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut : 
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1) Bagi guru olahraga atau pembina ekstrakurikuler sepakbola di SMAN 2 

Ungaran dalam melatih tendangan voli bagi para siswa hendaknya diimbangi 

dengan peningkatan kondisi fisik berupa kekuatan otot tungkai dan daya ledak 

otot tungkai sehingga pelatihan yang dilakukan dapat berhasil secara optimal. 

2) Dalam latihan tendangan voli yang bersifat ekplosive, perlu menekankan 

latihan pengkoordinasian panjang tungkai, kekuatan otot tungkai dan  daya 

ledak otot tungkai agar menjadi suatu gerakan terpadu sehingga dapat 

menghasilkan tendangan voli yang jauh. 

3) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat mengambil 

variabel lain yang berpengaruh terhadap jauhnya tendangan voli seperti 

kekuatan otot perut atau yang lain agar diperoleh informasi yang semakin 

lengkap terkain dengan faktor kondisi fisik yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tendangan voli. 

.    
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