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S A R I 
Faozal Hersining (2009) : Sumbangan Panjang Lengan, Kekuatan Otot 
Lengan dan Kelentukan Togok Terhadap Hasil Lemparan Kedalam Pada 
Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus Sepakbola PKLO-FIK-UNNES Tahun 
2009.   
Permasalahan penelitian adalah : 1) Adakah sumbangan panjang lengan terhadap 
hasil lemparan kedalam. 2)Adakah sumbangan kekuatan otot lengan terhadap 
hasil lemparan kedalam. 3) Adakah sumbangan kelentukan togok dengan hasil 
lemparan kedalam. 4) Adakah sumbangan panjang lengan, kekuatan otot lengan, 
dan kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam? Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui : 1) Besar sumbangan panjang lengan terhadap hasil lemparan 
kedalam. 2) Besar sumbangan otot lengan terhadap hasil lemparan kedalam. 3) 
Besar sumbangan kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam. 4) Besar 
sumbangan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan togok terhadap 
hasil lemparan kedalam. 
Metode penelitian menggunakan survey test. Populasi yang digunakan adalah 
mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, berjumlah 38 orang. Semua 
populasi dijadikan sampel. Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-
penghitungan statistik. Sebelum dilakukan uji sumbangan, dilakukan uji 
persyaratan analisis yakni 1) Uji Normalitas menggunakan kolmogorov-Smirnov 
tes, 2) Uji Homogenitas menggunakan Chi-Square dan 3) untuk uji linieritas garis 
regresi dengan melihat nilai F, 4) Uji keberartian model, uji sumbangan dengan 
uji regresi sederhana dan regresi ganda. Pengolahan data dengan komputerisasi 
dengan sistem SPSS versi 10.   
Hasil penelitian adalah : 1) Dari  hasil  perhitungan  sumbangan   panjang lengan 
terhadap hasil lemparan kedalam diperoleh nilai t hitung  sebesar 2.116  dan nilai 
signifikansi sebesar 0.037 < 0.05 maka kesimpulannya ialah terdapat hubungan, 
dan sumbangannya sebesar 0.115  x 100% = 11.5%, 2) Dari perhitungan 
sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan diperoleh nilai t hitung 
sebesar 2.212  dan nilai signifikansi sebesar  0.033  < 0.05 kesimpulannya 
terdapat hubungan, dan sumbangannya sebesar 0.120 x 100% = 12 %, 3) Dari 
hasil perhitungan sumbangan kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam  
nilai t hitung  sebesar 2.272 dan nilai signifikansi sebesar 0.029  < 0.05  maka 
kesimpulannya terdapat hubungan dan sumbangannya sebesar 0.125  x 100% = 
12.5%, 4) Berdasarkan hasil perhitungan  sumbangan variabel X terhgadap 
variabel Y, diperoleh nilai Fhitung sebesar 4.402  dan nilai signifikansi sebesar  
0.010 < 0.05 kesimpulannya terdapat hubungan dan sumbangannya sebesar 0.280 
x 100% = 28 %. 
Saran penelitian ialah : 1) Disarankan agar latihan keterampilan dasar 
ditingkatkan dan diberikan secara lebih efektif. 2) Harap diketahui bahwa panjang 
lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan togok ada hubungan yang signifikan 
dengan hasil lemparan ke dalam, dan memberikan sumbangan yang cukup,baik 
maka perlu dilatih secara efektif. 3)Kepada para peneliti dan pemerhati sepakbola, 
disarankan untuk melakukan penelitian lanjut dengan menambah variabel yang 
diperkirakan mempunyai hubungan yang signifikan, misalnya  dan kelentukan 
otot punggung dan kekuatan otot tungkai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang menggunakan 

bola besar. Permainan sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh 

dua regu dengan jumlah pemain masing-masing regu sebanyak 11 orang 

termasuk penjaga gawang. Tujuan permainan sepakbola adalah memasukan bola 

kegawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha sekuat tenaga menjaga agar 

gawangnya tidak kemasukan bola. Untuk mencapai tujuan ini, seorang pemain 

harus memiliki 4 kemampuan pokok, yaitu kemampuan fisik, teknik, taktik dan 

mental (Sukatamsi,1984:11).   

Dalam permainan sepakbola mengandung unsur gerak kompleks, diantaranya: 

berlari, menendang, melompat, zig-zag, melempar, menyundul dan masih 

banyak lagi gerakan-gerakan dasar sepakbola. Agar dapat bermain sepak bola 

dengan baik, pemain  harus dapat menguasai teknik-teknik dalam sepak bola, 

selain itu juga ditunjang dengan kondisi fisik dan kesiapan mental. 

Menurut A.Sarumpaet bahwa teknik dasar adalah semua kegiatan yang 

mendasar, dan  dengan modal teknik dasar yang baik seorang pemain sepakbola 

akan dapat bermain dengan baik disegala posisinya. Tanpa menguasai teknik 

dasar, penampilan dalam permainan tidak akan baik, sebab teknik dasar 

merupakan fundamen dalam permainan sepakbola disamping fisik, teknik dan 

mental. Dijelaskan lebih lanjut bahwa teknik dasar permainan sepak bola terdiri 
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dari teknik tanpa bola dan teknik dengan bola, dimana ke dua teknik tersebut 

merupakan faktor yang saling mendukung ( 1991 : 17 ). 

Belajar atau berlatih teknik dasar sepakbola merupakan suatu tindakan yang 

mempunyai nilai positif dalam upaya peningkatan prestasi sepakbola, oleh 

karena itu agar dapat mencapai prestasi yang baik, mengajarkan bagaimana 

bermaian sepak bola yang baik dan benar dengan menekankan pada penguasaan 

teknik dasar sepakbola dengan gerakan – gerakan teknik dasar yang beraneka 

ragam. Dari teknik-teknik yang ada, terdapat salah satu teknik, yang sering 

dianggap tidak penting untuk diberikan dalam latihan, agar dapat dikuasai 

dengan baik, yaitu teknik lemparan ke dalam atau throw in. 

Banyak orang memandang, teknik ini cukup mudah untuk dilakukan, namun 

pada umumnya selain untuk menghidupkan kembali permainan, lemparan ke 

dalam digunakan untuk mengumpan bola kepada rekan, bila 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, dan seorang pemain dapat melempar bola dengan 

jarak yang jauh serta akurat untuk mencapai daerah jantung pertahanan lawan 

tersebut, tentunya hal ini akan memperbesar peluang terjadinya gol. Sebaliknya 

dalam hal bertahan lemparan kedalam juga sangat penting, yaitu untuk  

mengamankan daerah pertahanan dengan cara melempar bola kepada rekan 

yang berada jauh dari pertahan sendiri. Oleh karena itu para pemain sepakbola 

baik pemain depan, pemain tengah, maupun pemain belakang dan bahkan 

penjaga gawang harus mampu melakukan lemparan ke dalam dengan baik 
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sesuai kebutuhan. 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 kedua lengan, hasil lemparan 

diarahkan kepada sasaran teman atau daerah yang dekat dengan teman, 

tujuannya agar bola lebih mudah untuk dikuasai. Pelakasanaan lemparan ke 

dalam dilakukan dengan membawa bola ke belakang atas kepala serta 

mengayun 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.Teknik lemparan kedalam, menurut Sukatamsi mempunyai 

beberapa hal penting dalam penguasaan teknik lemparan ke dalam yaitu : 1) 

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

lanjutan ( Sucipto. 1992 : 38). 

Lemparan bola kedalam (throw-in) merupakan salah satu aspek penting dalam 

permainan sepakbola dari pengamatan banyak menyebabkan atau awal 

terjadinya gol kegawang lawan. Untuk mendapatkan lemparan yang jauh dan 

kuat harus ada koordinasi otot-otot yang mendukung dalam melakukan 

lemparan kedalam. Sepintas gerakan  melempar dilakukan oleh otot lengan saja 

hal tersebut tidak benar karena jika hanya otot lengan saja hasilnya tidak 

maksimal. Dengan demikian gerakan lemparan kedalam adalah gerakan 

koordinasi dan berkesinambungan antara otot yang satu dengan yang lain, 

ataupun aspek biologis yang berupa struktur dan postur tubuh.  
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Teknik gerak melempar bola kedalam, yaitu  pelaksanaan lemparan bola ke 

dalam bila dilihat dari proses gerakannya memerlukan aspek fisik seperti 

kekuatan otot lengan, panjang lengan serta kelentukan togok. Otot lengan adalah 

otot yang terdapat pada lengan seseorang dalam melakukan kerja dengan 

menekan beban yang ditanggungnya dalam satu kontraksi maksimal selama 

melakukan aktivitas memukul, menolak atau melempar. Otot-otot lengan yang 

berperan dalam teknik melempar adalah otot extensor siku, yaitu otot triceps, 

pada saat pemain mengayunkan tangan kebelakang sebagai awalan lemparan, 

kemudian lengan bergerak mendorong kearah depan atas sejauh mungkin 

dengan sudut gerak yang kurang lebih 45º. Untuk menggerakkan pergelangan 

tangan ialah dengan otot fleksor carpio ulnaris dan palmaris longus. Untuk 

menggerakkan lengan adalah  : latisimusdorsi, pectoralis major, teres minor ( 

Syaifudin, 1992 : 48). 

Agar dapat melakukan lemparan kedalam dengan jarak yang maksimal, maka 

komponen-komponen seperti : daya ledak otot lengan, kekuatan otot lengan, 

kekuatan otot perut, kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok, tinggi badan 

serta panjang lengan sangat menentukan. Oleh karena itu perlu adanya suatu 

metode latihan yang tepat untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tersebut, 

khususnya otot lengan. Banyak metode yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kekuatan otot baik dengan beban maupun tanpa beban, sedangkan 

gerakannya dapat dilakukan sesuai yang dibutuhkan. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di muka maka penulis menyusun suatu 

penelitian dengan judul “Sumbangan Panjang Lengan, Kekuatan Otot Lengan, 
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dan Kelentukan Togok Terhadap Hasil Lemparan Kedalam Pada Mahasiswa 

Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009”.  

Adapun pertimbangan dalam pemilihan judul penilitian ini adalah : 

1.1.1 Teknik lemparan bola (Throw-in) merupakan awal permainan setelah 

bola mati atau keluar dari sisi lapangan, pemanfaatan lemparan kedalam 

secara maksimal dapat membuka peluang terciptanya gol dan 

mempertahankan daerah pertahanan. 

1.1.2 Gerakan lemparan kedalam melibatkan komponen-komponen otot dan 

postur serta anatomi tubuh. Antara lain penjang lengan, kekuatan otot 

lengan serta kelentukan togok. 

1.1.3 Perlu ada penelitian mengenai sumbangan panjang lengan, kekuatan otot 

lengan, serta kelentukan togok dengan lemparan kedalam (throw-in).   

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan judul penelitian ini sumbangan panjang lengan, kekuatan otot 

lengan dan kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam pada mahasiswa 

Ilmu Kepelatihan Khusus Sepakbola Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2009, maka  

permasalahan yang dimunculkan dan dikemas dalam pertanyaan adalah sebagai 

berikut :  

1.2.1 Adakah sumbangan panjang lengan terhadap hasil lemparan kedalam 

Pada Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES Tahun 2009? Kalau ada berapa besar sumbangannya? 
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1.2.2 Adakah sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan 

kedalam Pada Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola 

PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009? Kalau ada berapa besar 

sumbangannya? 

1.2.3 Adakah sumbangan kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam 

Pada Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES Tahun 2009? Kalau ada berapa besar sumbangannya? 

1.2.4 Adakah sumbangan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam Pada Mahasiswa Ilmu 

Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :  

1.3.1 Besar sumbangan panjang lengan terhadap hasil lemparan kedalam Pada 

Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES Tahun 2009. 

1.3.2 Besar sumbangan kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan kedalam 

Pada Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES Tahun 2009. 

1.3.3 Besar sumbangan kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam Pada 

Mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES Tahun 2009.  
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1.3.4 Besar sumbangan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan 

togok terhadap lemparan kedalam pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan 

Khusus Sepakbola Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian maka perlu 

diberikan penjelasan istilah dalam judul yang tersusun dalam bentuk penegasan 

istilah seperti berikut : 

1.4.1 Sumbangan  

Sumbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu memberikan sokongan 

( Depdikbud, 1999:972), sumbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemberian atau sokongan dari panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam (throw-in) dalam permainan 

sepakbola pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) Sepakbola PKLO-

FIK-UNNES Tahun 2009.  

1.4.2 Panjang Lengan  

Panjang menurut kamus bahasa Indonesia adalah jarak jauh antar ujung ke  

ujung (Depdiknas.2000:618). Lengan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

anggota tubuh dari pergelangan tangan sampai kebahu (Depdiknas. 2000 : 527). 

Panjang lengan yang dimaksudkan disini adalah panjang lengan yang diukur 

dari pangkal lengan sampai sampai dactylion ( ujung jari ), pada saat seseorang 

berdiri tegak. Sampai ke ujung jari karena dalam lemparan kedalam tangan yang 
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digunakan samapi ke jari-jaru tangan. Tegak artinya berdiri dengan punggung 

rata sejajar dengan garis lurus, pandangan mata kearah depan garis antara  titik 

lubang telinga dengan sudut mata sejajar dengan telapak kaki yang rata 

menginjak lantai. 

1.4.3 Kekuatan Otot Lengan  

Menurut Sudarminto (1992 : 50-51) lengan adalah anggota gerak atas 

(extremitas superior), terdiri dari humerus (tulang lengan atas), ulna (tulang 

hasta), radius (tulang pengupil), carpalia ( tulang pergelangaan tangan), 

metacarpalia (tulang telapak tangan), palanges (tulang jari-jari tangan). Jadi 

kekuatan otot lengan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan otot-

otot lengan untuk menerima beban sewaktu bekerja. 

1.4.4 Kelentukan Togok  

Kelentukan  adalah   kemampuan   dari   seseorang  untuk   melakukan gerakan 

dengan amplitudo yang luas (Suharno H.P,1978:30). Togok menurut kamus 

umum bahasa Indonesia adalah : Tubuh tanpa tangan dan kaki.  Kelentukan 

togok yang dimaksuddi sini adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan 

diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh pada bidang sendi yang 

luas. Kelentukan dipengaruhi olah ruang gerak sendi dan elstisitas otot-otot 

yang di nyatakan dalam satuan derajat.   

1.4.5 Hasil Lemparan Kedalam  

Yang dimaksud dengan hasil lemparan ke dalam, dalam permainan sepakbola 

yaitu jarak yang ditempuh bola yang dilemparkan melambung oleh seorang 

pemain dari garis luar tepi ke dalam lapangan dalam permainan sepak bola. 
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Pelaksanaan lemparan ke dalam membutukan koordinasi antara beberapa unsur, 

yaitu : 1) gerakan ayunan lengan, 2) kelentukan togok yang memberikan 

keleluasaan gerak sendi-sendi pada togok agar memiliki sudut lemparan yang 

luas, 3) lambungan bola hasil lemparan yang optimal. 

1.4.6 Pada mahasiswa IKK PKLO FIK UNNES 

Yang dimaksud dalam pernyataan di muka adalah semua aktivitas yang 

dimaksud diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang 

mengambil mata kuliah Ilmu Kepelatihan Khusus olahraga sepakbola. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :  

1.5.1 Bagi mahasiswa, dosen, dan para peminat sepakbola pada khususnya, 

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk 

memberikan informasi ilmiah dalam pelaksanaan lemparan bola 

kedalam.  

1.5.2 Dapat memberikan informasi positif bagi para pelatih sepakbola serta 

guru pendidikan jasmani dan kesehatan dalam melatih, mengajar, 

memilih dan mengembangkan pola latihan yang tepat, sesuai dengan 

kebutuhan dasar lemparan bola ke dalam agar latihan yang dilakukan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat memberikan 

sumbangan positif unutk pengembangan ilmu pengetahuan teori 

kepelatihan cabang olahraga sepakbola, khususnya hasil lemparan bola. 
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1.5.3 Memberikan  sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama bagi disiplin ilmu yang dijadikan objek atau variabel 

penelitian tersebut.  

1.5.4 Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pelatih maupun 

pemain sepakbola untuk meningkatkan teknik lemparan ke dalam.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Lemparan Kedalam 

Lemparan bola pada hakekatnya adalah memainkan bola dengan kedua tangan, 

tujuan lemparan bola ke dalam, dalam permainan sepakbola melanjutkan 

permainan karena terjadi bola mati, untuk mengumpan pada teman dan untuk 

mencetak gol serta untuk membuang bola. Ditinjau dari posisi tubuh lemparan 

kedalam harus dilakukan dengan posisi berdiri. 

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

bola kepada teman dengan menggunakan tangan dan untuk memulai kembali 

permainan setelah bola meninggalkan lapangan permainan melalui garis tepi 

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

Lemparan kedalam manakala terjadi bola mati atau bola keluar lapangan 

didaerah garis samping dan untuk melanjutkan permainan harus dilanjutkan 

dengan lemparan kedalam (throw-in). Analisis lemparan bola kedalam adalah 

sebagai berikut: 1) Posisi badan tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau 

salah satu kaki maju kedepan dan menghadap sasaran,     2) Pegang bola dengan 

kedua tangan, 3) Bawa bola dengan kedua tangan kebelakang atas kepala 

disertai lentingan badan atau punggung kebelakang serta menekuk kedua lutut 

sedikit, 4) Pandangan diarahkan kearah lemparan bola dan dagu merapat dengan 

leher, 5) Dengan gerakan bersamaan otot perut dengan panggul dan kedua lutut 

diluruskan badan dilecutkan kedepan sehingga bola terlempar, 6) Seluruh berat 
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badan diikut sertakan kedepan, sehingga berat badan berada didepan dan 

menghadap sasaran, 7) Salah satu kaki maju kedepan sebagai gerak lanjutan, 8) 

Kedua lengan menjaga keseimbangan ( Sukatamsi, 2001 : 4.21). 

Lemparan bola kedalam dengan cara berdiri dimaksudkan agar menghasilkan 

jarak yang jauh harus ditunjang dengan kemampuan fisik yang prima terutama 

sekali kemampuan daya ledak otot lengan, kekuatan otot perut, dan kelentukan 

punggung oleh karena itu progam latihan yang diberikan harus mencakup 

latihan-latihan yang berorientasi pada daya ledak otot lengan dan kelentukan 

punggung. 

Lemparan kedalam ini juga mempunyai prinsip dan tata cara melakukan 

lemparan. Agar lemparan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan dinyatakan 

sah dalam permainan sepakbola. Adapun peraturan melempar bola kedalam 

lapangan dilakukan dengan cara : 1) Kedua kaki dari pemain yang melempar 

bola harus berada diluar garis samping batas lapangan, kedua kaki tidak boleh 

diangkat dan harus menginjak tanah ketika melempar bola. 2) Dengan kedua 

tangan melalui di atas kepala. 
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Gambar : 1 
Lemparan Kedalam 

(Sucipto, dkk, 2000:33) 
 Prinsip-prinsip melempar bola adalah :  

1) Sikap berdiri, kedua kaki rapat atau kdua kaki kangkang kemuka belakang 

atau kedua kaki kesamping 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 dibelakang bola adalah ibu 

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

tangan kiri, sedangkan jari-jari tangan yang lain memegang bola dibagian 

samping bola. 

3) Cara melempar bola :  Kedua tangan dengan bola diangkat keatas belakang 

kepala, pandangan mata kearah teman yang akan diberi operan bola. Waktu 

akan melempar bola, badan ditarik kebelakang sehingga badan melengkung. 

Waktu melempar bola, dengan daya ledak otot lengan, kekuatan otot perut, 

dan kelentukan punggung dan kedua tangan diayun kebelakang dibantu kedua 

lutut diluruskan, badan digerakkan seolah-olah dijatuhkan kedepan bersamaan 

bola dilepaskan. 

Cara melempar bola dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Lemparan kedalam 

dengan awalan dapat dilakukan manakala sasaran jaraknya jauh. Analisis teknik 

lemparan kedalam dengan awalan adalah sebagai berikut : a) Posisi badan tegak 

menuju sasaran, bola dipegang didepan dada dengan jari-jari tangan dibuka 

seluas-luasnya, sehingga ujung jari telunjuk kanan dan kiri, ibu ujung jari kiri, 

dan kanan bertemu dibelakang bola. b) Lari atau jalan untuk mendapatkan 



14 
 

 

momentum sebelum batas lemparan tarik bola kebelakang kepala, badan 

dilentingkan.                        c) Waktu melemparkan bola kekuatan otot lengan, 

panggul, bahu dan kedua tangan diayunkan kedepan dan dibantu kedua lutut 

diluruskan dan badan dilecutkan kedepan. d) Gerakan lanjutan kedua kaki 

berdiri diatas ujung-ujung jari kaki dan dilanjutkan gerakan lari atau berjalan 

kedepan. 2) Lemparan kedalam tanpa awalan.  

Lemparan kedalam tanpa awalan dapat dilakukan manakala sasaran jaraknya 

dekat. Analisis lemparan kedalam tanpa awalan adalah sebagai berikut :  a) 

Posisi badan tegak, posisi kaki kangkang atau salah satu kaki kedepan dan lutut 

sedikit ditekuk.   b) Bola dipegang diatas kepala dengan jari-jari tangan dibuka 

seluas-luasnya, sehingga ujung jari telunjuk kiri dan kanan, ujung ibu jari kiri 

dan kanan bertemu dibelakang bola. c)  Bola ditarik kebelakang kepala sambil 

melentingkan badan. d) Waktu melemparkan bola kekuatan otot lengan, 

panggul, bahu dan kedua tangan diayunkan kedepan dan dibantu kedua lutut 

diluruskan dan badan dilecutkan kedepan. e) Gerakan lanjutan kedua kaki 

berdiri diatas ujung-ujung jari kaki dan dilanjutkan gerakan lari atau berjalan 

kedepan (Sucipto, dkk,  2000 : 38 ). 
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Gambar  : 2 
Lemparan Bola Dengan Awalan 

(Sucipto, dkk, 2000 : 38 ) 
 
 

2.1.2 Panjang Lengan  

Peranan dari lengan keseluruhan bagi lemparan bola adalah bila pemain 

memiliki panjang lengan keseluruhan yang panjang maka akan memperluas 

daerah putaran lengan dan akan mempercepat laju bola ke depan. Peranan 

lengan di sini dapat dilihat dengan jelas pada saat melakukan gerak lemparan. 

Hal ini disebabkan karena pemain memiliki panjang lengan keseluruhan yang 

panjang, apabila panjang lengan diibaratkan jari-jari lingkaran, akan 

memperluas daerah lingkaran. Bila dibandingkan antara pemain yang 

memiliki panjang lengan keseluruhan yang pendek dan pemain yang memiliki 

panjang lengan keseluruhan yang panjang, sedangkan mereka memiliki 

kekuatan yang sama maka pemain yang memiliki panjang lengan keseluruhan 

yang panjang akan memiliki kecepatan lemparan yang lebih tinggi dibanding 

pemain yang memiliki panjang lengan keseluruhan pendek. Hal ini sama 
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dengan apa yang diungkapkan Imam Hidayat ( 1997 : 132 ), diibaratkan 

sepeda dengan roda yang kecil dalam arti jari-jarinya pendek dan roda yang 

besar yang berarti jari-jarinya panjang, apabila kedua roda tersebut 

menggelinding menempuh jarak yang sama, maka roda yang kecil memiliki 

kecepatan yang tinggi. Sebaliknya bila kedua roda berputar dengan kecepatan 

yang sama maka roda yang besar akan menempuh jarak yang lebih  panjang.   

 

2.1.3 Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah kemampuan kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Dalam hal 

ini kekuatan yang juga mendukung dalam teknik tendangan adalah kekuatan 

otot tungkai dan otot lengan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kekuatan salah satunya adalah kekuatan otot lengan yang disebut sebagai 

kemampuan kerja otot lengan dalam menerima beban, yaitu beban saat 

melakukan teknik lemparan ke dalam. 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Poerwadarminta (2003: 809) 

mengartikan otot adalah jaringan kenyal di tubuh manusia yang fungsinya untuk 

menggerakkan organ tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Poerwadarminta (2003: 659) mengartikan lengan adalah anggota badan dari 

pergelangan tangan sampai bahu. Pearce (1999: 111) mengartikan otot lengan 

sebagai otot keseluruhan tangan dari pangkal lengan atas sampai ujung tangan. 

Yang dimaksud dengan kekuatan otot lengan adalah kekuatan yang ada pada 

semua otot atau sekelompok otot lengan merupakan salah satu komponen 
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penting dalam keberhasilan melakukan teknik lemparan pada saat seorang 

pemain melakukan gerakan melempar bola. 

Otot-otot lengan yang terlibat dalam melakukan teknik lemparan bola adalah 

sebagai berikut: 

2.1.3.1 Struktur Otot Bahu 

Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus tulang pangkal 

lengan dan tulang belikat akromion yang teraba dari luar. Otot-otot tersebut 

adalah :  1) M. deltoid (otot segi tiga), otot ini membentuk lengkung bahu, 

balung tulang belikat dan diafise tulang pangkal lengan. Di antara otot ini dan 

taju tulang besar tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir. Fungsi dari otot 

ini adalah mengangkat lengan sampai mendatar. 2) M. subskapularis (otot depan 

tulang belikat). 

Otot ini mulai dari bagian depan tulang belikat, menuju taju kecil tulang pangkal 

lengan, di bawah uratnya terdapat kandung lendir. Fungsinya menengahkan dan 

memutar tulang humerus ke dalam. 3) M. supraspinatus (otot atas balung tulang 

belikat). Otot ini berpangkal di lekuk sebelah atas menuju ke taju besar tulang 

pangkal lengan. Fungsinya mengangkat lengan. 4) M. infraspinatus (otot bawah 

balung tulang belikat). 

Otot ini berpangkal di lekuk sebelah bawah balung tulang belikat dan menuju ke 

taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan ke luar.                

5) M. teres mayor (otot lengan bulat besar). Otot ini berpangkal di siku bawah 

tulang belikat dan menuju ke taju kecil tulang pangkal lengan. Di antara otot 

lengan bulat kecil dan otot lengan bulat besar terdapat kepala yang panjang dari 
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muskulus triseps braki. Fungsinya bisa memutar lengan ke dalam. 6) M. teres 

minor (otot lengan belikat kecil). Otot ini berpangkal di siku sebelah luar tulang 

belikat dan menuju ke taju besar tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar 

lengan ke luar. 

2.1.3.2 Struktur Otot Lengan Atas 

Otot-otot pangkal lengan atas: 1) Otot-otot ketul (fleksor), terdiri atas :                

a) Muskulus biseps braki atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi dua  

buah sendi dan mempunyai dua  buah kepala (kaput). Kepala yang panjang 

melekat di dalam sendi bahu, kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar 

dan yang kedua di sebelah dalam. Otot itu ke bawah menuju tulang pengumpil. 

Di bawah uratnya terdapat kandung lendir. Fungsinya membengkokkan lengan 

bawah siku, meratakan hasta dan mengangkat lengan. b)Muskulus brakialis 

(otot lengan dalam). Otot ini berpangkal di bawah otot segi tiga di tulang 

pangkal lengan dan menuju taju di pangkal tulang hasta. Fungsinya 

membengkokkan lengan bawah siku. c) Muskulus korako brakialis. Otot ini 

berpangkal pada prosesuskorakoid dan menuju ke tulang pangkal lengan. 

Fungsinya mengangkat lengan. d) Otot-otot kedang (ekstensor). 2) ) Muskulus 

triseps braki atau otot lengan berkepala tiga  terdiri atas : a) Kepala luar 

berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal lengan dan menuju ke bawah 

kemudian bersatu dengan yang lain. b) Kepala dalam di mulai di sebelah dalam 

tulang pangkal lengan. c) Kepala panjang di mulai pada tulang di bawah sendi 

dan ketiga-tiganya mempunyai sebuah urat yang melekat di olekrani. 

2.1.3.3 Struktur Otot Lengan Bawah  
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Otot-otot   lengan  bawah,  terbagi  dalam :  1) Otot-otot  kedang  yang 

memainkan peranannya dalam pengetulan di atas sendi siku, sendi-sendi tangan 

dan sendi-sendi jari dan sebagian dalam gerak silang hasta. Otot-otot tersebut 

terdiri atas : a) Muskulus ekstensor karpi radialis longus. b) Muskulus ekstensor 

karpi radialis brevis, dan c) Muskulus ekstensor karpi ulnaris. Ketiga otot ini 

fungsinya sebagai ekstensi lengan (menggerakkan lengan) d) Digitonum karpi 

radialis, fungsinya ekstensi dari jari tangan kecuali ibu jari. e) Muskulus 

ekstentor policis longus, fungsinya ekstensi dari ibu jari. 2) Otot-otot ketul yang 

mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan meratakan hasta tangan. Otot-

otot ini berkumpul sebagai berikut: a) Otot-otot di sebelah telapak tangan. Otot-

otot ini ada empat  lapis. Lapis yang dua  di sebelah luar berpangkal di tulang 

pangkal lengan. Di dalam lapis yang pertama terdapat otot-otot yang meliputi 

sendi siku, sendi antara hasta dan tulang pengumpil sendi di pergelangan. 

Fungsinya dapat membengkokkan jari tangan. Lapis yang ke empat  ialah otot-

otot yang untuk sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil ( 

Syaifudin, 1992 : 46-48).  
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Gambar : 3 
Struktur Otot lengan dan bagian-bagiannya 

( Thomson, 1981 : 37  )  
 

Keterangan Gambar :  
 

1 Trapezius  16 Extensor carpi ulnaris 
2 Clavicle  17 Extensor retinaculum 
3 Deltoideus  18 Trapezius 
4 Triceps  19 Spine of scapula 
5 Brachioradialis  20 Deltoideus 
6 Pectoralis major  21 Triceps 
7 Biceps – short head  22 Brachioradialis 
8 Biceps – long herad  23 Extensor carpi radialis longus 
9 Brachialis  24 Extensor carpi radialis brevis 
10 Pronator Teres  25 Extensor digitorum communis 
11 Lacertus fibrosus  26 Extensor digiti quinti proprius 
12 Flexor Carpi radialis    
13 Palmaris Longus    
14 Flexor Carpi ulnaris    
15 Flexor digitorum sublimis    
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Di antara otot-otot ini disebut: Otot silang hasta bulat (muskulus pronator teres). 

Fungsinya dapat mengerjakan silang hasta dan membengkokkan lengan bawah 

siku.Otot-otot ketul untuk tangan dan jari tangan; muskulus palmaris ulnaris, 

berfungsi mengetulkan lengan; muskulus palmaris longus; muskulus fleksor 

karpi radialis; muskulus fleksor digitor sublimis, fungsinya fleksi jari ke dua 

dan kelingking; muskulus fleksor digitorium profundus fungsinya fleksi jari 1, 2, 

3, 4. Muskulus fleksor policis longus, fungsinya fleksi ibu jari. 

Otot yang bekerja memutar radialis (pronator dan supinator) terdiri dari 

muskulus pronator teres equadratus, fungsinya pronasi dan tangan; muskulus 

spinator brevis, fungsinya supinasi dari tangan. b) Otot-otot di sebelah tulang 

pengumpil, berfungsi: membengkokkan lengan di siku, mengerjakan rata hasta, 

membengkokkan tangan ke arah tulang pengumpil atau tulang hasta. c) Otot-

otot di sebelah punggung atas. Disebut otot kedang jari bersama yang 

melumaskan jari tangan. Otot yang lain meluruskan ibu jari (telunjuk). Otot-otot 

lengan bawah mempunyai urat yang panjang di bagian bawah di dekat 

pergelangan dan di tangan. Urat-urat tersebut memiliki kandung urat. 3) Otot-

otot tangan. Di tangan terdapat otot-otot tangan pendek terdapat di antara 

tulang-tulang tapak tangan atau membantu ibu jantung tangan (thenar) dan anak 

jantung tangan (hipothenar). 

 
2.1.4 Kelentukan Togok 

Kelentukan  penting   sekali   dalam   cabang   olah   raga   yang   banyak  

menuntut gerak sendi seperti senam, loncat indah, atletik, permainan–permainan 

dengan bola, anggar, gulat dan sebagainya. Kelentukan tubuh merupakan 
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kemampuan dari tubuh dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan 

penguluran tubuh yang luas.  M. Sajoto menyatakan bahwa kelentukan tubuh 

adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya, untuk melakukan 

aktivitas dengan penguluran seluas – luasnya, terutama otot – otot  dan ligamen 

di sekitar persendian tubuh (1995:2). 

Menurut Sugiyanto kelentukan adalah kualitas yang memungkinkan suatu 

segmen tubuh bergerak dengan luas, bentangan sendi semaksimal mungkin. 

Kelentukan yang baik dan yang dimiliki oleh seorang atlet dapat 

mengembangkan gerakan – gerakan dan dapat mendukung ketrampilannya 

(1994:23). William menyatakan bahwa kelentukan sangat berguna sekali dalam 

tindakan pencegahan cidera dan perbaikan postur yang buruk (1990:87).  

Harsono menyatakan bahwa kecuali ruang gerak sendi, kelentukan juga 

ditentukan oleh elastis tidaknya otot – otot, tendo, dan ligamen. Berdasarkan 

hasil-hasil penelitian menyatakan bahwa perbaikan dalam kelentukan akan dapat 

: 1) mengurangi kemungkinan terjadinya cidera-cidera otot dan sendi, 2) 

membantu dalam mengembangkan kecepatan koordinasi dan kelincahan, 3) 

membantu mengembangkan prestasi, 4) menghemat pengeluaran tenaga pada 

waktu melakukan gerakan-gerakan dan 5) membantu memperbaiki sikap tubuh 

(1988:103). Harsono (1988:163) mengatakan bahwa lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan oleh luas sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi kelentukan 

adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak tinggi.  

Kecuali oleh ruang gerak sendi kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas 

tidaknya otot-otot tendon dan ligament. William (1990:163) mengatakan bahwa 
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kelentukan sangat berguna sekali dalam tindakan preventif mengatasi cedera 

dan perbaikan postur yang buruk. Harsono (1988:163) mengatakan berdasarkan 

hasil-hasil  penelitian menyatakan bahwa perbaikan dalam kelentukan akan 

dapat :                     1) mengurangi kemungkinan cedera otot dan sendi, 2) 

membantu dalam mengembangkan kecepatan,3) menghemat pengeluaran tenaga 

(efisien) pada waktu melakukan gerakan,4) membantu memperkembangkan 

prestasi, dan 5) membantu memperbaiki sikap tubuh. Berdasarkan pengertian 

kelentukan trogok yang dimaksud adalah kemampuan melentukkan togok atau 

batang tubuh sedemikian rupa sehingga berbeda dengan sikap anatomi yaitu, 

lurus antara batang tubuh dengan tungkai. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kelentukan menurut Sudjarwo, yaitu: 1) 

sifat elastisitas otot (ligamen, tendo, dan capsula), 2) temperatur dingin, 

kelentukan kurang, 3) Setelah melakukan pemanasan, massage temperatur 

panas, kelentukan baik, 4) unsur psikologis, takut, bosan, dan kuran 

bersemangat menyebabkan kelentukan berkurang. Usia muda adalah saat yang 

tepat guna pengembangan kelentukan, sebab semakin tua sesorang maka 

semakin menurun pula kelentukannya. 

Latihan pengembangan kelentukan merupakan latihan penguluran otot–otot 

serta persendian. Suharno HP menyatakan, masalah – masalah yang perlu 

diperhatikan dalam melatih kelentukan adalah : 1) pemanasan sebelum latihan 

inti harus cukup, 2) gerakan–gerakan jangan dipaksakan, agar jaringan otot tidak 

robek atau putus, 3) Latihan harus sistematis, teratur, peningkatan latihan sedikit 

demi sedikit, 4) Latihan harus diulang–ulang, jika terasa sakit latihan segera 
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dihentikan, 5) selesai latihan kelentukan harus diimbangi latihan penguatan, 6) 

jangan memaksa atlet yang sedang muram, takut, susah, untuk berlatih 

kelentukan,                       7) latihan kelentukan sebaiknya dilakukan mulai 

kanak – kanak (1978:31). 

 

 

 
Gambar : 4 

Otot Punggung dan Togok  
( Syarifudin 1997 : 42 ) 

Keterangan Gambar : 
 

1 M. Romboideus Minor  16 M.Levator skapula 
2 M.Romboideus Major  17 M.Trapezius 
3 M. Spinius Servikis  18 M.Teres Major 
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4 Fascia Deltoidea  19 M.Infraspinatus, Fasia 
5 M. Seratus Posterior superior  20 Fasia Torakolumbalis 
6 Kostal  21 Skapula Angulus Inf. 
7 M. Latisimus dorsi  22 M.Latisimus dorsi 
8 M.Sweratus anterior  23 Fasia torakolumbalis 

abdominis 
9 Ujung Insersi M latisimus dorsi  24 Trigonum lumbale ( lumbare ) 
10 M.Seratus posterior inferior  25 M.Oblique eksternus 
11 M.Obliqus internus abdominis  26 Krista Illaka 
12 M.Trapezius    
13 M. Sternokleidomastoideus    
14 M.Spenius Kapitis    
15 M. Romboidus Minor    

 

Adapun macam – macam latihan yang bisa meningkatkan kelentukan antara lain 

: 1) peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh secara ritmis 

serta gerakan memutar anggota badan, 2) peregangan statis. Dalam latihan ini 

perlu mengambil sikap sedemikian rupa sehingga meregangkan suatu kelompok 

otot tertentu dan sikap ini dipertahankan secara statis selama beberapa detik, 3) 

peregangan pasif. Metode ini dilakukan dengan bantuan teman untuk 

meregangkan  sekelompok otot secara perlahan – lahan sampai  pada titik 

fleksibilitas maksimum dan sikap ini dipertahankan selama kurang lebih sepuluh 

detik (Suharno HP,1978:33). 

Ketika melakukan lemparan ke dalam pada sepak bola, kelentukan sangat 

bermanfaat dalam menciptakan sudut lemparan yang diinginkan serta akan 

menciptakan bidang ayunan yang luas. Semakin lentuk togok seseorang, maka 

orang tersebut akan semakin mudah dalam menghasilkan bidang ayunan yang 

luas. Dengan bidang ayun yang luas dan ditunjang ayunan gerak yang cepat 

maka akan menghasilkan lemparan semakin jauh.  Yang dimaksud kelentukan 

dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk bergerak dengan amplitudo ruang 
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gerak yang luas terutama sendi-sendi pinggul dan tulang belakang, dimana 

sangat berguna dalam gerakan lemparan ke dalam, dalam permainan sepak bola. 

 
2.1.5 Tinjauan Biomekanika Gerakan Melempar Bola  

Dalam masalah mekanika yang dihubungkan dengan gerak lemparan ke  

dalam adalah fenomena pengungkit, yang dapat dilihat dalam hubungan otot, 

tulang, dan persendian. Sistem pengungkit sangat membantu pada kerja 

manusia, termasuk di dalam sepak bola, dalam hal ini teknik lemparan ke dalam. 

Pengungkit adalah mesin sederhana yang dipergunakan untuk mendapatkan 

keuntungan mekanik dalam melakukan gerakan lemparan ke dalam. Penerapan 

sistem pengungkit dalam teknik ini, bila dilihat dari letak bola sebagai beban 

yaitu di ujung lengan beban dan sumbunya adalah pada sendi panggul, maka 

sistem pengungkit yang digunakan adalah sistem pengungkit yang pertama, 

yaitu di mana letak fulcrum atau sumbunya berada di ujung bagian pengungkit 

dengan usaha di tengah dan tahanan di ujung lainnya. 

Gerakan tubuh dalam melempar bola telah menerapkan sistem pengungkit ini, di 

mana beban bola berada di ujung lengan atau jari – jari tangan,sumbu berada 

pada sendi panggul, togok dan lengan sebagai lengan kuasa atau tempat gaya 

bekerja dan tahanan atau resistance berada pada kaki. Semakin panjang lengan 

dan semakin tinggi tubuh seseorang maka semakin panjang pula tuas, sehingga 

semakin kecil gaya yang harus dikeluarkan untuk melempar bola. Dengan tuas 

yang panjang maka untuk mendapatkan lemparan yang maksimal, hal yang 

lebih dibutuhkan adalah unsur kecepatan, sedangkan jika tuas tersebut pendek, 

maka untuk mendapatkan lemparan yang maksimal, hal yang lebih dibutuhkan 
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adalah kekuatan. Dangsina Moeloek berpendapat bahwa untuk melakukan 

aktivitas melempar seperti lempar lembing, lempar cakram dan tolak peluru 

,sebaiknya seseorang memiliki lengan yang panjang ( 1984 : 77 ).  

Dari paparan di atas semakin jelas bahwa jauh atau tidaknya hasil lemparan bola 

ke dalam dipengaruhi oleh : kekuatan dan kecepatan yang digabungkan menjadi 

daya ledak dalam hal ini pada otot lengan, sudut lemparan yang sangat 

mempengaruhi akurasi, dimana ditentukan oleh kelentukan togok, serta panjang 

atau pendeknya tuas pada sistem pengungkit yang ditentukan oleh panjang 

lengan dan tinggi badan seseorang. Hanya dalam penelitian ini dibatasi pada 

panjang lengan, kekuatan otot lengan dan kelentukan togok saja.  

 

2.1.6 Analisis sumbangan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan 

kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam. 

Panjang lengan akan sangat menguntungkan untuk melakukan lemparan ke 

dalam. Keuntungan tersebut adalah luasnya area atau jari – jari perputaran gerak 

lemparan. Apabila antara pemain yang memiliki panjang lengan keseluruhan 

yang pendek dan pemain yang memiliki panjang lengan keseluruhan yang 

panjang tetapi memiliki kekuatan yang sama maka pemain yang memiliki 

panjang lengan keseluruhan yang panjang akan memiliki hasil lemparan yang 

lebih jauh. Hal ini dapat dimengerti karena dalam hubungan kecepatan linier dan 

rotasi ada suatu rumus ialah V = Ö X r. Artinya V adalah Jarak yang ditempuh, 

Ö adalah  kecepatan rotasi dan r adalah jari-jari yang dalam lemparan adalah 

panjang lengan. Kalau r makin besar V juga makin tinggi, kalau r makin kecil V 
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juga semakin kecil. Kalau r adalah panjang lengan keseluruhan maka bila 

panjang lengan keseluruhan panjang maka lemparan yang dihasilkan juga 

semakin jauh apabila kecepatan rotasinya sama. Dapat dibandingkan antara roda 

kecil; dan roda besar. Maka panjang lengan keseluruhan mempunyai hubungan 

dengan hasil lemparan bola.  

Kekuatan  otot  adalah  kemampuan  otot  atau  kemampuan sekelompok otot 

untuk melakukan kerja dengan menekan beban yang diangkatnya                             

( M.Sayoto, 1995:45). Kekuatan otot adalah kekuatan yang digunakan oleh 

sekelompok otot tubuh dalam satu kontraksi maksimal ( Harsono, 1988 : 58 ). 

Dengan demikian bahwa kemampuan otot lengan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot yang terdapat pada lengan seseorang 

dalam melakukan kerja dengan menekan beban yang ditanggungnya dalam satu 

kontraksi maksimal selama melakukan aktivitas menolak atau melempar. 

Dalam lemparan ke dalam organ tubuh yang banyak berperan adalah lengan, 

oleh karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk mencapai suatu prestasi 

dalam lemparan kedalam. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang positif dengan 

lemparan bola ke dalam. Dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

semakin kuat otot lengan seseorang, maka akan semakin tinggi pula prestasi 

yang akan dicapai tentu dibarengi dengan teknik yang baik dan benar. 

Pada saat melakukan gerakan lemparan kedalam, terdapat  sebuah momen 

dimana togok dilengkungkan ke belakang kemudian melecut ke depan  sebelum 

bola dilemparkan. Untuk dapat melengkungkan togok kemudian melecut seperti 
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di atas dibutuhkan kelentukan pada togok itu sendiri. Semakin lentuk togok 

seseorang, maka semakin mudah orang tersebut dalam melakukan lemparan ke 

dalam. Kelentukan togok menentukan sudut lemparan bola yang  juga akan 

mempengaruhi jauhnya hasil  lemparan ke dalam. Selain itu dengan togok yang 

lentuk, dapat dihasilkan bidang  ayunan bola yang luas, dimana  bidang ayunan 

yang luas ini jika ditunjang dengan kecepatan dan kekuatan dalam gerakan 

melempar maka akan  menghasilkan jarak lemparan yang jauh. 

Jansen, Schultz dan Bangerter ( 1983:194) mengatakan bahwa tubuh terdiri atas 

susunan tulang yang keras dan panjang berfungsi sebagai pengungkit, melalui 

titik sumbu serta titik yang mengelilingi titik dimana pengungkit itu bergerak, 

dimana penerapan gaya akan memperkuat satu otot atau lebih yang disebabkan 

oleh kontraksi dari otot-otot, dimana titik tahananya adalah merupakan pusat 

gravitasi dari segmen tubuh yang bergerak. Pada lemparan kedalam inertia 

pertama sekali diatasi oleh kekuatan kaki yang memindahkan daya percepatan 

yang bekerja dalam suatu mata rantai dengan tubuh bagian bawah yang bergerak 

dinamis yaitu pinggang dan pinggul mendahului bagian atas menuju tahap akhir 

yaitu fase impuls ( J.M. Ballesteros, 1979:5).  

Dalam lemparan ke dalam organ tubuh yang banyak berperan adalah lengan, 

oleh karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk mencapai suatu prestasi 

dalam lemparan kedalam. Sementara pemain yang memiliki panjang lengan 

keseluruhan yang panjang tetapi memiliki kekuatan yang sama maka pemain 

yang memiliki panjang lengan keseluruhan yang panjang akan memiliki hasil 

lemparan yang lebih jauh. Raven ( 1992 : 14 ) mengatakan bahwa kelentukan 
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togok berfungsi sebagai penegak dan penggerak batang badan yang penting 

artinya untuk sikap dan gerak-gerik tulang belakang. Sementara otot perut yang 

dalam penelitian ini tidak dibicarakan sebagai keseimbangan gerakan otot 

punggung memberikan sumbangan pula kepada lengan dalam gerakan 

melempar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa otot punggung ( togok), 

otot lengan, dan panjang lengan sangat penting dalam melakukan lemparan 

kedalam mengingat bahwa lemparan merupakan suatu bentuk gerakan untuk 

menekan sebuah beban yang dilakukan dengan menggunakan kedua tangan 

untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pada gerak melempar 

dalam korelasinya terhadap hasil lemparan kedalam bahwa kekuatan otot 

lengan, kelentukan togok, dan panjang lengan yang segaris akan berfungsi 

sebagai pengungkit sedangkan pinggang berfungsi sebagai titik tumpu atau axis 

dan tungkai yang satunya akan berfungsi  sebagai penumpu ketika gerak saat 

melemparkan bola sampai dengan berakhirnya fungsi-fungsi tersebut akan 

berpindah sesuai dengan teknik gerak yang secara keseluruhan dilakukan. Oleh 

karena itu dapat diprediksikan bahwa panjang lengan, kekuatan otot lengan dan 

kelentukan togok memberikan sumbagan yang signifikan terhadap hasil 

lemparan ke dalam. 

 

2.2 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 
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Mengacu pada pengertian di muka maka dalam penelitian ini hipotesis yang 

duajukan adalah : 

2.2.1 Ada sumbangan panjang lengan dengan hasil lemparan kedalam pada 

mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) PKLO-FIK-UNNES Tahun 

2009, tetapi besarnya sumbangan tidak dapat diprediksikan secara angka.  

2.2.2 Ada sumbangan kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan kedalam 

pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) PKLO-FIK-UNNES 

Tahun 2009, tetapi besarnya sumbangan tidak dapat diprediksikan secara 

angka.   

2.2.3 Ada sumbangan kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam pada 

mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) PKLO-FIK-UNNES Tahun 

2009, tetapi besarnya sumbangan tidak dapat diprediksikan secara angka.   

2.2.4 Ada sumbangan kekuatan otot lengan, panjang lengan, dan kelentukan 

togok  dengan hasil lemparan kedalam pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan 

Khusus (IKK) PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009, tetapi besarnya 

sumbangan tidak dapat diprediksikan secara angka. 

 



 

32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak sumbangan kekuatan 

otot lengan, panjang lengan, dan kelentukan togok dengan hasil lemparan 

kedalam pada mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) PKLO-FIK-UNNES 

Tahun 2009, serta berapa besar sumbangannya Untuk penelitian lebih lanjut 

diperlukan hal-hal sebagai berikut :  

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi   adalah   keseluruhan   subjek   penelitian  ( Suharsimi  Arikunto, 

2006:130). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1990:220) populasi adalah suatu 

penduduk yang masuk untuk diselidiki, populasi dibatasi sehingga penduduk 

atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Kepelatihan Khusus (IKK) 

PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009, yang berjumlah 50 orang. Adapun sifat-sifat 

yang sama dari populasi penelitian ini adalah : 1) Mahasiswa UNNES yang 

mendapat pendidikan dari tempat yang sama, 2) Mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES Tahun akademik 2008/2009, 

mendapat kulish dari dosen yang sama pada waktu dan tempat yang sama, 3) 

Usia antara 18-22 tahun. 4) Berjenis keaminyagsa iaahlaki-laki. Dengan 

demikian populasi penelitian ini sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 
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3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampling  

Sampel adalah sebagian individu  yang diselidiki. Tidak semua populasi  

harus dijadikan sampel, sebagai sampel bisa mengambil sebagian dari populasi 

asal sampel tersebut bisa mewakili populasi  ( Sutrisno Hadi, 1990 : 70 ).  

Sebenarnya tidak ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen dari jumlah 

populasi untuk dipilih sebagai sample ( Sutrisno Hadi 1990 : 73 ). Sebagai 

ancer-ancer, apabila jumlah subyeknya kurang dari 100 maka sebaiknya 

populasi diambil semua sebagai samjpel, apabila jumlah subyeknya besar dapat 

diambil 10%-15%, atau 20%-25% atau lebih. Hal ini tergantung dari : 1) 

Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, 2) sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikitynya data, dan 3) besar kecilnya resiko yang harus ditanggung oleh 

peneliti ( Suharsimi Arikunto, 2000: 112 ).  

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Ilmum Kepelatihan Khusus (IKK) 

PKLO-FIK-UNNES Tahun 2009 yang berjumlah 38 orang. Mengacu pada 

pendapat suharsimi Arikunto tersebut di muka maka semua populasi penelitian 

ini digunakan sebagai sampel. Maka teknik sampelnya adaha total populasi.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel ialah variabel bebas dan satu variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan sebagai 

penyebab salah satu faktor dalam penelitian. Sedangkan variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi. Adapun variabel-variabel tersebut adalah : 
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1. Variabel bebas atau  X    terdiri atas tiga variabel yaitu :  

a. Variabel bebas 1 ( X1) adalah : Panjang Lengan  

b. Variabel bebas 2 ( X2) adalah : Kekuatan Otot Lengan 

c. Variabel bebas 3 ( X3) adalah Kelentukan Togok 

2. Variabel terikat   atau Y ialah : Hasil Lemparan Kedalam 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes, yang menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:90) bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk 

mencari kedudukan atau status, fenomena (gejala) dan menemukan kesamaan 

status dengan cara membandingkannya dengan standart yang sudah ditentukan. 

Desain penelitian adalah “desain one-shot case study”. Adapun desain yang 

dimaksud digambarkan seperti berikut : 

 

 

 

                                                                rX1-Y 

                                                                rX2-Y                                                               

                                                                rX3-Y 

                                                                rX1,2,3 - Y    

 

Desain penelitian “ One-shot case study “ 

 

Panjang Lengan  
(X1) 

Kekuatan Ootot 
Lengan (X2) 

Kelentukan Togok  
(X3) 

Hasil lemparan     
ke dalam  

(Y) 
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3.5 Teknik Pengambilan Data 

Manusia merupakan instrumen penelitian yang utama dalam pengumpulan data 

(Moleong, 2002:121). Metode yang digunakan adalah  pengukuran panjang 

lengan dengan menggunakan antropometer, kekuatan otot lengan menggunakan 

pull and push dynamometer, kelentukan togok menggunakan bangku flexometer 

selama 3 detik, kemudian di hitung berapa jauh skala  yang dapat di jangkau  

dengan ujung jari, serta tes pengukuran penilaian jarak jauhnya lemparan 

kedalam.  

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke 

pihak IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES dengan cara menghubungi 

IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES. Setelah memperoleh ijin dari 

pihak IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES selanjutnya penulis 

mengurus surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  

Universitas   Negeri Semarang  yang  nantinya  digunakan  sebagai  

rekomendasi  dari   pihak fakultas ke pihak IKK Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES. 

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak IKK PKLO-FIK-

UNNES mahasiswa peserta IKK Sepakbola. Setelah mendapat daftar 

nama mahasiswa, peneliti dan dosen pembiombing IKK Sepakbola 

PKLO-FIK-UNNES mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang 
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selanjutnya kesepakatan tersebut dikonfirmasikan ke dosen 

Pembimbing dan mahasiswa yang akan dijadikan populasi penelitian. 

3.6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Sepakbola FIK UNNES. 

3.6.1.4 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2009  yang dimulai 

pada pukul 14.30 hingga selesai  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, mahasiswa peserta mata kuliah IKK 

Sepakbola dikumpulkan lalu dilakukan pendataan ulang, setelah itu 

melakukan pemanasan. 

3.6.2.2 Pada waktu penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian 

olahraga sepakbola untuk mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 

3.6.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran yaitu : 1. Pengukuran panjang lengan dengan menggunakan 

Antropometer,   2. Pengukurn kekuatan otot lengan menggunakan Pull 

and Push Dynamometer, Kelentukan Togok menggunakan bangku 

Flexometer, dan lemparan bola kedalam. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Pengukuran Panjang Lengan 

1) Pengukuran panjang lengan dilakukan dengan menggunakan alat tes 

antropometer atau meteran baja yang bertujuan untuk mengukur panjang 

lengan. 
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2) Alat yang digunakan : 1. Kertas blangko pengukuran, 2. Pensil dan 

penghapus,  3. Petugas sebagai pengamat pelaksanaan penelitian dan 

seorang pencatat hasil    ( Depdikbud, 1990 : 4 ).  Untuk   pelaksanaan   

pengukuran sebagai berikut : 

3) Peserta tes berdiri tegak, kedua lengan lurus kebawah, kedua telapak 

tangan menghadap kepaha, kepala menghadap kedepan lurus. 

 

 

Gambar : 5 
Cara Mengukur Panjang Lengan 

(Dokumentasi penelitian)  
4) Pengukuran dilakukan dari sendi bahu sampai ujung lengan. 

5) Untuk penilaian pengukuran panjang lengan menggunakan satuan ukuran 

dalam sentimeter. 
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3.7.2 Pengukuran Kekuatan Otot Lengan 

Pengukuran kekuatan otot lengan bertujuan untuk mengetahui kekuatan    

dorong dan  tarik otot lengan, alat yang digunakan adalah Pull and Puss 

Dynamometer. Caranya sampel tes berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar 

bahu dan pandangan lurus kedepan. Tangan memegang Pull and Push 

Dynamometer dengan kedua tangan didepan dada. Posisi lengan dan tangan 

lurus dengan bahu. Tarik dan dorong alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat 

menarik atau mendorong, alat tidak boleh menempel pada dada, tangan dan siku 

tetap sejajar dengan bahu. Tes ini dilakukan sebanyak tiga kali dan diambil nilai 

yang paling tinggi. Penilaian adalah  Skor kekuatan tarik atau dorong terbaik 

dari tiga kali kesempatan dicatat sebagai skor dalam satuan kilogram, tingkatan 

ketelitian 0,5 kg ( Depdikbud, 1980 : 12 ) 

 

 

Gambar : 6 
Cara Mengukur Kekuatan otot Lengan 
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3.7.3 Pengukuran Kelentukan Togok 

Untuk mengukur kelentukan otot punggung menggunakan alat tes bangku dan 

penggaris berskala Reabilitas pengukuran ini 0.70 dan validitasnya antara 0.8 - 

0.9 ( Baumgartner, 1975 : 263 ). 

Caranya  : Testee berdiri di atas bangku dengan kedua kaki rapat, ujung jari kaki 

tidak melewati tepi bangku, 2) Kedua ibu jari berkaitan satu dngan yang lain, 3) 

Togok dibungkukkan pelan-pelan dan kedua tangan berusaha mencapai skala 

serendah mungkin dan sikap ini dipertahankan selama 3 detik, 4) tes ini 

dilakukan dua kali berturut-turut. 

 

 

Gambar : 7 
Cara Mengukur Kelentukan Togok 
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3.7.4 Pengukuran hasil Lemparan Kedalam  

.  

Gambar : 8 
Cara Melakukan Tes Lemparan Kedalam  

Pengukuran tes lemparan ke dalam menggunakan tes melempar bola sejauh 

mungkin dan diukur jaraknya dengan meteran. Pelaksanaan dilakukan sebanyak 

dua kali dan diambil yang terbaik 

 
3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam pelaksanaan banyak faktor yang mempengaruhi hasil penelitian ini, 

diantaranya adalah :   

3.8.1 Fasilitas lapangan dan perlengkapannya. 

Lapangan yang digunakan penelitian ini adalah lapangan sepakbola FIK 

UNNES, yang secara kualitas sudah dan dalam keadaan standart, artinya baik 

ukuran lapangan, ukuran gawang dan beratnya bola sudah memenuhi syarat.  

3.8.2 Alat-alat pengukur 
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Alat-alat pengukur rata-rata masih manual, yang pembacaan angkanya secara 

akurasi masih mungkin menimbulkan kurang tepatnya pembacaan hasil. Tetapi 

karena yang menggunakan alat ini adalah para mahasiswa FIK UNNES, yang 

rata-rata sudah kenal betul larakteristik alat-alat ini, maka tingkatan kesalahan 

masih kecil. 

3.8.3 Pemberian Instruki kepada testee.  

Karena peneliti adalah mahasiswa olahraga maka peneliti mudah untuk 

memberikan instruksi dan sampel dengan mudah pula menerima instruksi 

karena sampel adalah siswa peserta ekstrakurikuler futsal SMK Palapa Mijen 

Semarang yang cukup baik.  

3.8.4 Kondisi kesehatan sampel.  

Sampel adalah mahasiswa peserta mata kukliah IKK Sepakbola yang 

 terbiasa melakukan olahraga, kususnya sepakbola maka secara umum kesehatan 

sampel tidak diragukan lagi. 

 

3.9 Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka meliputi : data kekuatan 

otot lengan, panjang lengan, kelentukan togok, serta tes lemparan kedalam. 

Karena data satuan ukurannya beda satu sama lain maka sebelum dilakukan 

penghitungan statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan transformasi data 

diubah kedalam ke skor T baru kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan 

statistik deskriptif. Untuk menguji hipotesis sebelumnya dilakukan uji 

persyaratan yakni uji normalitas menggunakan statistik non parametrik  dengan 
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kolmogorov-Smirnov tes, dan uji homogenitas dengan Chi-Square dan untuk uji 

linieritas dan keberartian model dengan uji t dan uji F. Pengolahan data ini 

menggunakan  SPSS versi 10 (Syahri Alhusin, 2003 :182 ). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang data dari variabel 

penelitian yang diolah menggunakan statistik deskriptif. Adapun variabel dalam 

penelitian ini ada dua : 1) variabel bebas atau (X) yang terdiri dari tiga :        a) 

Panjang Lengan sebagai   variabel X1 b)  kekuatan Otot Lengan sebagai variabel 

X2,  c) Kelentukan Togok sebagai variabel X3, 2) variabel tergantung atau (Y) 

ialah Hasil Lemparan Kedalam. 

Penelitian ini yang dilakukan dengan  Survey  test, variabel-variabel dalam 

penelitian ini satuan ukurannya tidak sama., Panjang lengan dengan sentimeter, 

kekuatan otot lengan dengan kilogram kelentukan togok dengan sentimeter dan 

sebagai variabel terikat adalah hasil lemparan kedalam dengan satuan meter. 

Karena dari masing-masing variabel satuannya tidak sama maka perlu disatukan 

terlebih dahulu dengan cara distandardisasi ditransformasi ke skor T (Sutrisno 

Hadi, 1990:267). Kemudian baru dilanjutkan dengan penghitungan statistik 

deskriptif, adapun hasil perhitungan statisitik deskriptif dapat dilihat seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel : 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Data Statistik Deskripsi  

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximu
m 

Mean Std. 
Deviation 

Panjang lengan  38 34,07 71,94 50,0000 10,0010 
Kekuatan Otot Lengan 38 27,01 68,81 50,0003 10,0015 
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Kelentukan Togok  38 30,31 69,10 49,9989 10,0007 
Lemparan Kedalam  38 29,14 72,41 49,9995 9,9988 

 
Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk variabel Panjang Lengan 

N atau jumlah sampel = 38, nilai maksimumnya sebesar = 71.94,   dan nilai 

minimum sebesar = 34.07, mean = 50.0000, standart deviasi = 10.0010, 

Kekuatan Otot Lengan N  = 38, nilai maksimumnya = 68.81, nilai minimum  = 

27.01, mean  =  50.0003, standart deviasi = 10.0015. Untuk variabel Kelentukan 

Togok N atau jumlah sampel = 38, nilai maksimumnya sebesar = 69.10, dan 

nilai minimum sebesar = 30.31, mean = 49,9989, standart deviasi = 49,9989. 

Untuk hasil lemparan kedalam N = 38, nilai maksimumnya = 72.41, nilai 

minimum = 29.14, mean  = 49,9995, dan untuk  Standart Deviasi = 9.9988. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Persyaratan hipotesis 

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka dilanjutkan 

dengan uji sumbangan, menggunakan uji regresi, dengan uji regresi akan dapat 

diketahui besarnya sumbangan. Adapun sebelum uji sumbangan terlebih dahulu 

dilakukan uji persyaratan sumbangan dengan menggunakan uji persyaratan 

hipotesis yang meliputi 1) uji normalitas data,  2) uji homogenitas,                   3) 

Uji linieritas, 4) uji keberartian model garis regresi dengan langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang sama atau 

40 
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populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas data ini dengan 

ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 berarti distribusi 

data normal, dan jika  nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 berarti 

distribusi data tidak normal. Dari perhitungan statistik diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

Tabel : 2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

  

Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel 

dalam penelitian ini secara keseluruhan datanya berdistribusi normal, sehingga 

uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-sampel 

dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan ini merupakan prasyarat 

bila uji statistik infrensial hendak dilakukan (Singgih Santoso, 2005:209 ), uji 

homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan  Chi-Square dan dengan 

ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 berarti data 

berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama atau homogen, 

Variabel Kolmogorov-
Smirnov Z 

Signifikansi Keterangan 

Panjang lengan  0.730  0.661  > 
0.05 

Normal 

Kekuatan Otot Lengan 0.510  0.957  > 
0.05 

Normal 

Kelentukan Togok 
Tungkai 

0.532  0.940  > 
0.05 

Normal 

Hasil Lemparan 
Kedalam  

0.820  0.512  > 
0.05 

Normal 
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sedang jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 berarti data berasal 

dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama atau tidak homogen. 

Adapun dari perhitungan  diperoleh hasil sebagai berikut :   

Tabel : 3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 

Variabel Nilai Chi-
Square 

Signifikansi Keterangan 

Panjang Lengan  7.084  1.000 > 
0.05 

Homogen 

Kekuatan Otot Lengan  10.632  0.969 > 
0.05 

Homogen 

Kelentukan Togok  20.947  0.340  > 
0.05 

Homogen 

Hasil Lemparan 
Kedalam  

6.211  1.000  > 
0.05 

Homogen 

 

Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa semua data variabel dalam penelitian 

yang ada menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan data tersebut adalah Homogen, dan 

dengan demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.3 Uji Linieritas  Garis Regresi  

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara  

prediktor yaitu variabel-variabel Panjang Lengan (X1), Kekuatan Ootot Lengan 

(X2), Kelentukan Togok ( X3) dengan skor hasil Lemparan Kedalam sebagai 

variabel (Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat nilai F dengan 

ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika nilai signifikansi < 0.05 

berarti linier. Sedang jika Fhitung < Ftabel atau jika nilai signifikansi > 0.05 berarti 

tidak linier . Dari perhitungan data diperoleh hasil sebagai berikut:  

 
Tabel  : 4 
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Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 
 

 

 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat pahami bahwa variabel dalam penelitian ini, baik 

secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda, hasil uji linieritas garis 

regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah linier, dengan demikian uji 

parametrik dapat dilanjutkan. Adapun untuk jelasnya dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

1) Untuk variabel panjang lengan diperoleh nilai F sebesar 4.693    atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0.037  < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel panjang lengan penyebaran berada 

dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

2) Untuk variabel kekuatan otot lengan diperoleh nilai F sebesar 4.592  atau 

dengan nilai signifikasi 0.033  < 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan 

data variabel kekuatan otot lengan menunjukkan penyebaran datanya berada 

dalam satu garis yaitu  linier  

3) Untuk variabel kelentukan togok diperoleh nilai F sebesar 5.162  atau bila 

dengan nilai signifikasi diperolah hasil sebesar 0.029 < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel kelentukan togok penyebaran 

berada dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

Variabel Fhitung  / Ftabel  
Signifikan

si 

Keteranga
n 

Panjang Lengan  4.693   > 
3.5546 

0.037  < 
0.05 

Linier 

Kekuatan Otot 
Lengan  

4.892  > 
3.5546 

0.033  < 
0.05 

Linier 

Kelentukan Togok  5.162  > 
3.5546 

0.029  < 
0.05 

Linier 

Kek., Pj Leng, Keltk 
Togok  

4.402  > 
3.5546 

0.010  < 
0.05 

Linier 
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4) Untuk variabel Kekuatan otot lengan, panjang lengan, kelentukan togok 

dengan hasil Lemparan kedalam diperoleh nilai F sebesar 4.402 atau bila 

dengan nilai signifikasi diperoleh hasil sebesar 0.010 < 0.05 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dari variabel kekuatan otot lengan, panjang 

lengan, kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam penyebaran berada 

dalam satu garis lurus yaitu  linier. 

4.2.1.4  Uji Keberartian Model Garis Regresi 

   Uji keberartian  model garis  regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah persamaan garis regresi yang diperoleh signifikan atau tidak untuk dapat 

digunakan sebagai prediktor dari harga kreterium. Uji keberartian model ini 

menggunakan uji – t dengan kriteria  sebagai  berikut  :  jika  t hitung  >  t tabel  atau  

nilai signifikansi  < 0.05 berarti signifikan, sedang jika t hitung <  t tabel  atau nilai 

signifikansi > 0.05  berarti tidak signifikan. Dari perhitungan diperoleh hasil 

seperti tabel berikut :  

Tabel : 5 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi tunggal 

 
Variabel t hit  / ttab Signifikansi Keterangan 

Panjang Lengan  2.166   > 1.7341 0.037   < 
0.05 

 Signifikan 

Kekuatan Otot Lengan  2.212  > 1.7341 0.033  < 
0.05 

 Signifikan 

Kelentukan Togok  2.272  > 1.7341 0.029  < 
0.05 

 Signifikan 
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Tabel : 6 
Rangkuman hasil perhitungan uji keberartian model garis regresi ganda 

 
Variabel F hit  / Ftab Signifikans

i 
Keteranga
n 

Pj. Lengn , Kek OL, Kelnt 
Togok  

4.402  > 
3.5546 

0.010  < 
0.05 

 
Signifika
n 

 

Dari tabel 5 dan tabel 6 diatas dapat dipahami bahwa semua variabel penelitian  

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1) Variabel panjang lengan diperoleh  nilai t hitung > ttabel ialah sebesar   2.166  

> 1.7341 atau bila dilihat dari nilai signifikansinya diperoleh hasil sebesar 

0.037 < 0.05 dengan demikian kesimpulannya adalah sangat signifikan. 

2) Variabel  kekuatan  otot lengan diperoleh  nilai  t hitung > ttabel  ialah sebesar 

2.212 > 1.7341 atau bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 

0.033  < 0.05 dengan demikian  kesimpulannya signifikan. 

3) Variabel kelentukan togok, peroleh hasil nilai thitung ialah sebesar  2.272  

atau bila dilihat dari nilai signifikasinya diperoleh hasil sebesar 0.029  < 0.05 

dengan demikian  kesimpulannya  adalah signifikan. 

4) Seperti pada tabel 6 bahwa variabel kekuatan otot lengan, panjang lengan, 

dan kelentukan togok diperoleh nilai F hitung > Ftabel  ialah sebesar 4.402  > 

3.5546 atau bila dilihat dari nilai signifikansi diperoleh hasil sebesar 0.010 < 

0.05 dengan demikian  kesimpulannya adalah : signifikan. 

4.2.2 Uji Sumbangan  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari besar sumbangan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, untuk itu perlu dilakukan uji hubungan 
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terlebih dahulu terhadap semua variabel dalam penelitian kemudian dicari besar 

sumbangan yang meliputi  seperti berikut ini :   

4.2.2.1  Analisis Regresi Tunggal 

Penelitian   ini  akan  mencari  signifikansi  besar  sumbangan  variabel panjang 

lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan togok dengan hasil lemparan 

kedalam, oleh karena itu uji yang dipergunakan adalah uji regresi terlebih 

dahulu untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antar variabel bebas 

(X1, X2, X3,) dengan variabel terikat (Y), yang kemudian dilanjutkan dengan 

menghitung seberapa besar sumbangan antar variabel bebas (X1, X2, X3) dengan 

variabel terikat (Y), yang membuat signifikan. Maka disini akan ditampilkan 

hasil perhitungan uji regresi dan karena itu ditampilkan pula seberapa besar 

signifikansi sumbangannya. Sebab pada analisis regresi dapat ditampilkan 

beberapa determinan seperti koefisien determinasi R2(R Square ) yang bisa 

digunakan untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( 

independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y). Untuk 

mengetahui uji hubungan dengan ketentuan :  jika t hitung  >  ttabel  atau  

signifikansi  <  0.05  berarti  signifikan,  jika t hitung   < ttabel  atau signifikansi > 

0.05 berarti tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti 

terlihat pada tabel 5 merupakan hasil perhitungan uji hubungan untuk variabel 

tunggal, dan untuk tabel 7 merupakan rangkuman model summary untuk 

menghitung besar sumbangan dari masing-masing variabel yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel  : 7 
Rangkuman Hasil Perhitungan Besar sumbangan Panjang Lengan, Kekuatan Otot 
Lengan, Kelentukan Togok  terhadap hasil Lemparan Kedalam pada mahasiswa 

IKK Sepakbola PKLO FIK UNNES  
Model Summary 

Variabel R  R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
Panjang Lengan dengan Lemparan 
kedalam 

0.340 0.115  0.091  9.5343  

Kekuatan Otot Lengan dengan 
Lemparan Kedalam  

0.346 0.120  0.095  9.5110  

Kelentukan Togok dengan Lemparan 
Kedalam  

0.354 0.125  0.101  9.4798  

Pj.Leng. Kek. OL, Kelntk Tgk, 
Lemp Kdlm 

0.529 0.280  0.216  8.8520  

 

Berdasarkan perhitungan statistik seperti terlihat pada tabel 5 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

4.2.2.1.2 Uji Besar sumbangan panjang lengan terhadap lengan terhadap hasil 

lemparan kedalam  mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES  

Dari  hasil  perhitungan  hubungan  untuk  variabel  panjang lengan terhadap 

hasil lemparan kedalam diperoleh nilai t hitung  sebesar 2.116  dan nilai 

signifikansi sebesar 0.037 < 0.05 maka kesimpulannya ialah sangat signifikan. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara panjang lengan 

dengan hasil lemparan kedalam mahasiswa IKK Sepakbola. Karena ada 

hubungan maka dapat diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat 

angka atau nilai determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang 

bisa digunakan untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel 

prediktor ( independent ) atau (X1, X2, X3,) terhadap variabel dependent (Y). 

Berdasar pada tabel 7 untuk variabel kekuatan otot perut diperoleh hasil R 
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Square sebesar 0.115  x 100% = 11.5%, dengan demikian 100%-11.5%  = 88.5 

% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2.2.1.3 Uji besar sumbangan Kekuatan otot lengan terhadap hasil lemparan 

kedalam  mnahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES  

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sumbangan dari setiap variabel 

bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan uji 

hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Dari perhitungan untuk uji sumbangan variabel 

kekuatan otot lengan terhadap hasil Lemparan kedalam dapat dilihat pada tabel 

5 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.212  dan nilai signifikansi sebesar  0.033  < 

0.05 kesimpulannya ialah signifikan. Dengan demikian terdapat hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan kedalam pada 

anggota klub sepakbola puteri Galanita UNNES. Karena ada hubungan maka 

dapat diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai 

determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan 

untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( independent 

) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk 

variabel power otot lengan diperoleh hasil R Square sebesar 0.120 x 100% = 12 

%, dengan demikian 100% -12% = 88 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2.2.1.4 Uji Besar sumbangan kelentukan togok terhadap lengan terhadap hasil 

lemparan kedalam  mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES  

 Dari hasil perhitungan hubungan untuk variabel kelentukan togok terhadap 

hasil lemparan kedalam  mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES 
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diperoleh nilai t hitung  sebesar 2.272 dan nilai signifikansi sebesar 0.029  < 0.05  

maka kesimpulannya ialah signifikan. Dengan demikian terdapat hubungan 

yang signifikan antara kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam  

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES. Karena ada hubungan maka 

dapat diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai 

determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan 

untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( independent 

) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk 

variabel daya ledak otot lengan diperoleh hasil R Square sebesar 0.125  x 100% 

= 12.5%, dengan demikian sisanya ialah 100% -12.5% = 87.5% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

4.2.2.1.5   Analisis Regresi Ganda  

  Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sumbangan dari setiap variabel 

bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan uji 

hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud 

akan menguji hubungan dari ketiga variabel bebas ialah kekuatan otot lengan, 

panjang lengan, kelentukan togok terhadap hasil lemparan kedalam  mahasiswa 

IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, oleh karena itu analisisnya menggunakan 

regresi ganda dengan uji F.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang terdapat pada tabel 6 bahwa 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 4.402  dan nilai signifikansi sebesar  0.010 < 0.05 
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kesimpulannya adalah signifikan. Dengan demikian terdapat hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot lengan, panjang lengan, dan kelentukan togok 

terhadap hasil lemparan kedalam  mahasiswa UIKK Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES. Karena ada hubungan maka dapat diketahui besarnya sumbangan, 

ialah dengan melihat angka atau nilai determinan seperti koefisien determinasi 

R2 ( R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur prosentase besarnya 

pengaruh variabel prediktor ( independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel 

dependent (Y), tetapi untuk mencari besar sumbangan regresi ganda tidak 

menggunakan R Square tetapi menggunakan Adjusted R Square.  Berdasarkan 

pada tabel 7 untuk variabel ganda diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 

0.280 x 100% = 28 %, dengan demikian sisanya 100% - 28 % = 72 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun besar sumbangan secara keseluruhan 

variabel dapat dirangkum seperti terlihat pada tabel  8 berikut ini. 

Tabel : 8 
Rangkuman Besar sumbangan antar variabel tunggal dan variabel ganda 

Panjang Lengan terhadap Hasil Lemparan Kedalam 0.115 x 100% = 11.5 
% 

Kekuatan Otot Lengan terhdap Hasil Lemparan 
Kedalam  

0.120 x 100% = 12 %, 

Kelentukan Togok terhadap Hasil Lemparan 
Kedalam  

0.125 x 100% = 
12.5%,  

Kek.OL, Pj. Leng, Kltk Togok terhadap Hasil Lemp 
Kedlm  

0.280 x 100% = 28%,  

                     
        
    

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

: hipotesis alternatif yang diajukan adalah “diterima” dan hipotesis nihil yang 

diajukan adalah “ditolak.”  
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Dengan demikian  hasil uji hipotesis yang diperoleh ialah meliputi : 

1. Ada  hubungan panjang lengan dengan hasil lemparan kedalam pada 

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, serta besar sumbangannya 

11.5  %. 

2. Ada hubungan kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan kedalam 

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, , serta besar 

sumbangannya  12% 

3. Ada hubungan kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam mahasiswa 

IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, , serta besar sumbangannya 12.5 %. 

4. Ada hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan togok 

dengan hasil lemparan kedalam mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-

UNNES, serta besar sumbangannya 28 % 

 Hasil-hasil ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

 

4.3.1 Kekuatan Otot Lengan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot lengan 

berhubungan secara signifikan serta memberikan sumbangan yang cukup besatr 

ialah 12% terhadap kemampuan melempar bola ke dalam. Hubungan tersebut 

dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi yang diperoleh termasuk kategori 

cukup kuat. Dari harga koefisen korelasi yang bertanda positif menujukkan 

bahwa hubungan yang terjadi merupakan hubungan positif  yang artinya 

semakin tinggi kekuatan otot lengan maka akan semakin jauh lemparan ke 

dalam yang dihasilkannya dan sebaliknya semakin rendah daya ledak otot 
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lengan bahu seorang pemain bola maka akan semakin pendek lemparan ke 

dalam yang dihasilkan.  

Dengan demikian untuk memiliki kemampuan melempar yang baik, para 

pemain sepakbola perlu memperhatikan daya ledak otot lengan bahunya, sebab 

daya ledak otot lengan merupakan daya yang diperlukan untuk mengayunkan 

tangan secepat mungkin guna melakukan lemparan bola sejauh-jauhnya yang 

mengarah pada teman untuk memulai kembali permainan saat bola mati guna 

mencetak gol. Oleh sebab itu otot lengan memberikan sumbangan yang cukup 

berarti terhadap hasil lemparan ke dalam 

4.3.2 Panjang Lengan  

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa panjang lengan keseluruhan 

mempunyai hubungan yang signifikan dan memberikan sumbangan yang cukup 

besar ialah 15.5%  terhadap hasil lemparan ke dalam. Peranan dari panjang 

lengan keseluruhan bagi jauhnya lemparan adalah bila pemain memiliki lengan 

yang panjang maka akan memperluas daerah putaran lengan dan akan 

mempercepat laju bola yang dilempar ke depan. Peranan lengan disini dapat 

dilihat dengan jelas pada saat melakukan lemparan. Hal ini disebabkan karena 

pemain yang memiliki lengan yang panjang akan memperluas jari–jari dari 

putaran kayuhan lengan untuk melempar kedalam.  

Sehingga bila dibandingkan antara pemain yang mempunyai lengan yang 

panjang dan pemain hyang mempunyai lengan yang pendek tetapi keduanya 

mempunyai kekuatan yang sama, tentu perenang yang memiliki lengan yang 

panjang akan memiliki lemparan bola yang lebih jauh. Jadi  dapat disimpulkan 
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bahwa hal ini merupakan salah satu faktor mengapa hasil penelitian ini terutama 

sumbangan panjang lengan terhadap hasil lemparan kedalam menunjukkan 

nagka yang berarti  

4.3.3 Kelentukan Togok 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelentukan togok 

berhubungan secara signifikan serta memberikan sumbangan yang cukup besar 

ialah 12.5% terhadap kemampuan melempar bola ke dalam. Hubungan tersebut 

dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi yang diperoleh yang  termasuk 

kategori cukup kuat. Dari harga koefisen korelasi yang bertanda positif tersebut 

menujukkan bahwa hubungan yang terjadi merupakan hubungan positif  yang 

artinya semakin tinggi kelentukan togok maka akan semakin jauh lemparan ke 

dalam yang dihasilkannya dan sebaliknya semakin kecil kelentukan togok 

seorang pemain bola maka akan semakin pendek lemparan ke dalam yang 

dihasilkan. Dengan demikian untuk memiliki kemampuan melempar yang baik, 

para pemain sepakbola perlu memperhatikan kelentukan togoknya, sebab 

dengan dimiliki kelentukan togok yang tinggi lecutan badan saat melakukan 

lemparan akan semakin besar sehingga hasil lemparannyapun menjadi semakin 

sejauh. 

4.3.4 Lemparan kedalam 

Menururt Soekarman ( 1986:27) pada tubuh manusia  terdapat  217  pasang  otot 

rangka, yang terbagi menjadi empat macam komponen ialah jaringan  otot  yang 

terdiri  dari  sel-sel otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan urat-urat darah. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa sistem otot terdiri atas beberapa bagian yang satu sama 
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lain jelas terpisah, dimana  sebagian  besar  otot-otot itu tersebut melekat pada 

rangka. Sementara otot-otot tersebut dapat mengkerut secara aktif dan oleh 

karena itu dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka satu sama lain. Selain 

itu otot dapat juga meregang secara aktif sehingga dapat menggerakkan 

kerangka dalam suatu bagian tertentu . Maka susunan otot otot itu sering disebut 

sebagai suatu sistem alat untuk menguasai gerak aktif dan sikap tubuh kita ( 

Raven, 1994 : 12 ).Hal ini  tidak mungkin untuk otot rangka melakukan 

fungsinya tanpa dibantu oleh sistem rangka, dan sistem rangka ini menyediakan 

pengungkit untuk otot menerapkan force dan mengadakan kerjasama sekitar 

bagaimana terjadinya  gerakan.  Dan  menurut  Jensen  ( 1983 : 8)  system  otot 

rangka merupakan titik fokus dalam suatu gerakan, dimana sistem syaraf 

bekerja melalui otot dengan memberi impulse untuk mengontrol kontraksinya, 

dan dimana sistem rangka menjadi tuas atau pengungkit untuk otot dalam 

menerapkan force yang menyebabkan tubuh bergerak. Dijelaskan lebih lanjut 

bahwa jika kita menginginkan dapat bergerak dengan force yangat besar, kita 

harus menguatkan otot yang terlibat. Force menurut Hasan Shadily ( 1975 : 252 

) sama dengan kekuatan, dan strength adalah  kemampuan  tubuh  atau  segmen  

tubuh  dalam menerapkan force ( Jensen, 1983 : 153 ), sedang orang  

mempunyai kesan bahwa strength adalah hanya force yaitu mengkerutnya 

sebuah otot sekelompok otot.  Akan tetapi Strength melibatkan kombinasi dari 

tiga faktor ialah 1) kombinasi dari force mengkontrakasi otot menyebabkan 

gerakan, 2)kemampuan  mengkoordinasi  dari otot  agonis  dan antagonis , 

menetralisir, dan menstabilisasikan otot,   3) ratio  mekanika  dari  susunan  
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tulang  sebagai  pengungkit yang terlibat. Lebih lanjut Jensen ungkapkan bahwa 

Strength is basic to motor  performance,  and  it  may be the  most important 

single factor in performance. Because almost all vigoruos performances depend 

on ability to apply great force against resistance, increased strength will often   

contribute  to  better performance. Dengan demikian menjadi jelas bahwa  

bagaimana gerakan teknik lemparan kedalam dilakukan tidak hanya ditentukan  

oleh komponen daya ledak yang merupakan gabungan dari kekuatan dan 

kecepatan pada otot lengan serta kelentukan togok, namun juga koordinasi gerak 

dari seluruh tubuh yang menyangkut keseluruhan otot dan rangka sebagai 

pengungkit.  

` 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan penelitian ini adalah : 

5.1.1 Ada  hubungan panjang lengan dengan hasil lemparan kedalam pada 

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, serta besar 

sumbangannya 11.5  %. 

5.1.2 Ada hubungan kekuatan otot lengan dengan hasil lemparan kedalam 

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, serta besar 

sumbangannya  12% 

5.1.3 Ada hubungan kelentukan togok dengan hasil lemparan kedalam 

mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES, serta besar 

sumbangannya 12.5 %. 

5.1.4 Ada hubungan panjang lengan, kekuatan otot lengan, dan kelentukan 

togok dengan hasil lemparan kedalam mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-

FIK-UNNES, serta besar sumbangannya 28 % 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

5.2.1 Kepada dosen dan mahasiswa IKK Sepakbola PKLO-FIK-UNNES 

disarankan agar latihan keterampilan dasar ditingkatkan dan diberikan 

secara lebih efektif. 
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5.2.2 Kepada dosen dan mahasiswa IKK Sepakbola IKK FIK-UNNES harap 

diketahui bahwa panjang lengan,  kekuatan otot lengan, dan kelentukan 

togok ada hubungan yang signifikan dengan hasil lemparan ke dalam, 

dan memberikan sumbangan yang cukup,baik maka perlu dilatih secara 

efektif.  

5.2.3 Kepada para peneliti dan pemerhati sepakbola, disarankan untuk 

melakukan penelitian lanjut dengan menambah variabel yang 

diperkirakan mempunyai hubungan yang signifikan, misalnya  dan 

kelentukan otot punggung dan kekuatan otot tungkai. 

5.2.4 Gerak melempar dalam korelasinya terhadap hasil lemparan kedalam 

bahwa kekuatan otot lengan, kelentukan togok, dan panjang lengan yang 

segaris akan berfungsi sebagai pengungkit sedangkan pinggang berfungsi 

sebagai titik tumpu atau axis dan tungkai yang satunya akan berfungsi  

sebagai penumpu ketika gerak saat melemparkan bola sampai dengan 

berakhirnya fungsi-fungsi tersebut akan berpindah sesuai dengan teknik 

gerak yang secara keseluruhan dilakukan. Oleh karena itu dapat 

diprediksikan bahwa panjang lengan, kekuatan otot lengan dan 

kelentukan togok memberikan sumbagan yang signifikan terhadap hasil 

lemparan ke dalam. 
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Lampiran 1 
DATA PENELITIAN SUMBANGAN KEKUATAN OTOT LENGAN, 

PANJANG  
LENGAN DAN KELENTUKAN TOGOK TERHADAP LEMPARAN 

KEDALAM  
MAHASISWA IKK SEPAKBOLA PKLO-FIK-UNNES TAHUN 2009 

 
 
No. 

  Nama Code  
  

KOL Panj 
Leng Klentk 

Lemp 
Kedlm Pull Push Hasil 

1 Arfi OC-1 24 15 19,5 78,2 19 15,9 
2 Rizky OC-2 22 26 24 77,6 21 12,7 

3 
Dwi 
Atmoko OC-3 21 37 32 80,8 17 20 

4 Hajar OC-4 29 24 26,5 79 19 16,5 
5 Rifki OC-5 28 19 23,5 81,5 16 18,7 
6 Sukma OC-6 32 29 30,5 77,4 21 18,8 
7 Ashar OC-7 34 21 27,5 75,7 19 14,3 
8 Gufron OC-8 31 24 27,5 72,8 21 15 
9 Afriamto OC-9 39 32 35,5 84,5 30 19,9 
10 Musofa OC-10 25 28 26,5 75,5 15 15,1 
11 Deni W OC-11 32 21 26,5 79,2 16 17,4 
12 Andika OC-12 31 25 28 78,4 21 15,2 
13 Alwi OC-13 28 25 26,5 73,6 9 14,7 
14 Yosi OC-14 34 38 36 78,4 16 16,4 
15 Eki  OC-15 43 32 37,5 72,6 30 19,2 
16 Aris OC-16 39 30 34,5 84,4 23 20,7 
17 Damar OC-17 36 24 30 81 20 19 
18 Surya OC-18 30 29 29,5 75,7 23 16,8 
19 Wahu Adi OC-19 30 25 27,5 78,4 13 14,8 

20 
Riezky 
Fajar OC-20 41 28 34,5 75,5 12 18,9 

21 Dyan OC-21 20 15 17,5 79,4 19 16 
22 Seto OC-22 35 29 32 82,3 21 16,8 
23 Nurohmin OC-23 35 24 29,5 87,6 27 19,4 
24 Bima OC-24 37 33 35 75,7 25 17,3 
25 Viki OC-25 33 14 23,5 75,4 20 15,5 
26 Irawan OC-26 29 19 24 84,8 18 16,45 
27 Habib OC-27 31 27 29 74,8 10 16,6 
28 Ramdan OC-28 36 36 36 84,1 16 15,2 
29 Martin OC-29 31 32 31,5 83,2 28 20 
30 Deny OC-30 31 33 32 75,9 22 19,1 
31 Eros OC-31 30 32 31 85,8 16 15,95 
32 Sandy OC-32 30 31 30,5 81,5 23 16 
33 Ajik OC-33 28 24 26 74,1 24 17,8 
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34 Roni OC-34 29 26 27,5 76,8 25 19,2 
35 Muhfarlan OC-35 37 15 26 73,6 29 14,7 

36 
M 
Ikhwarudin OC-36 28 21 24,5 81,9 14 15,5 

37 M Tunjung OC-37 25 19 22 78,7 10 16 
38 Yogi OC-38 25 19 22 82,8 19 21,8 
   Mean     28,50 78,91 19,66 17,09 

  
 Stand 

Dev     4,78 3,96 5,41 2,10 
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Lampiran 2 
 

DATA PENELITIAN SUMBANGAN KEKUATAN OTOT 
LENGAN 

PANJANG LENGAN DAN KELENTUKAN TOGOK 
TERHADAP  

LEMPARAN KEDALAM MAHASISWA IKK SEPAKBOLA  
PKLO-FIK-UNNES TAHUN2009 

Transformasi Data Ke 
Skor T    
No. N a m a Kol Panj Leng Kelent Lemp Kedlm 
1 OC-1 31,19 48,21 48,78 44,36 
2 OC-2 40,59 46,69 52,48 29,14 
3 OC-3 57,32 54,77 45,09 63,85 
4 OC-4 45,82 50,23 48,78 47,21 
5 OC-5 39,55 56,54 43,24 57,67 
6 OC-6 54,18 46,19 52,48 58,15 
7 OC-7 47,91 41,89 48,78 36,75 
8 OC-8 47,91 34,57 52,48 40,08 
9 OC-9 64,63 64,11 69,10 63,38 
10 OC-10 45,82 41,39 41,40 40,55 
11 OC-11 45,82 50,73 43,24 51,49 
12 OC-12 48,95 48,71 52,48 41,03 
13 OC-13 45,82 36,59 30,31 38,65 
14 OC-14 65,68 48,71 43,24 46,73 
15 OC-15 68,81 34,07 69,10 60,05 
16 OC-16 62,54 63,86 56,17 67,18 
17 OC-17 53,14 55,27 50,63 59,10 
18 OC-18 52,09 41,89 56,17 48,64 
19 OC-19 47,91 48,71 37,70 39,12 
20 OC-20 62,54 41,39 35,86 58,62 
21 OC-21 27,01 51,24 48,78 44,83 
22 OC-22 57,32 58,56 52,48 48,64 
23 OC-23 52,09 71,94 63,56 61,00 
24 OC-24 63,59 41,89 59,87 51,01 
25 OC-25 39,55 41,14 50,63 42,45 
26 OC-26 40,59 64,87 46,94 46,97 
27 OC-27 51,05 39,62 32,16 47,68 
28 OC-28 65,68 63,10 43,24 41,03 
29 OC-29 56,27 60,83 65,41 63,85 
30 OC-30 57,32 42,40 54,33 59,57 
31 OC-31 55,23 67,39 43,24 44,59 
32 OC-32 54,18 56,54 56,17 44,83 
33 OC-33 44,77 37,86 58,02 53,39 
34 OC-34 47,91 44,67 59,87 60,05 
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35 OC-35 44,77 36,59 67,26 38,65 
36 OC-36 41,64 57,55 39,55 42,45 
37 OC-37 36,41 49,47 32,16 44,83 
38 OC-38 36,41 59,82 48,78 72,41 
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Lampiran 3 
 
 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximu

m 
Mean Std. Deviation 

Kek Ot lengan 38 27,01 68,81 50,0003 10,0015 
Panjang Lengan 38 34,07 71,94 50,0000 10,0010 

Kelentukan 
Togok 

38 30,31 69,10 49,9989 10,0007 

Lemparan 
Kedalam 

38 29,14 72,41 49,9995 9,9988 

Valid N (listwise) 38     
 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kek Ot 
lengan

Panjan
g 

Lenga
n 

Kelentuka
n Togok 

Lemparan 
Kedalam 

N  38 38 38 38 
Normal Parameters Mean 50,000

3 
50,000

0 
49,9989 49,9995 

 Std. 
Deviation 

10,001
5 

10,001
0 

10,0007 9,9988 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,083 ,118 ,086 ,133 

 Positive ,083 ,118 ,086 ,133 
 Negative -,079 -,063 -,083 -,121 

Kolmogorov-Smirnov 
Z 

 ,510 ,730 ,532 ,820 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,957 ,661 ,940 ,512 
               a  Test distribution is Normal. 
               b  Calculated from data. 

 
NPar Tests 
Chi-Square Test 

 
Test Statistics 

 Kek Ot 
lengan 

Panjang 
Lengan 

Kelentukan Togok Lemparan 
Kedalam 

Chi-Square 10,632 7,684 20,947 6,211 
df 21 30 19 29 
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Asymp. Sig. ,969 1,000 ,340 1,000 
a  22 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,7. 
b  31 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,2. 
c  20 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,9. 
d  30 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,3. 

 
 

Regression 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Lemparan Kedalam 49,9995 9,9988 38 
Kek Ot lengan 50,0003 10,0015 38 

 
 
 
 
 

Correlations 
  Lemparan Kedalam Kek Ot lengan 

Pearson 
Correlation 

Lemparan Kedalam 1,000 ,346 

 Kek Ot lengan ,346 1,000 
Sig. (1-tailed) Lemparan Kedalam , ,017 

 Kek Ot lengan ,017 , 
N Lemparan Kedalam 38 38 
 Kek Ot lengan 38 38 

 
Variables Entered/Removed 

Model Variables 
Entered 

Variables Removed Method 

1 Kek Ot lengan , Enter 
                               a  All requested variables entered. 
                               b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,346 ,120 ,095 9,5110 

            a  Predictors: (Constant),  Kek Ot lengan 
            b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
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ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

442,540 1 442,540 4,892 ,033 

 Residual 3256,539 36 90,459   
 Total 3699,079 37    

     a  Predictors: (Constant),  Kek Ot lengan 
     b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
Coefficients 

  Unstandardiz
ed 

Coefficients

 Standardize
d 

Coefficients

t Sig. Correlations 
 

Mode
l 

 B Std. Error Beta   Zero-
order 

Partial Part

1 (Constant) 32,710 7,968  4,105 ,000    
 Kek Ot 

lengan 
,346 ,156 ,346 2,212 ,033 ,346 ,346 ,346

a  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 

Regression Standardized Residual

3,00
2,50

2,00
1,50

1,00
,50

0,00
-,50

-1,00
-1,50

-2,00

Histogram

Dependent Variable: Lemparan Kedalam

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = ,99  
Mean = 0,00

N = 38,00
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Lemparan Kedal

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 
Regression 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Lemparan 
Kedalam 

49,9995 9,9988 38 

Panjang Lengan 50,0000 10,0010 38 
 

Correlations 
  Lemparan 

Kedalam 
Panjang Lengan 

Pearson 
Correlation 

Lemparan Kedalam 1,000 ,340 

 Panjang Lengan ,340 1,000 
Sig. (1-tailed) Lemparan Kedalam , ,018 

 Panjang Lengan ,018 , 
N Lemparan Kedalam 38 38 

 Panjang Lengan 38 38
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables 

Entered 
Variables Removed Method 

1 Panjang Lengan , Enter 
                              a  All requested variables entered. 
                              b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,340 ,115 ,091 9,5343 

            a  Predictors: (Constant),  Panjang Lengan 
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            b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 

ANOVA 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

426,566 1 426,566 4,693 ,037 

 Residual 3272,513 36 90,903   
 Total 3699,079 37    

     a  Predictors: (Constant),  Panjang Lengan 
     b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 
 

 
Coefficients 

  Unstandardize
d Coefficients

 Standardize
d 

Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 

Model  B Std. Error Beta   Zero-
order 

Partia
l 

Part

1 (Constant) 33,024 7,988  4,134 ,000    
 Panjang 

Lengan 
,340 ,157 ,340 2,166 ,037 ,340 ,340 ,340

a  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 

Regression Standardized Residual
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1,50
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1,00
,75

,50
,25

0,00
-,25
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Histogram

Dependent Variable: Lemparan Kedalam
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Std. Dev = ,99  
Mean = 0,00

N = 38,00
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Lemparan Kedal

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 
 

 
 
 
 
Regression 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Lemparan Kedalam 49,9995 9,9988 38 
Kelentukan Togok 49,9989 10,0007 38 

 
Correlations 

  Lemparan 
Kedalam 

Kelentukan 
Togok 

Pearson 
Correlation 

Lemparan Kedalam 1,000 ,354 

 Kelentukan Togok ,354 1,000 
Sig. (1-tailed) Lemparan Kedalam , ,015 

 Kelentukan Togok ,015 , 
N Lemparan Kedalam 38 38 
 Kelentukan Togok 38 38 

 
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables 

Entered 
Variables 
Removed 

Method 

1 Kelentukan 
Togok 

, Enter 

                                 a  All requested variables entered. 
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                                 b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 
 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,354 ,125 ,101 9,4798 

                   a  Predictors: (Constant),  Kelentukan Togok 
                   b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
ANOVA 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

463,898 1 463,898 5,162 ,029 

 Residual 3235,181 36 89,866   
 Total 3699,079 37    

        a  Predictors: (Constant),  Kelentukan Togok 
        b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
Coefficients 

  Unstandardize
d Coefficients

 Standardize
d 

Coefficient
s

t Sig. 

Correlations 

Model  B Std. Error Beta   Zero-
order 

Partia
l 

Part

1 (Constant) 32,297 7,942  4,067 ,000    
 Kelentukan 

Togok 
,354 ,156 ,354 2,272 ,029 ,354 ,354 ,354

a  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Lemparan Kedal

Observed Cum Prob
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Regression 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Lemparan 
Kedalam 

49,9995 9,9988 38 

Kek Ot lengan 50,0003 10,0015 38 
Panjang Lengan 50,0000 10,0010 38 

Kelentukan Togok 49,9989 10,0007 38 
 

Correlations 
  Lemparan 

Kedalam 
Kek Ot 
lengan 

Panjang 
Lengan 

Kelentukan 
Togok 
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Pearson 
Correlation 

Lemparan 
Kedalam 

1,000 ,346 ,340 ,354 

 Kek Ot lengan ,346 1,000 ,084 ,293 
 Panjang Lengan ,340 ,084 1,000 ,066 
 Kelentukan 

Togok 
,354 ,293 ,066 1,000 

Sig. (1-tailed) Lemparan 
Kedalam 

, ,017 ,018 ,015 

 Kek Ot lengan ,017 , ,308 ,037 
 Panjang Lengan ,018 ,308 , ,346 
 Kelentukan 

Togok 
,015 ,037 ,346 , 

N Lemparan 
Kedalam 

38 38 38 38 

 Kek Ot lengan 38 38 38 38
 Panjang Lengan 38 38 38 38

 Kelentukan
Togok

38 38 38 38

 
 

Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered Variables 

Removed 
Method 

1 Kelentukan Togok,  Panjang Lengan,  Kek Ot 
lengan 

, Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 
 
 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,529 ,280 ,216 8,8520 2,057 
      a  Predictors: (Constant),  Kelentukan Togok,  Panjang Lengan,  Kek Ot 
lengan 
      b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
 

ANOVA 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

1034,909 3 344,970 4,402 ,010 



79 
 

 

 Residual 2664,170 34 78,358   
 Total 3699,079 37    

       a  Predictors: (Constant),  Kelentukan Togok,  Panjang Lengan,  Kek Ot 
lengan 
        b  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 

 
 
 
 
 
 
 

Coefficients 
  Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Model  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 9,604 11,210  ,857 ,398 
 Kek Ot lengan ,243 ,153 ,244 1,597 ,120 
 Panjang 

Lengan 
,302 ,146 ,302 2,063 ,047 

 Kelentukan 
Togok 

,263 ,152 ,263 1,725 ,094 

a  Dependent Variable:  Lemparan Kedalam 
 
 

Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

     
,346 ,264 ,232 ,910 1,099 
,340 ,334 ,300 ,991 1,009 
,354 ,284 ,251 ,913 1,096 
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Lemparan Kedal
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
Dokumetasi Penelitian 

 

 
 

 Gambar 1 : Pengukuran Kekuatan Otot Lengan  
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Gambar 2 : Pengukuran Panjang Lengan  

 
 

Gambar 3 : Pengukuran Kelentukan Togok  
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Gambar 4 : Lemparan Kedalam  
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Gambar 5 : Alat-alat Penelitian  
 

 


