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S A R I 
 
Endri Dwi Pramularso (2009) :” Hubungan Power Otot Lengan, Panjang 
Lengan Dan Kekuatan Otot Perut Dengan Jauhnya Hasil Lemparan Ke 
Dalam Pada Permainan Sepakbola Pemain Ps. UNNES Tahun 2008.  
 
Permasalahan pada penelitian adalah : 1) Apakah ada hubungan power otot lengan 
dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam? 2) Apakah ada hubungan panjang 
lengan dengan jauhnya lemparan kedalam? 3) Apakah ada hubungan kekuatan 
otot perut dengan jauhnya lemparan kedalam? 4) Apakah ada hubungan power 
otot lengan, panjang lengan, dan kekuatan otot perut dengan jauhnya lemparan 
kedalam? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 1) Hubungan power otot 
lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam. 2) Hubungan panjang lengan 
dengan jauhnya lemparan kedalam. 3) Hubungan kekuatan otot perut dengan 
jauhnya lemparan kedalam. 4) Hubungan power otot lengan, panjang lengan, dan 
kekuatan otot perut dengan jauhnya lemparan kedalam.  
Metode penelitian menggunakan survey test. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang terdaftar 
sebagai pemain Ps. UNNES yang mengikuti kompetisi antar klub divisi I-II 
Pengcab Kota Semarang Tahun 2008, berjumlah 25 orang. Semua populasi 
dijadikan sampel. Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-
penghitungan statistik. Sebelum dilakukan uji hipotesis, 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 hipotesis dengan uji regresi 
sederhana dan regresi ganda. Karena ada data yang tidak signifikan maka uji 
hipotesis menggnakan Uji Korelasi Spearman’s. Pengolahan data dengan 
komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10.   
Hasil penelitian berdasarkan perhitungan adalah : 1) Berdasarkan pada hasil 
perhitungan hubungan power otot lengan dengan lemparan kedalam sebesar 0.048 
< 0.05 berarti tidak ada hubungan. 2) Berdasarkan perhitungan hubungan panjang 
lengan dengan lemparan kedalam sebesar – 0.068 > 0.05, yang berarti tidak ada 
hubungan. 3) Berdasarkan perhitungan hubungan kekuatan otot perut dengan 
lemparan kedalam sebesar – 0.027 > 0.05, yang berarti tidak ada hubungan.                  
4) Demikian pula bila dilihat dengan uji regresi ganda diperoleh nilai F hitung 
sebesar 2.317 dengan nilai signifikansi sebesar 0.142 > 0.05. dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. 
Saran penelitian ialah : 1) Kepada pelatih dan pemain Ps UNNES disarankan agar 
latihan lemparan kedalam ditingkatkan dan diberikan secara lebih efektif. 2) 
Kepada pelatih dan pemain Ps. UNNES harap diketahui bahwa tinggi badan, 
power lengan, Panjang lengan, serta kekuatan otot perut tidak ada hubungan yang 
signifikan dengan hasil lemparan ke dalam, walaupun begitu perlu ada perhatian 
terhadap ketiga variabel tersebut dalam latihan. 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 

Olahraga adalah suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat, keberadaanya sekarang  tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi 

sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja 

maupun anak-anak. Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, 

tetapi lebih dari itu ialah sebagai sarana pendidikan bahkan prestasi. Sebagai 

contoh salah satu cabang olahraga yang banyak di gemari masyarakat ialah 

cabang sepakbola. Melalui kegiatan sepakbola ini para remaja banyak mendapat 

manfaat, baik dalam pertumbuhan fisik, mental maupun sosial. 

Sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua regu, masing-

masing regu terdiri dari sebelas pemain termasuk seorang penjaga gawang. 

Permainan boleh dilakukan dengan seluruh bagian tubuh kecuali dengan kedua 

lengan (tangan), hampir seluruh permainan dilakukan dengan keterampilan kaki, 

kecuali penjaga gawang dalam memainkan bola bebas menggunakan anggota 

badannya, dengan kaki maupun tangannya (Sukatamsi, 2001 : 1.3).  

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang paling disukai 

atau di gemari di bumi. Daya tarik dari permainan ini terletak pada kealamian 

permainan. Sepakbola adalah suatu permainan yang menantang secara fisik 

maupun mental. Untuk memberikan bayangan tentang popularitas sepakbola 
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lebih dari 2 miliyar pemirsa televisi menyaksikan kesebelasan Brasil 

mengalahkan Italia pada final Piala Dunia 2004 (Luxbacher, 2004). 

 Olahraga ini tidak mengenal batas ras, usia, kekayaan jenis kelamin 

atau agama. Sepakbola dapat dilakukan orang tua, pemuda, anak remaja dan 

dapat mereka lakukan di setiap waktu baik secara formal maupun informal, 

artinya bermain sepakbola dapat dilakukan di klub yang terorganisasi atau hanya 

sekedar rekreasi. Sepakbola bukan hanya sekedar permainan yang hanya 

dimainkan di lapangan, tetapi sepakbola bahkan mampu menjadi atmosfer yang 

berpengaruh pada kehidupan dunia.  

Olahraga sepakbola banyak memetik keuntungan baik secara 

ekonomi, politilk,  maupun sosial. Dilihat dari segi ekonomi perkembangan 

sepakbola mampu mendatangkan keuntungan. Salah satu contoh yaitu dengan 

diadakanya turnamen, liga maupun kompetisi baik tingkat nasional maupun 

internasional yang mampu mendatangkan antusias pecinta sepakbola untuk 

menyaksikan pertandingan sehingga dapat mendatangkan keuntungan melalui 

penjualan tiket, sponsor, merchandise dan lain-lain. Dari segi politik kerjasama 

Korea dan Jepang sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002, ini terbukti kerjasama 

segi politik kedua negara sudah berjalan dengan baik. Dari segi social, 

pertandingan bisa diselenggarakan dengan hasil untuk amal. Dari penjualan tiket 

diberikan kepada korban-korban bencana alam, ini berarti sepakbola mampu 

menjadi media kegiatan sosial.  

Pemain sepakbola yang baik harus memenuhi syarat baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota tim kesebelasan. Artinya sebagai individu ia 
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harus memiliki kemampuan fisik dan teknik yang sempurna, sedangkan sebagai 

anggota kesebelasan dengan kemampuannya ia harus dapat bekerjasama dengan 

pemain lain membentuk suatu tim yang tangguh (Djawad, 1981:1) Untuk 

mencapai dan meningkatkan prestasi yang tinggi dalam sepakbola seorang 

pemain harus memiliki empat aspek pokok yaitu : 1) pembinaan teknik atau  

ketrampilan, 2) pembinaan fisik atau  kesegaran jasmani , pembinaan taktik 

seperti  mental, daya ingat, kecerdasan,  4) kematangan juara (Sukatamsi, 2001 : 

1.34 -1.40 ). 

Prestasi yang tinggi dalam sepakbola dapat dicapai apabila para 

pemain dapat menguasai tehnik dasar dalam bermain sepakbola. Tehnik dasar 

merupakan pondasi bagi seseorang untuk bermain sepakbola. Pengertian tehnik 

dasar ini adalah semua kegiatan yang mendasar, sehingga dengan modal tehnik 

dasar yang baik seorang pemain sepakbola akan dapat bermain dengan baik 

disegala posisinya (A. Sarumpaet, 1992 : 17). Beberapa tehnik dasar tersebut 

yaitu : 1) Menendang bola, 2) Menggiring bola, 3) Menahan dan menghentikan 

bola, 4) Menyundul bola, 5) Melempar bola, 6) Merampas atau merebut bola 

(Aang Witarsa,1984:8). Sedangkan menurut Sukatamsi (2001:3.3-3.59) ada 

beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai dalam berlatih sepakbola, yaitu : 1. 

Menggiring bola, 2 menyundul bola, 3 melempar bola, 4 gerak tipu dengan bola,  

5 merampas bola dan 6 teknik khusus penjaga gawang.  

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

dianggap tidak penting untuk di berikan dalam latihan, agar dapat dikuasai 

dengan baik, yaitu teknik lemparan ke dalam atau throw in. Banyak orang 
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memandang, teknik ini cukup mudah untuk dilakukan. Pada umumnya lemparan 

ke dalam, digunakan untuk mengumpan bola kepada rekan, dalam suatu 

permainan. Padahal, jika di cermati, lemparan ke dalam, juga bisa digunakan 

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

dalam, di daerah pertahanan lawan atau didekat daerah pinalti, dan seorang 

pemain dapat melempar bola dengan jarak yang jauh untuk mencapai daerah 

jantung pertahanan lawan tersebut, hal ini dapat disamakan dengan umpan 

tendangan lambung atau tendangan sudut, yang tentunya memperbesar peluang 

terjadinya gol.  

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, tidak ja  rang ditemui 

pemain sepakbola yang melakukan kesalahan dalam memanfaatkan lemparan 

kedalam, dan masih sedikit yang memanfaatkannya untuk strategi dalam 

penyerangan. Lemparan ke dalam terjadi apabila bola bergerak keluar dari garis 

samping, baik di atas permukaan lapangan maupun udara, bola dikembalikan 

dengan melakukan lemparan ke dalam dari titik di mana bola meninggalkan 

lapangan permainan (Luxbacher,2004:5). Pemain lawan dari regu pemain yang 

terakhir menyentuh bola melakukan lemparan dalam, pemain tersebut harus 

memegang bola dengan dua tangan dan melemparkannya dari belakang 

melintasi kepalanya. Pemain tersebut harus menghadap lapangan dengan kedua 

kaki menyentuh garis samping atau permukaan di luarnya ketika bola di 

lepaskan. Bola dapat dimainkan segera setelah bola melintasi garis samping ke 

dalam lapangan permainan. Pelempar tidak boleh menyentuh bola untuk kedua 

kalinya sebelum bola dimainkan olewh pemain lainnya. Lemparan dalam 



5 
 

 

diberikan pada tim lawan jika bola dilepaskan secara tidak sempurna ke dalam 

lapangan permainan. Gol tidak dapat dicetak langsung dari lemparan dalam.  

Berkaitan dengan teknik lemparan kedalam, beberapa hal penting dalam 

penguasaan teknik lemparan kedalam yaitu: 1) sikap berdiri, 2) cara memegang 

bola, 3) cara melemparbola, 4) gerakan lanjut (Sukatamsi, 2001: 3.32-3.33) 

lemparan ke dalam adalah suatu cara untuk memulai kembali suatu permainan 

sepakbola sebuah gol tidak dapat di sahkan langsung dari lemparan ke dalam 

(FIFA, 2008:82). 

Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap jauhnya hasil lemparan 

ke dalam, bila teknik ini digunakan sebagai strategi penyerangan antara lain : 

power lengan yang di hasilkan oleh kontraksi otot, penguasaan teknik lemparan 

ke dalam, lambungan bola dan lain sebagainya.  

Khusus dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah 

power otot lengan, panjang lengan dan kekuatan otot perut. Power otot lengan 

adalah gabungan kekuatan dan kecepatan yang dihasilkan dari penggabungan 

kontraksi seluruh otot yang terdapat pada persendian bahu, pangkal lengan yang 

digunakan untuk mengayun bola, hingga pergelangan tangan dan jari-jari yang 

digunakan untuk memegang dan melecutkan bola. 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. Sedangkan kekuatan otot perut adalah 

kemampuan  dari otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam 

melakukan gerak termasuk lemparan ke dalam 
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Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

yang mempunyai Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) juga bertanggung jawab 

untuk mengembangkan olahraga khusunya sepakbola. Hal ini terbukti dengan 

didirikannya klub sepakbola yang diberi nama Persatuan Sepakbola UNNES. 

Oleh sebab itu setiap mahasiswa yang terampil bermain sepakbola diharapkan 

bergabung dengan Ps UNNES.  

P.S UNNES berdiri mulai tahun 2000, seiring pergantian IKIP 

Semarang menjadi UNNES. Ketua umum dijabat oleh Pembantu Rektor III, 

ketua harian  dijabat oleh Drs. Uen Hartiwan, Dra. Setyo Rahayu M.S sebagai 

bendahara, dan Drs. Sulaiman M.Pd sebagai sekretaris. Sedangkan pelatih 

dipercayakan kepada Kumbul dan Wasido sebagai seksi perlengkapan. Adapun 

prestasi yang pernah diraih P.S UNNES yaitu : Juara I Kompetisi Divisi I 

Anggota PSIS tahun 2002, Juara II UKSW Cup Antar PERTI Se-Jateng tahun 

2003, Juara III Kompetisi Divisi I PSIS Tahun 2004 dan tahun 2006 berada 

diperingkat IV pada kompetisi Divisi I PSIS. Latihan rutin diadakan setiap hari 

Senin dan Rabu jam 15.30 – 18.00 di lapangan FIK. Para peserta yang 

mengikuti latihan pada umumnya merupakan mahasiswa UNNES, namun 

didominasi oleh mahasiswa FIK. 

Bertolak pada uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “ Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan Dan 

Kekuatan Otot Perut Dengan Jauhnya Hasil Lemparan Ke Dalam Pada 

Permainan Sepakbola Pemain Ps. UNNES Tahun 2008 “.Adapun alasan 

pemilihanjudul penelititan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
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Teknik lemparan ke dalam dianggap tidak begitu penting, tidak seperti 

tendangan, menggiring bola,  atau teknik yang lain. 

Teknik lemparan ke dalam hendaknya dikuasai dengan benar oleh 

setiap pemain sepakbola pada umumnya dan pada Ps. UNNES pada khususnya. 

Dalam permainan sepakbola, lemparan ke dalam dapat digunakan 

sebagai strategi dalam penyerangan, untuk menciptakan peluang mencetak gol. 

 

1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan judul di atas maka timbul permasalahan untuk diteliti. 

Permasalahan tersebut adalah : 

 Apakah ada hubungan power otot lengan dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

 Apakah ada hubungan panjang lengan dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

 Apakah ada hubungan kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008 

 Apakah ada hubungan power otot lengan, panjang lengan dan 

kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam pada pemain 

Ps. UNNES Tahun 2008 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Masalah yang diteliti, mempunyai tujuan untuk mengetahui : 
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 Hubungan power otot lengan dengan jauhnya hasil lamparan ke 

dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008 

 Hubungan panjang lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam 

pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

 Hubungan kekuatan otot perut terhadap jauhnya hasil lamparan ke 

dalam pemain Ps. UNNES Tahun 2008 

 Hubungan power otot lengan, panjang lengan dan kekuatan otot 

perut dengan jauhnya hasil lamparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES 

Tahun 2008 

  

1.4 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam judul penelitian untuk menghindari terjadinya 

salah pengertian atau salah penafsiran dari istilah yang dipergunakan, sedangkan 

istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Hubungan 

Dalam kamus bahasa Indonesia, hubungan adalah pertalian atau ikatan 

(EM. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2000:363). Dalam penelitian ini adalah 

pertalian atau ikatan antara power otot lengan, panjang lengan, dan kekuatan otot 

perut terhadap jauhnya hasil lemparan ke dalam pemain Ps. UNNES Tahun 

2008. 

1.4.2 Power  

Power adalah hasil dari force kali velocity, dimana force adalah sama 

(equivalent) dengan strength dan velocity dengan speed ( Harsono, 1988:47). 
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Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuanya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. ( M. Sajoto, 

1995:8). Kecepatan atau speed adalah kemampuan seseorang dalam melakukan 

gerakan yang berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya ( Harsono, 1988:58).  

Menurut M. Sajoto (1995:9) kecepatan yaitu kemampuan seseorang 

untuk mengerjakan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, power adalah kemampuan otot 

untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat 

(Harsono, 1988:200). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan power adalah 

kemampuan pemain Ps. UNNES pada saat mempergunakan otot-ototnya, untuk 

melakukan lemparan ke dalam.  

1.4.3 Panjang lengan 

Yang di maksud dengan panjang lengan adalah anggota tubuh dari 

pergelangan tangan sampai ke bahu (Em. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2000 

: 527). Tetapi karena penelitian ini adalah penelitian sepakbola khususnya 

pemparan kedalam dimana dalam memegang bola menggunakan seluruh tangan 

maka panjang lengan di sini menganut teori Iwanowski ( 1984 ) 

yangmengatakan bahwa panjang lengan keseluruhan, adalah dari acromion 

sampai dactylion  

1.4.4 Kekuatan otot perut 

Kekuatan otot menurut M. Sajoto ( 1995:8), adalah komponen kondisi  
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fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk 

menerima beban sewaktu kerja. Sedangkan kekuatan otot perut adalah 

kemampuan otot perut untuk dapat mengatasi tahanan atau beban untuk 

menjalankan aktifitas. Yang dimaksud dengan perut adalah anggota badan 

bagian bawah rongga dada (Poerwadarminta, 1985:682). 

1.4.5 Lemparan ke dalam 

Yang dimaksud dengan jauhnya 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. 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 Ps. UNNES  

Ps. UNNES merupakan suatu perkumpulan mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang dalam bidang olahraga yaitu sepak bola pada khususnya. 

Mahasiswa yang tergabung dalam Ps. UNNES tidak harus dari FIK tetapi 

seluruh mahasiswa UNNES yang berminat pada permainan sepak bola. Yang 

dimaksud dengan pemain Ps. UNNES Tahun 2008 adalah mahasiswa UNNES 

yang terdaftar sebagai anggota (pemain) Ps. UNNES.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 

 Bahan masukan untuk perkembangan ilmu terutama olahraga sepak 

bola. 

 Bahan pengetahuan untuk peneliti sendiri, bila peneliti menjadi 

seorang pelatih atau sebagai orang yang ahli di bidang olahraga khususnya 

sepak bola. 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan para pelatih sepakbola 

khususnya pelatih Ps. UNNES semakin mengetahui manfaat lemparan ke 

dalam pada permainan sepakbola. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Sepakbola 

Permainan sepakbola modern pertama kali diperkenalkan oleh 

Cambridge University di Inggris pada tahun 1846, dengan dibuatnya peraturan 

permainan sepakbola terdiri dari 11 pasal. Peraturan-peraturan itu kemudian 

disosialisasikan dan dapat diterima oleh universitas dan sekolah lain dan dikenal 

dengan nama “Cambridge Rules of Football”. Selanjutnya pada tanggal 8 

Desember 1863 tersusunlah suatu peraturan permainan sepakbola oleh The 

Football Assosiation dan lahirlah peraturan permainan sepakbola yang 

digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah federasi 

sepakbola dengan nama “Federasi Internationale de Football Assosiation” 

disingkat FIFA, atas inisiatif Robert Guirin dari Perancis dan sekaligus sebagai 

ketua yang pertama. Federasi tersebut baru beranggotakan 7 negara pada waktu 

itu, yaitu : Spanyol, Perancis, Belgia, Belanda, Swiss, Demark, dan Swedia  ( A. 

Sarumpaet, 1992: 2 ). Sepakbola adalah permainan yang dimainkan oleh 2  regu 

yang masing-masing regu terdiri dari 11 pemain (A. Sarumpaet, 1992: 17). 

Seiring dengan perkembangan zaman, sepakbola juga mengalami perubahan, hal 

itu terlihat pada peraturan pertandingan, perlengkapan lapangan, kelengkapan 

permainan, perwasitan dan lain-lain, yang kesemuanya bertujuan bagi penonton 

agar sepakbola lebih bisa dinikmati dan digemari dan menjadi suatu suguhan 
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atau tontonan yang sangat menarik, sedangkan bagi pemain sendiri agar di 

lapangan pemain lebih aman dan terlindungi dalam mengekspresikan 

kemampuannya dalam mengolah bola, walau tetap saja sering terjadinya insiden  

yang mengakibatkan pemain cedera sehingga pemain harus keluar dari 

pertandingan, bahkan ada yang menjalani operasi dan harus beristirahat serta 

menjalani perawatan intensif. 

Permainan sepakbola merupakan cabang olahraga permainan beregu 

atau tim. Suatu tim akan dapat menyajikan permainan yang menarik apabila tim 

tersebut memiliki kekompakan, artinya kerjasama antar pemain dalam satu tim 

tersebut dapat berjalan lancar, hal ini dapat dilakukan apabila setiap pemain 

dapat menguasai beberapa teknik dasar dalam permainan sepakbola. Adapun 

tehnik dasar dalam permainan sepakbola dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu : 1) Tehnik tanpa bola, 2) Tehnik dengan bola (Sukatamsi, 2001: 2.8). 

 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Sepakbola 

Tujuan utama orang bermain sepakbola adalah untuk mencari 

kemenangan. Kemenangan dapat dicapai apabila para pemainnya menguasai 

teknik-teknik bermain sepakbola. Sukatamsi ( 2001 : 2.4 ) mengatakan bahwa 

teknik dasar sepakbola adalah  semua gerakan tanpa bola maupun dengan bola 

yang diperlukan dalam bermain sepakbola. Jadi teknik dasar bermain sepakbola 

adalah merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau 

mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepakbola. 
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Teknik tanpa bola  yang terdiri atas : 1)  Lari cepat.  Latihan  ini untuk 

mengefisiensikan jantung dan paru-paru dengan meningkatkan suplai darah dan 

oksigen agar bekerja lebih baik dan mengurangi kelelahan, 2) Mengubah arah, 

melompat dan meloncat. Latihan ini juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi 

jantung dan paru-paru agar suplai darah dan oksigen ke otot kerja berjalan 

dengan baik agar bekerja lebih baik dan mengurangi kelelahan,  3) Gerak tipu 

tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan pada saat tidak membawa bola. 4)  

Gerakan khusus penjaga gawang ( Sukatamsi, 2001 : 2.5 ). Teknik dengan bola 

adalah semua gerakan dengan bola yang terdiri atas : 1) menendang bola, 2) 

menerima bola,  3) menggiring bola,   4) menyundul bola, 5)  melempar bola, 6) 

gerak tipu dengan bola, 7) merampas atau merebut bola, 8)  teknik khusus 

penjaga gawang  ( Sukatamsi, 2001  : 2.8 ). 

 

2.1.3 Lemparan Kedalam 

Dalam permainan sepakbola, melemparkan bola kedalam merupakan 

teknik yang banyak digunakan. Berdasarkan kegunaan atau fungsi, tendangan 

ada beberapa macam, antara lain : 1) melemparkan bola ke dalam lapangan 

permainan yang sekaligus merupakan operan kepada kawan, 2) melemparkan 

bola ke tengah lapangan yang dilakukan oleh penjaga gwanag yang sekaligus 

juga merupakan operan.  

Pentingnya melakukan latihan melemparkan bola, untuk mengarahkan 

bola kearah tempat kawan berada dengan tepat. Adapun dapat mengarahkan 

bola kedaerah-daerah dimana kawan berada merupakan nilai tersendiri bagi 
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seorang pemain. Oleh sebab itu dalam suatu permainan tidak semau pemain bisa 

ditugasi untuk melemparkan bola ke dalam.  

Lemparan ke dalam merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan 

oleh seorang pemain di mana saat bola keluar dari garis tepi  pada permainan 

sepakbola. Umumnya, lemparan ke dalam digunakan untuk mengumpan bola 

kepada rekan, dalam suatu permainan. Padahal, jika di cermati, lemparan ke 

dalam, juga bisa digunakan untuk strategi dalam penyerangan. Ada beberapa hal 

yang mempengaruhi terhadap jauhnya hasil lemparan ke dalam, bila teknik ini 

digunakan sebagai strategi penyerangan antara lain : power lengan yang di 

hasilkan oleh kontraksi otot, penguasaan teknik lemparan ke dalam, lambungan 

bola dan lain sebagainya.  

 

Gambar : 1 
Cara memegang bola 

(Sukatamsi, 2001: 3.33)  
 

Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan lemparan ke dalam, yaitu :               

1) Sikap berdiri yaitu kedua kaki rapat atau kedua kaki kangkang kemuka 
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belakang atau kedua kaki kangkang ke samping kanan kiri dengan kedua lutut 

sedikit ditekuk. 2) Cara memegang bola. Cara memegang bola, kedua tangan 

memegang bola denganjari-jari diregangkan.  

Jari-jari yang dibelakang bola ialah ibu jari tangan kanan bertemu 

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

ujung jari telunjuk jari tangan kiri, sedang jari-jari yang lain memegang bola di 

bagian samping bola.3) Cara melempar bola, cara memegang bola, kedua tangan 

dengan bola diangkat di atas belakang kepala, pandangan mata ke arah teman 

yang akan di beri operan bola. Waktu akan melempar bola, badan ditarik ke 

belakang sehingga badan melengkung padat perut. Waktu melempar bola, 

dengan kekuatan otot-otot perut, penggul, bahu dan kedua tangan diayunkan 

kedepan, dibantu kedua lutut yang diluruskan, badan digerakkan seolah-olah 

dijatuhkan ke depan bersamaan bola dilepaskan. 

   

    1a       2  1b 

Gambar : 2 
Cara melemparkan bola 
(Sukatamsi, 2001: 3.32 ) 

Keterangan Gambar  : 
1a. posisi awal kaki tidak sejajar 
1b. Posisi awal kaki sejajar 

2. Posisi akhir 
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Menurut Danny Mielke (2007:40) Lemparan ke dalam adalah 

komunikasi. Pelempar dan penerima bola harus mengetahui apa yang akan 

dilakukan sebelum lemparan itu di lakukan. Arah dan kecepatan penerima bola 

akan menentukan bagaimana pelempar bola melemparkan bolanya.  

 

 

 

 

 

Gambar 3 
Sudut lambungan bola 

                            (Soedarminto, 1990: 36) 
                                                                                                                                                              

Dapat dilihat bahwa jarak dari hasil lemparan yang jauh dari hasil 

lemparan yang terjauh yaitu dengan sudut lemparan sebesar 45 derajat 

Mengingat kondisi dilapangan yang  tidak menentu, maka penggunaan sudut 

lemparan sangat fleksibel tergantung dengan kebutuhan. 

Untuk memperoleh hasil lemparan yang jauh, maka hendaknya seorang pemain 

sepakbola bisa mengerahkan power lengan, panjang lengan,  dan kekuatan otot 

perut dengan maksimal. 

 

2.1.4 Power  Otot Lengan 

Muscular power / daya otot adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya (M. Sajoto, 1995:8). Dalam hal ini, dapat dinyatakan 
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bahwa daya otot = kekuatan (force) X kecepatan (velocity). Jadi yang dimaksud 

dengan daya otot (power) adalah sama dengan “kekuatan eksplosif” power dari 

otot tergantung pada dua faktor yang saling berkaitan, yaitu antara kekuatan otot 

yang berkontraksi dan kecepatan (M. Sajoto, 1995:22). Sedangkan untuk 

menggerakan pergelangan tangan guna mengimbangi gerakan melempar adalah 

otot flexsor carpio ulnaris dan palmaris longus. Otot-otot lengan menurut 

Syaifudin ( 1997 : 38-46 ) adalah :  

1. Struktur Otot Bahu. 

  

 

Gambar : 4 
Otot Bahu 

( Syaifudin, 1997 : 39 ) 
 

Otot bahu hanya meliputi sebuah sendi saja dan membungkus 

tulang pangkal lengan dan tulang belikat akromion yang teraba dari luar 

yaitu : a. M. Deltoid (otot segitiga), b. M. Subscapularis (otot depan tulang 
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belikat), c. M. Supraspinatus (otot atas balung tulang belikat), d. M. 

Infraspinatus (otot bawah balung tulang belikat), e. M. Teres mayor (otot 

lengan bulat besar), dan  f. M. Teres minor (otot lengan belikat kecil). 

2. Struktur Otot Lengan Atas 

Otot-otot pangkal lengan atas :  

a. Otot-otot ketul (Fleksor), terdiri atas : 1). Muskulus biseps brachi (otot 

lengan kepala), 2). Muskulus brachialis (otot lengan dalam), 3). 

Muskulus lorako 

  brachialis, 4) Otot-otot kedang (ekstensor).  

 

Gambar : 5 
Otot Lengan Atas 

( Syaifudin 1997 : 39 ) 

b. Muskulus triseps brachi (otot lengan berkepala 3), terdiri atas : 

1).Kepala luar berpangkal di sebelah belakang tulang pangkal lengan 
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dan menuju ke bawah kemudian bersatu dengan yang lain, 2). Kepala 

dalam di mulai di sebelah dalam tulang pangkal lengan, 3). Kepala 

panjang di mulai pada tulang di bawah sendi dan ketiga-tiganya 

bermuara pada sebuah urat yang melekat di olekrani. 

3. Struktur otot lengan bawah. 

Otot-otot lengan bawah terbagi dalam : 

a. Otot- otot kedang yang memainkan perannanya dalam pengetulan di 

atas sendi siku, sendi-sendi tangan dan sendi–sendi jari dan sebagian 

gerak silang hasta. Meliputi :1) Muskulus ekstensor karpi radialis 

longus, 2). Muskulus ekstensor karpi radialis brevis, 3). Muskulus 

ekstensor karpi ulnaris, ketiga otot inin fungsinya sebagai ekstensi 

lengan ( menggerakkan lengan), 4). Digitorum karpi radialis, 

fungsinya ekstensi dari jari tangan kecuali ibu jari.   5). Muskulus 

ekstensor policis longus fungsinya ekstensi dari ibu jari.  

b. Otot-otot ketul yang mengedangkan siku dan tangan serta ibu jari dan 

meratakan hasta tangan. Otot–otot ini berkumpul sebagai berikut : 

Otot-otot di sebelah telapak tangan. Otot-otot ini ada 4 lapis . lapis 

yang 2 di sebelah luar, berpangkal di tulang pangkal lengan. Di dalam 

lapis yang petama terdapat otot-otot yang meliputi sendi siku, sendi 

antara hasta dan tulang pengumpil sendi pergelangan. Fungsinya dapat 

membengkokkan jari tangan. Lapis yang ke-4 ialah otot-otot yang 

untuk sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Di antara 

otot-otot ini di sebut otot silang hasta bulat (muskulus pronator teres). 
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Fungsinya dapat mengerjakan silang hasta dan membengkokkan 

lengan bawah siku, otot-otot ketul untuk tangan dan jari tangan; 

muskulus palmaris ulnaris,  berfungsi mengetulkan tangan; muskulus 

palmaris longus;muskulus karpi radialis, muskulus fleksor digitorum 

sublimis, fungsinya fleksi jari ke dua dan kelingking; muskulus fleksor 

digitorum profundus fungsinya fleksi jari1,2,3,4. muskulus fleksor 

policis longus,  fungsinya fleksi ibu jari, otot yang bekerja memutar 

radials (pronator dan supinator) terdiri dari muskulus pronator teres 

equadratus, fungsinya pronasi dan tangan; muskulus spinator brevis, 

fungsinya supinasi dari tangan. 

c. Otot-otot di sebelah tulang pengumpil, berfungsi : membengkokkan 

lengan di siku mengerjakan rata hasta, membengkokkan tangan ke 

arah tulang pengumpil atau tulang hasta. 
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Gambar : 6 
Otot Lengan Bawah 

( Syaifudin, 1997 : 43 ) 
 

d. 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 tangan. Urat-urat tersebut 

memiliki kandung urat. 

e. 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 (hipotenar). 

 

2.1.5 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. Hal tersebut 

didasarkan pada suatu pengandaian, apabila diandaikan tangan dan tubuh 

membentuk sebuah sudut, maka kaki-kaki susut yang dibentuk oleh tangan yang 

panjang akan memeiliki kaki suduat yang panjang. Apabila diandaikan lengan 

dan tubuh adalah jari-jari sebuah lingkaran, maka jari-jari lingkaran yang 

dibentuk oleh tangan yang panjang akan membentuk lingkaran yang panjang. 

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 
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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 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.   

 

2.1.6 Kekuatan Otot Perut 

Kekuatan otot diartikan sebagai kemampuan kelompok otot untuk 

melakukan kerja, dengan menahan beban yang diangkatnya. Perut adalah bagian 

bawah rongga dada. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuatan otot perut 

adalah kemampuan  dari otot untuk dapat mengatasi tekanan atau beban dalam 

melakukan gerak termasuk lemparan ke dalam. Secara fisiologis, kekuatan otot 

perut adalah kemampuan otot perut atau sekelompok otot untuk melakukan satu 

kali kontraksi secara maksimal melawan tekanan ( M. Sajoto, 1995 : 77 ). 

Apabila seorang pemain sepakbola memiliki otot yang kuat tidak menutup 

kemungkinan kekuatan yang dimiliki akan lebih baik. Kekuatan otot perut sama 
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pentingnya dengan otot-otot lain, dimana otot perut lebih berpengaruh terhadap 

seluruh kegiatan dari badan atau tubuh karena otot merupakan pusat dari seluruh 

gerakan 

Menurut Falls yang dikutip Kasiyo Dwijowinoto (1988: 48), ada 

hubungan antara ukuran otot dengan kekuatan otot dan dengan meningkatnya 

ukuran otot kekuatan otot akan meningkat pula. Suatu fakta yang diketahui 

dengan baik ialah bahwa otot akan menjadi tumbuh lebih besar dalam 

ukurannya jika otot tersebut dilatih dengan latihan berbeban berat. Hal yang 

senada diungkapkan oleh Strauss (1988:110) bahwa dengan program latihan 

beban akan meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan serta hypertrophy otot. 

Hypertropy adalah peningkatan ukuran otot yang berarti peningkatan diameter 

fiobra otot dan bukan peningkatan jumlah fibra yang baru (Kasiyo 

Dwijowinoto,1988:49). Jadi program latihan yang berat akan menghasilkan  

peningkatan diameter otot, bila dikatakan dengan logika terbalik adalah 

diameter otot yang besar akan menimbulkan tenaga yang besar karena 

pembesaran diameter otot adalah hasil dari pembebanan. Kesimpulannya 

semakin besar diameter otot karena latihan pembebanan, semakin tinggi pula 

kekuatan otot. Kekuatan otot atau Strength yaitu kemampuan otot untuk 

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot merupakan 

komponen yang sangat penting atau kalau bukan yang paling penting guna 

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan.                                        

Otot-otot perut dan lengan berkontraksi pada saat bersamaan dan 

berulang-ulang. Kerja sama antara otot perut dapat menghasilkan lecutan yang 
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kuat. Sedangkan kekuatan otot perut itu sendiri adalah kemampuan seseorang 

dalam menggunakan perut untuk berkontraksi. Otot-otot perut terdiri atas : 1. 

otot rektus Abdominis,  2. Abliques abdominis external dan internal-PM. Jadi 

yang dimaksud kekuatan otot perut adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan jaringan otot perut dalam melakukan lemparan ke dalam.  

 

Gambar : 7 
Struktur otot tengah dan bagiannya 

(Evelyn C. Pearce, 2002:108) 
 

Dari beberapa pendapat tersebut memberi petunjuk bahwa otot perut 

berperan penting dalam melakukan lecutan saat melakukan lemparan ke dalam 

pada permainan sepakbola sehingga menghasilkan jarak lemparan yang jauh 

 

2.1.7 Analisis Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan, Dan 

Kekuatan Otot Perut Dengan Jauhnya Lemparan Bola. 

Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M.Sajoto, 

1995 : 3 ).  Kemampuan otot lengan dalam penelitian ini adalah kemampuan 
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otot atau sekelompok otot yang terdapat pada lengan seseorang dalam 

melakukan kerja dengan menekan beban yang ditanggungnya dalam satu 

kontraksi maksimal selama melakukan aktivitas melempar. Dalam lemparan ke 

dalam salah satu organ tubuh yang juga banyak berperan adalah lengan, oleh 

karena itu kekuatan lengan sangat penting untuk mencapai suatu prestasi dalam 

lemparan ke dalam. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kekuatan otot lengan mempunyai hubungan yang positif dengan kemampuan 

lemparan ke dalam. Dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin 

kuat otot lengan seseorang, maka akan semakin kuat lemparan bola yang berarti 

tinggi pula prestasi yang akan dicapai dan tentu saja dibarengi dengan teknik 

yang baik dan benar. 

Panjang lengan keseluruhan  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 juga semakin kecil. Kalau r adalah panjang lengan 

keseluruhan maka bila panjang lengan keseluruhan panjang maka lemparan 
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yang dihasilkan juga semakin jauh apabila kecepatan rotasinya sama. Dapat 

dibandingkan antara roda kecil; dan roda besar (Imam Hidayat, 1997:132). 

Maka panjang lengan keseluruhan mempunyai hubungan dengan hasil lemparan 

bola. 

Perut diartikan  “bagian tubuh dibawah atau rongga dada”. Kekuatan 

otot perut pada dasarnya adalah kemampuan otot atau kelompok otot perut 

untuk melakukan kerja tertentu. Dalam hal ini yaitu kemampuan lemparan ke 

dalam. Otot perut yang terlibat dalam teknik lempar adalah: otot M. Obligus 

Internus, otot Obligus Aponeunosis, otot M. Rektus Abdominus, otot Sternoid, 

Mastoid, otot M. Obligus Eksternus. p 

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 ke dalam 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  ( Ballesteros, 

1979:5). Raven ( 1992 : 14 ) mengatakan bahwa otot perut memberikan 

sumbangan pula kepada lengan dalam gerakan, yang tentu saja termasuk 

gerakan melempar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa otot-otot lengan 
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dan  otot perut berperan sangat penting dalam melakukan lemparan mengingat 

bahwa lemparan merupakan suatu bentuk gerakan untuk menekan sebuah beban 

yang dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan untuk 

mencapai jarak sejauh-jauhnya. 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu di buktikan kenyataannya. Hipotesis akan di terima kalau bahan-bahan 

membenarkan kenyataan menyangkalnya (Sutrisno Hadi, 2000 : 257 ). 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori serta mempertimbangkan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan teknik melempar bola ke dalam maka 

hipotesis penelitian ini adalah : 

2.2.1 Ada hubungan power lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam 

pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

2.2.2 Ada hubungan panjang lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam 

pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

2.2.3 Ada hubungan kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lemparan ke 

dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008 

2.2.4 Ada hubungan power lengan, panjang lengan dan kekuatan otot perut 

dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES 

Tahun 2008 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

power otot lengan, panjang lengan dan kekuatan otot perut terhadap hasil 

jauhnya lemparan ke dalam pada permainan sepak bola, oleh karena itu metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik tes 

dan pengukuran. Studi survey adalah salah satu pendekatan penelitian untuk 

mengumpulkan data. Survey merupakan bagian dari studi deskriptif yang 

bertujuan mencari kedudukan atau status gejala atau fenomena dan menentukan 

kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah 

ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 2002:93). 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi (1990:220) bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah seluruh penduduk dimaksud untuk diselidiki dengan 

sejumlah penduduk paling sedikit memiliki satu sifat sama. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

yang terdaftar sebagai pemain Ps. UNNES yang mengikuti kompetisi antar klub 

divisi I-II Pengcab Kota Semarang Tahun 2008, berjumlah 25 orang. Adapun 

karakteristik dari populasi tersebut adalah :1. Umur antara 20-25 Tahun.                           
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2. Terdaftar sebagai mahasiswa dan sebagai pemain Ps. UNNES. 3. Telah 

mengikuti latihan rutin yang diadakan Ps. UNNES. Dengan demikian populasi  

penelitian ini sudah memenuhi syarat sebagai populasi. 

 

3.2 Sampel Penelitian dan Teknik Sampling 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109) bahwa Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, dan dalam penentuan sampel 

tidak ada aturan yang baku, oleh karena itu Suharsimi Arikunto ( 2002  : 112) 

menganjurkan apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, dijelaskan lebih lanjutnya 

bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % 

atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang yang terdaftar sebagai pemain Ps. UNNES yang mengikuti kompetisi 

antar klub divisi I-II Pengcab Kota Semarang Tahun 2008, berjumlah 25 orang, 

oleh karena jumlahnya terbatas dan kurang dari 100 subyek maka seluruh 

populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian teknik sampling yang 

digunakan adalah total sampling. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang akan menjadi titik 

perhatian suatu peneliti (Suharsimi Arikunto, 2002: 99). Variabel-variabel yang 

terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Variabel bebas (X), yang tyerdiri atas tiga variabel ialah : 
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1. Variabel bebas 1 ( X1) adalah : Power otot lengan 

2. Variabel bebas 2 ( X2) adalah : Panjang lengan  

3. Variabel bebas 3 (X3) adalah : Kekuatan otot perut  

3.1.2 Variabel Tergantung (Y) adalah : Jauhnya hasil lemparan ke dalam 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Desain 

penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational design.  

Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram berikut :  
 

 

 

                                                                X1 - Y 

                                                               

                                                                 X2 - Y 

 

                                                                   X3 - Y 

                                                                X1,2 ,3 – Y 

Rancangan Penelitian” Corelational Design” 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode survey. Menurut Winarno 

Surakhmad ( 1982:221) survey pada umumnya merupakan cara pengumpulan 

data dari sejumlah unit atau individu dalam satu jangka waktu bersamaan. 

 
Power otot lengan  

X1 

 
Panjang lengan  

X2 

 
Kekuatan otot perut  

X3 

Jauhnya  hasil 
lemparan         
ke dalam  

Y 
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Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. 

Semua peserta tes melakukan pengukuran power otot lengan dengan 

menggunakan bola medicine, 2. Pengukuran panjang lengan dengan 

menggunakan anthropometri, 3. Kekeuatan otot perut dengan menggunakan 

back and leg dynamometer yang cara penggunakaanya dimodifikasi, yaitu 

dengan posisi tester sit-up dan kemudian data yang di ambil adalah eksplosive 

power tester dalam memaksimalkan kekuatan otot perut, serta 4. Tes lemparan 

ke dalam. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Jenis peneltian ini adalah eksperimen, oleh karena itu perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke Ps. 

UNNES. Setelah memperoleh ijin dari pihak Ps. UNNES selanjutnya penulis 

mengurus surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas   

Negeri Semarang yang nantinya digunakan sebagai rekomendasi dari pihak 

fakultas ke Ps. UNNES. 

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak Ps. UNNES mengenai 

jumlah pemain. Setelah mendapat daftar nama pemain, peneliti dan pelatih 

mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing dan pemain yang akan dijadikan 

populasi penelitian. 
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3.6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan Sepakbola FIK UNNES. 

3.6.1.4  Penelitian dilaksanakan sebagai pada tanggal 19 November 2008 pukul 

15.30-selesai. 

3.6.2  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, pemain dikumpulkan lalu dilakukan 

pendataan ulang, setelah itu itu melakukan pemanasan.  

3.6.2.2 Selama penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga 

sepakbola mempermudahkan pelasanakan penelitian. 

3.6.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survey 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran 

ialah  : 1. Pengukuran power  otot lengan dengan menggunakan bola medicine, 

2. Pengukuran panjang lengan dengan menggunakan anthropometri, 3. 

Pengukuran kekuatan otot perut dengan menggunakan back and leg 

dynamometer yang cara penggunakaanya dimodifikasi ( lihat halaman 33-34), 

serta 4. Tes lemparan ke dalam dilakukan tiga kali 

3.6.3  Tahap Pengolahan Data  

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dianalisis dan diolah. Pengolahan 

data ini menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10                  ( 

Syahri Alhusin, 2003 : 182 ). 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini terdiri atas : 

3.7.1 Pengukuran Power  otot Lengan 

Tes power otot lengan dengan menggunakan bola medicine seberat 1 kg 

Reliabilitas tes di peroleh dari hasil tes ritess (2 kali percobaan) dengan 

koefisien reliabilitas 0.81, sedangkan data dari hasil tes sampling di peroleh 

koefisien validitas 0,86. 

 

 
 

   

 
   
 

   Sumber : Dokumentasi Penelitian 
 

1. Alat yang dipergunakan Medicine Ball dengan berat 1 kg, dan rall 

meter .  

2. Pelaksanaannya : Peserta duduk tegak di kursi, badannya diikat dengan 

tempat duduk agar tidak bisa bergerak. Kedua tangan memegang bola 

di depan dada, dan setelah ada tanda-tanda bola dilemparkan sejauh-

jauhnya. 

3. Penghitungan skor adalah : mengukur beratnya bola ialah 1 kg, dan 

mengukur jarak lemparan dalam satuan meter. Penghitungan skor 

adalah : Berat bola X Jarak lemparan ( Sri Haryono, 2000:29 ). 
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3.7.2 Pengukuran Panjang Lengan  

Pengukuran panjang lengan dilakukan dengan menggunakan alat tes 

antropometer atau meteran baja yang bertujuan untuk mengukur panjang lengan. 

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

3. Petugas sebagai pengamat pelaksanaan penelitian dan seorang pencatat hasil  .  

Untuk   pelaksanaan   pengukuran 

 sebagai berikut : 

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

tangan menghadap kepaha, kepala menghadap kedepan lurus. 

2) Pengukuran dilakukan dari sendi bahu sampai ujung lengan 

3) Untuk penilaian pengukuran panjang lengan menggunakan satuan 

ukuran dalam sentimeter ( Depdikbud, 1990 : 4 ) 

 

 

 

 
   

Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.7.3 Pengukuran Kekuatan Otot Perut  

Dalam penelitian ini pengukuran kekuatan otot perut menggunakan 

modifikasi pengukuran kekuatan otot dengan   menggunakan   back   and   leg 

Dynamometer,  yang biasa digunakan dalam pengukuran kekuatan otot lengan. 

Modifikasi dilakukan karena ada ketidak jelasan oleh beberapa sumber tentang 

penguluran kekuatan otot perut. Menurut Ismaryati dan Sarwono ( 2005:106) 
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pengukuran kekuatan otot perut menggunakan Sit-Up Test, dengan pembebanan 

pada leher. Kelemahan tes ini adalah karena testee beberapa kali harus mencoba 

berat angkatan, maka semakin lama kondisi fisik testee semakin capai sehingga 

kekuatan terakhir yang dimiliki sudah tidak murni lagi. Pada hal kekuatan yang 

diakui dalam penelitian ini adalah kekuatan terakhir dimana testee mampu 

mengangkat beban. Pada buku ” Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk 

Mahasiswa Dan Taruna,”  terbitan Pusat Kesegaran jasmani dan Rekreasi  ( 

Depdikbud, 1977 ) pengukuran kekuatan otot perut dengan tes baring duduk 

selama 30 detik. Tes baring duduk pada hakekatnya sama dengan Sit-Up Test 

(Ismayani, 2005:107) yang dikatakan tes untuk pengukuran daya tahan otot 

perut. Kesimpangsiuran informasi ini menyebabkan peneliti berinisiatif 

memodifikasi tes kekuatan otot perut dengan menggunakan alat “ Back and Leg 

Dynamometer” yang digunakan untuk mengukur kekuatan otot tungkai. 

Pelaksanaannya adalah : 

1. Kepada testee diikatkan alat Back and Leg Dynamometer pada bahu, 

sedangkan ujung alat yang lain diikatkan pada tonggak yang tidak dapat 

bergerak. 

2. Mula-mula testee dalam posisi berbaring, setelah ada aba-aba “Ya” teste 

bangun menuju posisi duduk.. 

3. Dengan demikian testee sudah melakukan gerakan menarik alat  Back and 

Leg Dynamometer, sejauh kemampuan testee 
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4. Skor yang didapat adalah berapa angka skala yang ditunjukkan pada jarum 

alat tes. Angka yang ditunjuk oleh jarum tersebut adalah indikasi kekuatan 

testee. Skor dicatat dalam satuan Kg 

 

 

 

      

 

      Sumber : Dokumentasi Penelitian 

3.7.4 Tes Lemparan Ke dalam 

Tes lemparan ke dalam 3 kali pada permainan sepakbola.  

Pelaksanaanya adalah : 

1. Pelempar bola berdiri di belakang garis tepi  

2. pelempar bola diharapkan melempar bola sejauh mungkin. 

3. pelaksanaan tes dilakukan 3 kali pada saat yang berbeda. 

 

 

 

 
 

       
 
 
Sumber : Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 



38 
 

 

3.8 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penelitian 

Kondisi lapangan saat pelaksanaan penelitian sangat mendukung 

artinya pada saat itu tidak terjadi hujan, sebab dalam peleksanaanya tes dan 

pengukuran tersebut dapat memperoleh data  yang kurang valid. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, bagi para pembantu pelaksanaan 

penelitian, dijelaskan bagaimana penelitian ini di laksanakan, cara penggunaan 

alat tes, cara pengukuran dilakukan serta tujuan dari penelitian ini. 

 
3.9 Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu  data tes 

power otot lengan, panjang lengan, dan kekuatan otot perut, dan jauhnya hasil 

lemparan bola ke dalam.. Sebelum dilakukan penghitungan statistik deskriptif 

terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam  skor t, atau dilihat 

berapa skor angkanya baru kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan 

statistik deskriptif dan juga dilakukan uji persyaratan yakni uji normalitas 

menggunakan statistik non parametrik  dengan Kolmogorov-Smirnov tes, dan uji 

homogenitas dengan Chi-Square dan untuk uji linieritas dan keberartian model 

dengan uji t dan uji F. Dan pengolahan data ini menggunakan komputerisasi 

dengan sistem 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 diskriptif. Adapun 

sebagai variabel dalam penelitian ini ada dua : 1) variabel bebas atau (X) yang 

terdiri dari tiga : a) Power Lengan sebagai variabel X1, b) Panjang Lengan X2. c) 

Kekuatan Otot Perut X3, 2) variabel tergantung atau (Y) ialah Jauhnya hasil 

lemparan ke dalam. 

Penelitian ini yang dilakukan dengan  Survey  test, variabel-variabel 

dalam penelitian ini satuan ukurannya tidak sama. Power Lengan dengan Skor, 

kekuatan otot Perut dengan kilogram, panjang lengan dengan satuan ukuran cm, 

dan sebagai variabel terikat adalah jauhnya hasil lemparan ke dalam dengan 

satuan ukuran meter. Karena dari masing-masing variabel satuannya tidak sama 

maka perlu disamakan 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 

Variabel N Minimum Maximu
m 

Mean Std. Deviation 

  Power 
Lengan 

25 40.28 65.02 50.278
8 

5.69329 
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  Panj Lengan 25 27.85 80.11 49.867
2 

9.97585 

  Kek Ot Perut 25 44.50 61.10 50.806
0 

3.91054 

  Throw In 25 29.30 72.07 50.000
0 

9.99974 

 

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk variabel Power 

Lengan N  = 25, nilai maksimumnya = 65.02, nilai minimum  = 40.28, mean =  

50.2788, standart deviasi = 5.69329. Untuk variabel Panjang Lengan N atau 

jumlah sampel = 25, nilai maksimumnya sebesar = 80.11,   dan nilai minimum 

sebesar = 27.85, mean = 49.8672, standart deviasi = 9.97585, Untuk variabel 

Kekuatan Otot Perut N atau jumlah sampel = 25, nilai maksimumnya sebesar = 

61.10, dan nilai minimum sebesar = 44.50, mean = 50.8060, standart deviasi = 

3.91054. Untuk Throw-in atau Jauhnya Lemparan Kedalam N = 25, nilai 

maksimumnya = 72.07, nilai minimum = 29.30, mean  = 50.0000, dan untuk  

Standart Deviasi = 9.99974. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Persyaratan Analisis Hipotesis 

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka 

dilanjutkan dengan uji hubungan dengan menggunakan uji regresi. Adapun 

sebelum uji hubungan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan 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 : 
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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 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  

 
Variabel Kolmogorov - 

Smirnov Test 
Signifikansi Keterangan 

X1 Power 
Lengan 

1.397 0.040 < 
0.05 

Tidak 
Normal 

X2 Panjang 
Lengan 

0.579 0.891 > 
0.05 

Normal 

X3 Kek Ot Perut 1.193 0.116 > 
0.05 

Normal 

Y Throw In 0.832 0.494 > 
0.05 

Normal 

 

Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini hanya ada satu variabel yang datanya tidak 

berdistribusi normal yaitu variabel power otot lengan, 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 
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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, 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 

X1 Power 
Lengan 

2.280 1.000 > 
0.05 

Homogen 

X2 Panjang 
Lengan 

0.920 1.000 > 
0.05 

Homogen 

X3 Kek Ot 
Perut 

2.720 1.000 > 
0.05 

Homogen 

Y Throw In 11.720 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 Power Lengan (X1), Panjang Lengan (X2 

), Kekuatan Ot Perut ( X3) dengan Throw-in atau Jauhnya 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 



43 
 

 

< 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 

Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 

  

 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat dipahami bahwa variabel dalam penelitian 

ini, baik secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda, hasil uji linieritas 

garis regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah tidak linier, dengan 

demikian uji parametrik tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu uji selanjutnya 

adalah uji non parametrik. Menurut Singgih Santoso ( 2005 : 398) bahwa untuk 

mengetahui hubungan antar variabel apabila tes parametrik menunjukkan hasil 

tidal linier maka menggunakan uji non pametriknya adalah uji Spearman. Oleh 

karena itu uji yang lain tidak bisa dilanjutkan. 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, karena hasil uji linieritas garis regresi 

menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah tidak linier, dengan demikian uji 

parametrik tidak dapat dilanjutkan. Dan Menurut Singgih Santoso ( 2005 : 398) 

bahwa untuk mengetahui hubungan antar variabel apabila uji parametrik yaitu 

Variabel Fhitun

g   
 

Signifikan
si 

Keterangan 

X1 Power Lengan 0.14
7 

0.705 > 
0.05 

Tidak Linier 

X2 Panjang Lengan 0.35
2 

0.559 > 
0.05 

Tidak Linier 

X3 Kek Ot Perut 0.58
1 

0.454 > 
0.05 

Tidak Linier 

X1,X2,X3 terhadap Y 0.28
0 

0.839 > 
0.05 

Tidak Linier 
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uji regresi tidak bisa dilanjutkan maka uji yang digunakan adalah uji non 

pametrik yaitu uji Spearman. Adapun hasil perhitungannya adalah  seperti 

berikut ini :   

 
4.2.2.1 Uji Hubungan Antara Power Lengan Terhadap Jauhnya Lemparan 

Kedalam atau throw-in 

Penelitian ini akan mencari signifikansi hubungan variabel Power 

Lengan terhadap Jauhnya Lemparan Kedalam atau Throw-in, dan uji yang 

dipergunakan adalah uji non parametrik ialah uji Spearman.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel 5 dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  Angka koefisien korelasi variabel power lengan dengan 

Jauhnya Lemparan Kedalam diperoleh angka sebesar 0.048 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.742. Dari angka koefisien korelasi ada dua hal dalam 

menafsirkan  1) berkenaan dengan besaran angka, dengan rentang nilai korelasi  

sebenarnya tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah angka korelasi 

tertentu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun bisa 

dijadikan pedoman sederhana, bahwa apabila angka korelasi di atas 0.5 

menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedang jika di bawah 0.5 menunjukkan 

korelasi lemah. Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk variabel power lengan 

menunjukan hasil angka sebesar -0.048 < 0.5 berarti di bawah berarti bahwa 

korelasi lemah atau hubungan antara power lengan terhadap Jauhnya Lemparan 

Kedalam adalah lemah. 2) Selain besar korelasi atau hubungan, ada tanda (+) 

positif dan (-) negatif juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda positif (+) 

pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang sama, sedangkan tanda 
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negatif (-) menunjukkan arah yang berlawanan. Dari hasil perhitungan di atas 

terlihat ada korelasi positif sempurna karena hasilnya positif. Kemudian langkah 

berikutnya adalah menguji apakah korelasi yang didapat benar-benar signifikans 

atau tidak atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel 

tersebut. Adapun hasil korelasi berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan hasil 

angka sebesar 0.048. Untuk menguji hipotesis uji yang dilakukan adalah uji dua 

sisi karena yang akan dicari adalah ada atau tidaknya hubungan dua variabel. 

Adapun untuk mengambil keputusan didasarkan pada ketentuan : jika nilai 

probabilitas > 0.05 maka H0 diterima atau jika nilai probabilitas < 0.05 H0 : 

ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka sebesar 0.742 > 0.05, yang 

berarti H0 diterima, dengan demikian dapat disimpulan bahwa tidak ada 

hubungan atau korelasi antara power lengan dengan Jauhnya Lemparan 

Kedalam. 

Untuk jelasnya perhatikan tabel 5 berikut ini : 

Tabel : 5 
Hasil Perhitungan Uji Korelasi Kendall’tau _b Variabel Power Lengan, 

Panjang Lengan, Kekuatan Otot Perut Terhadap Jauhnya Lemparan Kedalam 
Correlations 

   Power 
Lengan 

Panj 
Lengan 

Kek Ot 
Perut 

Throw In

Kendall's 
tau_b 

Power 
Lengan 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.040 -.138 -.048 

  Sig. (2-tailed) . .779 .337 .742 
  N 25 25 25 25 
 Panj Lengan Correlation 

Coefficient 
-.040 1.000 -.077 -.068 

  Sig. (2-tailed) .779 . .591 .639 
  N 25 25 25 25 
 Kek Ot Perut Correlation 

Coefficient 
-.138 -.077 1.000 -.027 

  Sig. (2-tailed) .337 .591 . .851 
  N 25 25 25 25 
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 Throw In Correlation 
Coefficient 

-.048 -.068 -.027 1.000 

  Sig. (2-tailed) .742 .639 .851 . 
  N 25 25 25 25 
       

 
 
 

4.2.2.2 Uji Hubungan Antara panjang lengan dengan Jauhnya Lemparan 

Kedalam 

Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini, pertama-tama kita akan 

melihat besaran angka koefisien korelasi, dengan rentang nilai korelasi : sebagai 

pedoman sederhana adalah bahwa jika angka korelasi di atas 0.5 menunjukkan 

korelasi yang cukup kuat, sedang di bawah 0.5 menunjukkan korelasi lemah. 

Maka untuk mengetahui mengenai apakah angka korelasi tertentu menunjukkan 

tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Berdasarkan pada hasil perhitungan 

untuk variabel panjang lengan menunjukan hasil angka korelasi sebesar - 0.068 

< 0.5 berarti bahwa angka korelasi diperoleh di bawah 0.5 dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa korelasi atau hubungan antara panjang lengan 

terhadap Jauhnya Lemparan Kedalam adalah lemah. Kemudian ada tanda (-) 

negatif yang berarti menunjukkan bahwa semakin panjang lengannya akan 

menghasilkan Lemparan Kedalam semakin jauh atau sebaliknya semakin 

pendek panjang lengannya akan menghasilkan Lemparan Kedalam tidak jauh 

karena hasilnya negatif. Kemudian untuk menguji signifikansi hubungan diuji 

dengan ketentuan : jika nilai probabilitas > 0.05 maka H0 diterima atau jika nilai 

probabilitas < 0.05 H0 : ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka 

sebesar – 0.639 > 0.05, yang berarti H0 diterima, dengan demikian dapat 
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disimpulan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara panjang lengan 

dengan jauhnya lemparan kedalam atau throw-in. 

4.2.2.3 Uji Hubungan Antara kekuatan otot perut dengan  lemparan kedalam 

atau throw-in 

Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk variabel kekuatan otot perut 

menunjukan hasil angka korelasi sebesar - 0.027 < 0.5 berarti bahwa angka 

korelasi diperoleh di bawah 0.5 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

korelasi atau hubungan antara kekuatan otot perut terhadap Jauhnya Lemparan 

Kedalam adalah lemah. Kemudian ada tanda (-) negatif yang berarti 

menunjukkan bahwa semakin kekuatan otot perut akan menghasilkan Lemparan 

Kedalam semakin jauh atau sebaliknya semakin pendek kekuatan otot perut 

akan menghasilkan Lemparan Kedalam tidak jauh karena hasilnya negatif. 

Kemudian untuk menguji signifikansi hubungan diuji dengan ketentuan : jika 

nilai probabilitas > 0.05 maka H0 diterima atau jika nilai probabilitas < 0.05 H0 : 

ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka sebesar – 0.851 > 0.05, yang 

berarti H0 diterima, dengan demikian dapat disimpulan bahwa tidak ada 

hubungan atau korelasi antara kekuatan otot perut dengan jauhnya lemparan 

kedalam atau throw-in. 

4.2.2.4  Uji Hubungan Antara power lengan, panjang lengan, kekuatan otot 

perut dengan  Jauhnya Lemparan Kedalam atau Throw-in 

Uji hipotesis dalam  penelitian ini  merupakan  uji  korelasi   secara 

ganda, dan berdasarkan pada uji korelasi ganda dan uji korelasi sederhana, 

terlihat pada Tabel 6 berikut ini :  
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 Tabel : 6  
Hasil Perhitungan Uji Korelasi Variabel Power Lengan,  

Panjang Lengan, Dan Kekuatan otot Perut Dengan  
Jauhnya Lemparan Kedalam  

 
Apabila dilihat berdasarkan pada hasil uji korelasi tunggal semua 

variabel yang menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi > 0.05, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. 

Demikian pula bila dilihat dengan uji regresi ganda diperoleh nilai F hitung 

sebesar 2.317 dengan nilai signifikansi sebesar 0.142 > 0.05. dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel X yang 

dalam hal ini adalah power iotot lengan, panjang lengan dan kekuatan otot perut 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan variabel Y yang 

dalam hal ini adalah hasil lemparan kedalam. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan seluruhnya tidak terbukti, pada hal analisis secara teori 

benar. Maka untuk itu perlu dilakukan pembahasan dengan melihat beberapa 

faktor antara lain : 

Variabel Koefisien 
Korelasi 

 Signifikansi Keterangan 

Power Lengan  0.048 0.742 > 0.05 Tidak 
Sinifikan 

Panjang t Lengan  0.068 0.639 > 0.05 Tidak 
Sinifikan 

Kek otot Perut  0.027 0.851 > 0.05 Tidak 
Sinifikan 

Power Lengan, Panj Lengan, Kek 
Otot Perut  

2.317 0.142 > 0.05 Tidak 
Sinifikan 
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 4.3.1 Faktor penguasaan teknik oleh sampel 

Sampel penelitian ini adalah pemain sepakbola PS UNNES Semarang, 

sebuah klub sdepakbola yang sudah biasa melakukan pertandingan di mana-

mana. Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa penguasaan teknik oleh para 

pemain tentunya rata-rata bagus. Demikian pula secara teori, analisis hubungan 

variabel X yang dalam hal ini adalah  power lengan panjang lengan dan 

kekuatan otot perut  dengan variabel Y ialah hasil lemparan kedalam, semuanya 

benar. Tetapi pada kenyataannya signifikansi hubungan antar variabel 

menunjukkan bahwa semua variabel X menunjukkan hubungan yang signifikan 

dengan variabel Y. Mengapa terjadi demikian, tentu ada faktor lain yang belum 

diperhitungkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu dicari faktor apakah 

yang menyebabkan hasil penelitian yang demikian. Kemungkinan faktor 

tersebut adalah faktor kesungguhan samepl dalam melakukan tes pengukuran. 

4.3.2 Faktor kesungguhan sampel melakukan tes 

Sampel penelitian ini adalah pemain sepakbola, tetapi kebanyakan 

sampel adalah mahasiswa. Konsentrasi keseharian para sampel  tidak hanya 

untuk sepakbola. Bahkan apabila diteliti ada kemungkinan prosentase perhatian 

sampel ini pada sepakbola ini sangat kecil sebab sebagai mahasiswa 

perhatiannya didominasi oleh keinginan untuk lulus.  

Penelitian ini dilakukan semata-mata hanya untuk mengambil data 

penelitian. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan prestasi sepakbola para 

pemain pemain, apalagi keterkaitan dengan nilai mata kuliah khususnya 

sepakbola. Sehingga tidak akan ada keengganan testee yang dalam hal ini adalah 
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mahasiswa. Atau dengan kata lain tidak ada keterkaitan antara hasil penelitian 

ini dengan kepentingan para pemain sebagai mahasiswa UNNES. Maka tidak 

heran apabila dalam melakukan tes pengukuran para pemain melakukannya 

tidak dengan sungguh-sungguh  Oleh karena itu kesungguhan sampel dalam 

melakukan tes tidak seperti yang diharapkan.  

4.3.3 Hubungan Power Otot Lengan, Panjang Lengan, dan Kekuatan Otot 

Perut dengan Kemampuan Melempar Bola ke Dalam 

Gabungan dari tiga unsur kondisi fisik yaitu power otot lengan, panjang 

lengan,  dan kekuatan otot perut memberikan secara teori mempunyai peranan 

yang sangat besar terhadap keberhasilan melempar bola ke dalam pada 

permainan sepakbola. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis teori  dimana secara 

teori terdapat hubungan yang signifikan antara power otot lengan, panjang 

lengan, dan kekuatan otot perut dengan kemampuan melempar bola ke dalam 

pada pemain sepakbola PS. UNNES Tahun 2009.  

Diantara tiga komponen tersebut ternyata tidak yang memberikan 

kotribusi yang paling besar terhadap kemampuan melempar bola ke dalam. 

Dengan power otot lengan yang besar semestinya dapat digunakan untuk 

melempar bola semakin besar sehingga hasil lemparannya semakin jauh. Hal 

tersebut disebabkan dalam pelaksanaan lemparan terdapat tiga gerakan, yaitu 

gerakan kebelakang, gerakan kedepan, dan gerak lanjutan yang sangat di 

pengaruhi oleh kualitas otot lengan. Saat ayunan ke depan sangat memerlukan 

sumbangan daya ledak otot lengan bahu, terutama untuk melempar bola dari 

belakang ke depan dan untuk memberikan dorongan kepada bola sehingga 
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menjadi lemparan bola yang jauh dan terarah. Saat ayunan lanjutan setelah bola 

di lempar, perlu adanya gerak lanjutan yang juga sangat di pengaruhi oleh daya 

ledak otot lengan terutama untuk memegang bola dengan pegangan yang kuat 

karena sebelumnya digunakan untuk melempar bola dengan kuat. 

Analisis tentang panjang lengan didukung pendapat Soedarminto 

(1994:217) yang menyatakan bahwa agar dapat melempar dengan jauh perlu 

memperhatikan sudut elevasi lemparan. Bila dilihat dari fungsi lengan sebagai 

pengungkit, maka pengungkit yang panjang disebabkan oleh lengan yang 

panjang. Bila dilihat dari lambungan bola secara teoritis sudut elevasi sebesar 

450 merupakan sudut maksimal untuk menghasilkan lambungan bola 

(horizontal) yang terbesar karena sudut itu komponen vertikal sama dengan 

komponen horizontal, dengan kekuatan otot-otot lenganlah kita dapat mengatur 

sudut elevasi dari lemparan ke dalam dan dengan kecepatan yang tinggi maka 

hasil lemparan akan semakin jauh. 

Peranan kekuatan otot perut dalam melempar bola ke dalam adalah 

untuk memberikan daya lecutan yang lebih tinggi saat melempar bola. Dengan 

otot perut yang kuat, maka otot perut akan dapat ditarik kebelakang secara luas 

sehingga amplitude yang dihasilkanpun menjadi semakin jauh. Dalam amplitude 

yang jauh tersebut lecutan tubuh saat melempar bola semakin besar dan 

bertenaga sehingga bola kan terlempar dengan jauh. Kenyataan tersebut 

dikukung pendapat Harsono (1988:163) bahwa kuat tidaknya otot perut 

ditentukan oleh besar atau kecilnya otot-otot tubuh dalam bergerak, tendon dan 

ligament. Kekuatan otot perut sangat diperlukan sekali hampir di semua cabang 
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olahraga yang banyak menuntut ruang gerak sendi seperti melempar bola yang 

dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menarik tubuh kebelakang seluas-

luasnya dan melecutkan kedepan sekuat-kuatnya untuk menghasilkan lemparan 

yang sejauh-jauhnya. 

Tetapi ternyata tidak demikian dengan hasil penelitian. Sampel 

penelitian ini adalah mahasiswa sebagai pemain sepakbola, dan tidak ada ikatan 

apapun terhadap penelitian ini kecuali hanya sebagai sampel. Oleh sebab itu 

dalam pelaksaanaan tes kurang ada motivasi. Sebab sungguh atau tidak sampel 

melakukan tes tidak ada pengaruhnya dan hubungannya dengan peningkatan 

prestasi mereka.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil pembahasan dapat ditarik simpulan penelitian ini adalah : 

5.1.1 Tidak ada hubungan power lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke 

dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

5.1.2 Tidak ada hubungan panjang lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke 

dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008. 

5.1.3 Tidak ada hubungan kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lemparan 

ke dalam pada pemain Ps. UNNES Tahun 2008 

5.1.4 Tidak ada hubungan power lengan, panjang lengan dan kekuatan otot 

perut dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam pada pemain Ps. UNNES 

Tahun 2008 

 

5.1 Saran  

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

5.2.1 Kepada pelatih dan pemain Ps UNNES disarankan agar latihan 

keterampilan dasar ditingkatkan dan diberikan secara lebih efektif. 

5.2.2 Kepada pelatih dan pemain Ps. UNNES harap diketahui bahwa tinggi 

badan, power lengan, Panjang lengan, serta kekuatan otot perut tidak ada 

hubungan yang signifikan dengan hasil lemparan ke dalam, walaupun 



54 
 

 

begitu perlu ada perhatian terhadap ketiga variabel tersebut dalam 

latihan. 

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. 
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Lampiran 1 
 
DATA KASAR HASIL PENGUKURAN POWER  OTOT LENGAN, PANJANG 

LENGAN,  
DAN KEK OT PERUT  DAN HASIL LEMPARAN KE DALAM PADA                          

PEMAIN PPS UNNES SEMARANG TAHUN 2008 
 

No Nama Panjang 
Lengan 

Power otot 
Lengan 

Kekuatan Otot 
Perut 

Lemparan 
Kedalam  

1 Fiki 47.3 8.4 38 16.9 
2 Latif 49.9 8.4 34.5 15 
3 Drajat 46.8 6.2 38 17 
4 Widi 50.8 6.5 34 16 
5 Budi 42.8 6.4 48 12 
6 Damar 48 6.7 46.5 17 
7 Sandi 49.6 7.9 45 15.7 
8 Afan 45.9 6.7 44 15.3 
9 Ari Prasetyo 45 7.1 26 15.6 
10 Ari Setiawan 44.9 5.4 26.5 15.3 
11 Johan 43.9 6 26 15.8 
12 Hari 43.8 6 50.5 16.7 
13 Sobirin 45.8 6.1 45 15.3 
14 Fahmi Afif 46.5 7.2 45 15.3 
15 Lukan Afif 44.8 6.4 50 15.3 
16 Fadli 45.4 5.7 55 15.8 
17 Arbain 48.7 5.8 32 16.8 
18 Kurniawan  48.6 7.4 41.5 17.1 
19 Ardian M 48 7.9 37 14.8 
20 Anam 47.6 6.4 33 13.7 
21 Purba 44.5 5.6 26.5 19 
22 Bahtiar 44 5.7 41 15 
23 Agung 44 5.7 29 12.8 
24 Kukuh 46 6.2 33.5 13.3 
25 Hendro 46.2 6.5 40.5 12.2 
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Lampiran 2 
 

DATA HASIL PENGUKURAN POWER OTOT LENGAN, PANJANG 
LENGAN,  

DAN KEK OT PERUT  DAN HASIL LEMPARAN KE DALAM PADA                          
PEMAIN PPS UNNES SEMARANG TAHUN 2008 

 
  Transformasi Ke Skor T 

No Nama T Skor Panj 
Lengan 

 T Skor Power 
Lengan Kek Ot Perut Throw In 

1 Fiki 52.30 65.02 49.24 59.24 
2 Latif 51.30 65.02 45.09 47.63 
3 Drajat 51.30 40.28 49.24 59.85 
4 Widi 41.25 43.66 44.50 53.74 
5 Budi 50.63 42.53 61.10 29.30 
6 Damar 40.58 45.91 59.32 59.85 
7 Sandi 46.27 59.40 57.54 51.91 
8 Afan 49.29 45.91 56.36 49.46 
9 Ari Prasetyo 47.61 50.04 48.50 51.30 
10 Ari Setiawan 53.31 51.73 48.56 49.46 
11 Johan 40.92 51.17 48.50 52.52 
12 Hari 47.95 51.50 51.41 58.02 
13 Sobirin 55.99 48.92 50.75 49.46 
14 Fahmi Afif 51.97 50.15 50.75 49.46 
15 Lukan Afif 45.94 49.25 51.35 49.46 
16 Fadli 54.31 49.82 51.94 52.52 
17 Arbain 80.11 48.58 49.21 58.63 

18 
Kurniawan 
SW 27.85 50.38 50.34 60.46 

19 Ardian M 54.65 50.94 49.81 46.41 
20 Anam 61.35 49.25 49.33 39.68 
21 Purba 59.67 48.35 48.56 72.07 
22 Bahtiar 57.33 50.27 50.28 47.63 
23 Agung 39.58 50.49 48.86 34.18 
24 Kukuh 35.22 49.03 49.39 37.24 
25 Hendro 50.00 49.37 50.22 30.52 
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Lampiran 3 
Out Put Data 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximu

m 
Mean Std. Deviation 

Power Lengan 25 40.28 65.02 50.2788 5.69329 
Panj Lengan 25 27.85 80.11 49.8672 9.97585 
Kek Ot Perut 25 44.50 61.10 50.8060 3.91054 

Throw In 25 29.30 72.07 50.0000 9.99974 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Power 

Lengan 
Panj Lengan Kek Ot Perut Throw In

N  25 25 25 25 
Normal Parameters Mean 50.2788 49.8672 50.8060 50.0000

 Std. 
Deviation 

5.69329 9.97585 3.91054 9.99974

Most Extreme 
Differences 

Absolute .279 .116 .239 .166 

 Positive .279 .116 .239 .108 
 Negative -.167 -.107 -.198 -.166 

Kolmogorov-Smirnov 
Z 

 1.397 .579 1.193 .832 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .040 .891 .116 .494 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
NPar Tests 
Chi-Square Test 
 

Test Statistics 
 Power Lengan Panj Lengan Kek Ot Perut Throw In 

Chi-Square 2.280 .920 2.720 11.720 
df 21 23 20 17 

Asymp. Sig. 1.000 1.000 1.000 .817 
a  22 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1.1. 
b  24 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1.0. 
c  21 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1.2. 
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d  18 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1.4. 
 
 
Regression 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Throw In 50.0000 9.99974 25 
Power Lengan 50.2788 5.69329 25 
Panj Lengan 49.8672 9.97585 25 
Kek Ot Perut 50.8060 3.91054 25 

 
Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables 
Removed 

Method 

1 Kek Ot Perut,  Panj Lengan,  Power 
Lengan 

. Enter 

      a  All requested variables entered. 
      b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .196 .039 -.099 10.48235 1.869 
a  Predictors: (Constant),  Kek Ot Perut,  Panj Lengan,  Power Lengan 
b  Dependent Variable:  Throw In 
 

ANOVA 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

92.401 3 30.800 .280 .839 

 Residual 2307.475 21 109.880   
 Total 2399.876 24    

a  Predictors: (Constant),  Kek Ot Perut,  Panj Lengan,  Power Lengan 
b  Dependent Variable:  Throw In 
 
 
Coefficients 

  Unstandardize
d Coefficients

 Standardize
d 

Coefficients
t Sig. 

 
Correlations 

 
Model  B Std. Error Beta   Zero-

order 
Partial Part 

1 (Constant) 58.240 40.446  1.440 .165    
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 Power 
Lengan 

7.978E-02 .387 .045 .206 .838 .080 .045 .044 

 Panj Lengan .110 .215 .110 .510 .615 .123 .111 .109 
Kek Ot Perut -.349 .565 -.136 -.618 .543 -.157 -.134 -.132

a  Dependent Variable:  Throw In 
 

Regression Standardized Residual

2.001.501.00.500.00-.50-1.00-1.50-2.00

Histogram

Dependent Variable: Throw In

Fr
eq

ue
nc

y

8

6

4

2

0

Std. Dev = .94  
Mean = 0.00

N = 25.00

 
 

Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Throw In

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 

Throw In 50.0000 9.99974 25 
Power Lengan 50.2788 5.69329 25 

 
 

Correlations 
  Throw In Power Lengan 

Pearson 
Correlation 

Throw In 1.000 .080 

 Power Lengan .080 1.000 
Sig. (1-tailed) Throw In . .353 
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 Power Lengan .353 . 
N Throw In 25 25 
 Power Lengan 25 25 

 
Variables Entered/Removed 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 Power Lengan . Enter 
                          a  All requested variables entered. 
                          b  Dependent Variable:  Throw In 

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

Estimate 
1 .080 .006 -.037 10.18243 

      a  Predictors: (Constant),  Power Lengan 
      b  Dependent Variable:  Throw In 
 

ANOVA 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

15.193 1 15.193 .147 .705 

 Residual 2384.682 23 103.682   
 Total 2399.876 24    

   a  Predictors: (Constant),  Power Lengan 
   b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Coefficients 
  Unstandardize

d Coefficients
 Standardiz

ed 
Coefficient

s 

t Sig. Correlations 

Model  B Std. Error Beta   Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant) 42.973 18.468  2.327 .029    
 Power Lengan .140 .365 .080 .383 .705 .080 .080 .080 

a  Dependent Variable:  Throw In 
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Regression Standardized Residual

2.00
1.50

1.00
.50

0.00
-.50

-1.00
-1.50

-2.00

Histogram

Dependent Variable: Throw In

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .98  
Mean = 0.00

N = 25.00

 
Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Throw In

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 

Throw In 50.0000 9.99974 25 
Panj Lengan 49.8672 9.97585 25 

 
Correlations 

  Throw In Panj Lengan 
Pearson Correlation Throw In 1.000 .123 

 Panj Lengan .123 1.000 
Sig. (1-tailed) Throw In . .279 

 Panj Lengan .279 . 
N Throw In 25 25 
 Panj Lengan 25 25 

 
Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables 
Removed

Method
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1  Panj Lengan . Enter
                       a  All requested variables entered. 
                       b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .123 .015 -.028 10.13748 

            a  Predictors: (Constant),  Panj Lengan 
            b  Dependent Variable:  Throw In 
 

ANOVA 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

36.199 1 36.199 .352 .559 

 Residual 2363.677 23 102.769   
 Total 2399.876 24    

    a  Predictors: (Constant),  Panj Lengan 
    b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Coefficients 
  Unstandardiz

ed 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients

t Sig. Correlations 

Model  B Std. Error Beta   Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant
) 

43.861 10.541  4.161 .000    

 Panj 
Lengan 

.123 .207 .123 .593 .559 .123 .123 .123 

a  Dependent Variable:  Throw In 
 

Regression Standardized Residual

2.00
1.50

1.00
.50

0.00
-.50

-1.00
-1.50

-2.00

Histogram

Dependent Variable: Throw In
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y
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4

2
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Std. Dev = .98  
Mean = 0.00

N = 25.00
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Throw In

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 

Throw In 50.0000 9.99974 25 
Kek Ot Perut 50.8060 3.91054 25 

 
 

Correlations 
  Throw In Kek Ot Perut 

Pearson 
Correlation 

Throw In 1.000 -.157 

 Kek Ot Perut -.157 1.000 
Sig. (1-tailed) Throw In . .227 

 Kek Ot Perut .227 . 
N Throw In 25 25 
 Kek Ot Perut 25 25 

 
Variables Entered/Removed 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 Kek Ot Perut . Enter 
                        a  All requested variables entered. 
                        b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .157 .025 -.018 10.08819 

             a  Predictors: (Constant),  Kek Ot Perut 
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             b  Dependent Variable:  Throw In 
 

ANOVA 
Model  Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

59.129 1 59.129 .581 .454 

 Residual 2340.747 23 101.772   
 Total 2399.876 24    

a  Predictors: (Constant),  Kek Ot Perut 
b  Dependent Variable:  Throw In 
 

Coefficients 
  Unstandardize

d Coefficients
 Standardized 

Coefficients
t Sig. Correlations 

 
Model  B Std. Error Beta   Zero-

order 
Partial Part

1 (Constant) 70.393 26.830  2.624 .015    
 Kek Ot Perut -.401 .527 -.157 -.762 .454 -.157 -.157 -.157

a  Dependent Variable:  Throw In 
 

Regression Standardized Residual

2.00
1.50

1.00
.50

0.00
-.50

-1.00
-1.50

-2.00

Histogram

Dependent Variable: Throw In

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .98  
Mean = 0.00

N = 25.00
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Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Throw In

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

 
 
Nonparametric Correlations 
 

Correlations 
   Power 

Lengan 
Panj 

Lengan 
Kek Ot 
Perut 

Throw In

Kendall's tau_b Power 
Lengan 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.040 -.138 -.048 

  Sig. (2-tailed) . .779 .337 .742 
  N 25 25 25 25 
 Panj Lengan Correlation 

Coefficient 
-.040 1.000 -.077 -.068 

  Sig. (2-tailed) .779 . .591 .639 
  N 25 25 25 25 
 Kek Ot Perut Correlation 

Coefficient 
-.138 -.077 1.000 -.027 

  Sig. (2-tailed) .337 .591 . .851 
  N 25 25 25 25 
 Throw In Correlation 

Coefficient 
-.048 -.068 -.027 1.000 

  Sig. (2-tailed) .742 .639 .851 . 
  N 25 25 25 25 
       

Spearman's rho Power 
Lengan 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.041 -.188 -.080 

  Sig. (2-tailed) . .847 .368 .702 
  N 25 25 25 25 
 Panj Lengan Correlation 

Coefficient 
-.041 1.000 -.082 -.032 

  Sig. (2-tailed) .847 . .696 .878 
  N 25 25 25 25 
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 Kek Ot Perut Correlation 
Coefficient 

-.188 -.082 1.000 -.089 

  Sig. (2-tailed) .368 .696 . .673 
  N 25 25 25 25 
 Throw In Correlation 

Coefficient 
-.080 -.032 -.089 1.000 

  Sig. (2-tailed) .702 .878 .673 . 
  N 25 25 25 25 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
 

 



75 
 

 

Lampiran 9 
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Lampiran 10 
Dokumentasi Penelitian 

 
 
 
 

Gambar 1 : Sampel Penelitian 
 
 
 

 
 

Gambar 2 : Sampel Penelitian 
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Gambar 3 : Pengukuran Kekuatan Otot Perut 
 
 
 
 

 
 Gambar 4 : Pengukuran Kekuatan Otot Perut 
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Gambar 5 : Pengukuran Kekuatan Otot Perut 
 
 

 
 

Gambar 6 : Lemparan Kedalam 
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Gambar 7 : Pengukuran Panjang Lengan 
 
 

 
 

Gambar 8: Pengukuran Power Otot Lengan  
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Gambar 9 : Pengukuran Panjang Lengan  
 

 


