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SARI 
 

 
Eko Tri Utomo. 2009. Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kelentukan Otot 

Tungkai Dan Kecepatan Lari Terhadap Tendangan Jarak Jauh Pada Klub 
Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga Tahun 2009. 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat sumbangan 

kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 
sepakbola?, 2) apakah terdapat sumbangan kelentukan otot tungkai dengan hasil 
tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola?, 3) Apakah terdapat 
sumbangan kecepatan dengan hasil tendangan jarak jauh dalam prmainan 
sepakbola?, dan 4) Apakah terdapat sumbanagan kekuatan otot 
tungkai,kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari dengan hasil tendangan jrak 
jauh dalam permainan sepakbola?. Tujuan penelitian ini adalah:1) Sumbangan 
kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 
sepakbola, 2) Sumbangan kelentukan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak 
jauh dalam permainan sepakbola, 3) Sumbangan kecapatan lari dengan hasil 
tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola. 4) Sumbangan kekuatan otot 
tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan dengan hasil tendangan jarak jauh 
dalam permainan sepakbola. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Survey dengan teknik tes dan pengukuran. Metode analisis data yang 
digunakan adalah statistik Korelasi tiga peubah (Multi Korelasi). Populasi dalam 
penelitian ini 25 pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 pemain dari keseluruhan 
populasi yang tersedia, sehingga sampel yang digunakan disebut total sample. 
Variable bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kekuatan otot 
tungkai (X1), kelentukan otot tungkai (X2), kecepatan lari (X3) sedangkan variabel 
terikat yaitu hasil tendangan jarak jauh (Y).  

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial (terpisah) diketahui sumbangan 
antara kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan tendangan jarak jauh sebesar 
36,24%. Sumbangan antara kelentukan otot tungkai terhadap kemampuan 
tendangan jarak jauh sebesar 33,99%. Sumbangan antara kecepatan lari terhadap 
kemampuan tendangan jarak jauh sebesar 17,72%. Sedangkan secara simultan 
(bersama-sama) diketahui sumbangan kekuatan otot tungkai, kelentukan otot 
tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak jauh sebesar 59,90%. 

Saran yang penelitian berikan antara lain hal utama yang harus dilakukan 
oleh pemain sepakbola agar memiliki hasil tendangan jarak jauh yang baik adalah 
dengan meningkatkan kekuatan otot tungkainya dan meningkatkan kecepatannya 
dalam mengayunkan kaki saat menendang. Selain memperhatikan unsur kondisi 
fisik pada tungkai, seorang pemain hendaknya juga memperhatikan kelentukan 
otot tungkainya, sebab dalam pelaksanaan menendang bola jarak jauh harus 
dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cidera -cidera otot dan sendi 
dan menghemat pengeluaran energi pada waktu melakukan gerakan-gerakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling digemari atau disukai 

oleh hampir seluruh penduduk yang berada di bumi ini. Sepak bola dapat dilakukan 

oleh orang tua, pemuda, anak remaja dan dapat mereka lakukan di setiap waktu baik 

yang secara formal maupun informal, artinya bermain sepak bola dapat dilakukan di 

klub-klub yang terorganisasi atau sekedar hanya rekreasi.  

Perkembangan sepakbola Indonesia makin pesat. Di penjuru kota sampai 

pelosok desa, sangat mudah menemukan orang yang bermain sepakbola, bahkan 

sepakbola tidak hanya dimainkan oleh laki-laki, tetapi wanita memainkan 

permainan itu. Dan seiring perkembangannya, sepakbola di Indonesia tidak hanya 

sebagai olahraga masyarakat, tetapi merupakan olahraga yang sangat 

diprioritaskan untuk berprestasi tinggi oleh berbagai pihak.  

Penguasaan teknik dasar merupakan suatu prasyarat yang harus dimiliki 

setiap pemain agar permainanya dapat dilakukan dengan baik. Teknik dasar 

sepakbola adalah teknik yang melandasi permainan sepakbola pada saat 

pertandingan, meliputi teknik dengan bola dan teknik tanpa bola.  

Mutu permainan sepakbola suatu kesebelasan ditentukan oleh penguasaan 

teknik dasar. Semakin terampil seorang pemain dengan bola, dan semakin mudah 

ia dapat (tanpa kehilangan bola) meloloskan diri dari suatu situasi, semakin baik 

jalannya pertandingan bagi kesebelasannya (Josep Sneyer, 1990:24). Teknik dasar 
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dalam bermain sepakbola meliputi teknik menendang bola, teknik menghentikan 

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

teknik melempar bola, dan teknik menangkap bola (sebagai penjaga gawang).   

Persepakbolaan di Indonesia saat ini sudah mengalami banyak perbaikan 

walaupun masih saja tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara sebut saja 

Thailand dan Singapura sebagai penguasa sepakbola Asia Tenggara. Hal  yang 

menandai bangkitnya sepakbola Indonesia yaitu adanya pembibitan atau 

pembinaan usia dini dimana pemain muda tersebut dilatih atau dibina dalam suatu 

kepelatihan yang sekarang dikenal dengan nama SSB (Sekolah Sepakbola) dan 

juga banyak terdapatnya klub-klub sepakbola yang siap menampung pemain-

pemain yang sudah lebih senior dibandingkan dengan pemain SSB. Pencapaian 

prestasi merupakan usaha yang harus betul-betul diperhatikan secara matang 

melalui pembinaan pemain dengan baik.  

Seperti pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga Kabupaten 

Purbalingga, yang merupakan sebuah klub sepakbola. Klub Sepakbola Putra Jaya 

Santika Purbalinggga didirikan pada 12 Maret 2007 oleh Drs. Eko Supriyanto 

sebagai ketua klub, Drs Sukarso sebagai wakil ketua dan Tatag Prayodi sebagai 

pelatih klub. Latar  belakang dirikannya Klub Sepakbola Putra Jaya Santika ini 

yaitu untuk  menampung pemain muda yang mempunyai bakat bermain sepakbola 

agar para pemain mampu berprestasi lebih tinggi. Tempat latihan Klub Spakbola 

Putra Jaya Santika terdapat di lapangan desa kajongan kabupaten Purbalingga 

dengan jadwal latihan pada setiap hari  selasa dan kamis sore serta minggu pagi.  
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Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga kabupaten Purbalingga 

merupakan salah satu dari sekian banyak klub sepakbola yang berada di 

kabupaten Purbalingga. Klub ini di tangani oleh Bapak Tatag Prayogi sebagai 

pelatih dan Awalludin sebagai asisten pelatih. Sistem manajemen Klub ini 

menggunakan manajemen profesional dan selalu mengedepankan kedisiplinan 

baik pelatih maupun para pemain, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. 

 Walaupun dibilang klub yang masih baru namun dilihat dari prestasi yang 

telah dicapai klub sepakbola ini berdasarkan dari berbagai ajang kompetisi yang 

pernah diikuti mampu mencapai prestasi yang cukup menggembirakan, walau 

hanya kompetisi yang diikuti dalam lingkup didaerah. Para pemain yang dimiliki 

oleh Klub Sepakbola Putra Jaya Purbalingga merupakan para pmain yang masih 

cukup muda, sehingga masih banyak kekurangan dalam segi permainan ataupun 

peguasaan teknik dasar.  

Menurut Harsono untuk mencapai prestasi yang terbaik banyak unsur-unsur 

didalamnya, diantaranya : penguasaan teknik, fisik taktik dan mental (1988:100). 

Penguasaan teknik dasar yang baik merupakan syarat yang harus dimiliki oleh 

etiap pemain afar dapat mencapai prestasi yang baik. Menurut Sukatamsi teknik 

dasar teknik dasar sepakbola merupakan teknik yang melandasi permainan 

sepakbola pada saat pertandingan, yang meliputi teknik tanpa bola dan dengan 

bola. Teknik tanpa bola meliputi lari cepat dan merubah arah, melompat, gerak 

tipu tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan, dan gerakan-gerakan khusus 

penjaga gawang. Sedangkan teknik dengan bola adalah teknik : 1) menedang, 2) 

menerima bola, 3) menggiring bola, 4) menyundul bola, 5) melempar bola, 6) 
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gerak tipu dengan bola, 7) merebut bola, 8) teknik khusus penjaga gawang 

(1984:34).  

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepakbola 

dalah menendang bola. Dalam permainan sepakbola menendang digunakan untuk 

passing, mencetak gol, menghalau bola saat tim diserang dan lain sebagainya. 

Sukatamsi mengatakan bahwa menendang merupakan kegiatan yang paling 

banyak dilakukan dalam permainan sepakbola. Pemain yang tidak memiliki 

kemampuan menendang dengan baik, tidak akan menjadi pemain yang 

baik(1984:45). 

Dalam menendang bola selain faktor teknik, diperlukan juga kondisi fisik 

yang baik untuk menendang bola, antara lain : Kekuatan (strength), Suharno 

menyatakan bahwa kekuatan maksimum adalah kemampuan otot dalam kontraksi 

maksimum serta dapat melawan/menahan dan memindahkan beban 

maksimum(1986:36). Kekuatan disini adalah kekuatan maksimum otot tunkai 

yaitu pada kaki tumpu. Kaki tumpu haru memiliki kekuatan untuk menjaga 

keseimbngan saat menendang bola. Selain kekuatan maksimum masih ada 

kekuatan otot tungkai, menurut Suharno kekuatan otot tungkai adalah kemampuan 

sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dalam 

menjalankan aktivitas(1986:35).  

Keberhasilan seorang pemain bola dalam menendang bola tidak hanya 

ditentukan oleh penggunaan teknik menendang bola secara baik dan benar. 

Karena kemampuan teknik yang baik jika tidak ditunjang dengan kondisi fisik 

yang prima tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, begitu pula sebaliknya 
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kondisi fisik yang prima jika tidak ditunjang oleh kemampuan teknik yang baik 

hasilnya tidak maksimal. Seperti yang terjadi di Klub Sepakbola Putra Jaya 

Santika Purbalingga, menurut pengamatan penulis para pemain memiliki 

kemampuan mendang jauh yang berbeda-beda. Hal ini terlihat pada saat latihan 

maupun dalam pertandingan ada pemain yang memiliki tendangan yang keras, 

kuat dan akurat tetapi ada pemain yang kurang tepat dan memiliki tendangan yang 

lemah dalam melakuakan umpan maupun tendangan kegawang. Oleh karena itu 

dalam kegiatan latihan perlu diperhatikan berbagai komponan yang terlibat 

didalamnya. Menurut M. Sajoto (1995:2), dalam kegiatan latihan perlu 

memperhatikan empat macam kelenkapan yang meliputi: 1) pengembangan fisik, 

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

kematangan juara. Mengacu dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam 

suatu kegiatan latihan tidak hanya memprioritaskan pada satu komponen saja, 

misalnya pengembangan teknik perlu diimbangi dengan pengembangan kondisi 

fisik yang dibutuhkan dalam latihan teknik dasar yang sedang dikembangkan agar 

memperoleh hasil yang optimal. 

Dari uraian di atas maka penulis ingin mengetahui tentang kemampuan 

menendang jauh dengan  mengadakan penelitian dengan judul " Sumbangan 

Kekuatan Otot Tungkai, Kelentukan Otot Tungkai Dan Kecepatan Lari 

Terhadap Tendangan Jarak Jauh Pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika 

Purbalingga Tahun 2009". Adapun alasan pengambilan judul tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Penguasaan teknik dasar sepakbola merupakan modal utama untuk dapat 

bermaian sepakbola dengan baik.  
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2. Ketrampilan tendangan jarak jauh merupakan salah satu teknik dalam 

permainan sepakbola yang berguna untuk menghalau bola, memberi operan, 

maupun untuk mencetak gol.  

3. Peranan kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari 

sangat penting terhadap hasil ketrampilan tendangan bola jarak jauh. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan paparan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah yang menjadi obyek penelitian walauun disadri akan muncul msalah-

masalah dalam penelitian ini sehingga perludibatasi masalahnya. Adapun 

pengidentifikasian masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap tendangan jarak 

jauh pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga? 

2. Apakah terdapat sumbangan kelentukan otot tungkai terhadap tendangan jarak 

jauh pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga?  

3. Apakah terdapat sumbangan kecepatan lari terhadap tendangan jarak jauh 

pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga? 

4. Apakah terdapat sumbangan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan otot 

tungkai dan kecepatan lari  terhadap tendangan jarak jauh pada klub sepakbola 

Putra Jaya Santika purbalingga?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan dari pelaksaan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui sumbangan antara kekuatan otot tungkai terhadap tendangan jarak 
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jauh pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga. 

2. Mengetahui sumbangan antara kelentukan otot tungkai terhadap tendangan 

jarak jauh pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga.  

3. Mengetahui sumbangan antara kecepatan terhadap tendangan jarak jauh pada 

Klub Sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga.  

4. Mengetahui sumbangan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai 

dan kecepatan  lari terhadap tendangan jarak jauh pada Klub Sepakbola Putra 

Jaya Santika purbalingga. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar dalam menanggapi masalah yang diteliti tidak menjadi perbedaan 

pendapat yang membatasi dan tidak menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda, 

yang pada akhimya akan menggambarkan penelitian ini, maka perlu adanya 

penegasan istilah/batasan operasional. Penegasan istilah/batasan operasional 

dijelaskan sebagai berikut :  

1.4.1 Sumbangan  

Sumbangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003: 1101) adalah 

pemberian bantuan; dukungan ; sokongan. 

Sumbangan yang dikmaksud dalam penelitian ini adalah dukungan dari 

kekuatan  otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil 

tendangan ajrak jauh.  
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1.4.2 Kekuatan Otot Tungkai  

Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya 

(Sajoto, 1990:17).  

Kekuatan otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan otot tungkai dalam mengatasi tahanan atau beban dalam suatu 

gerakan utuh dengan kecepatan yang tinggi. 

1.4.3 Kelentukan Otot Tungkai 

 Kelentukan adalah batas rentang gerak maksimal yang mungkin pada 

sebuah sendi atau rangkaian sendi (Kasiyo : 301). Kelentukan atau fleksibilitas 

dalam Kamus Besar Bahasai Indonesia (2003:318) diartikan sebagai kelenturan; 

atau penyesuaian diri secara mudah dan cepat; keluwesan.  

Kelentukan otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas 

rentang gerak maksimal atau kelentukan pada tungkai untuk mengatasi beban.  

1.4.4 Kecepatan  

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambung dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat - 

singkatnya (M. Sajoto, 1995:9). Harsono (1988:216) mengatakan bahwa 

kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis 

secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan 

untuk menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  

Kecepatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

melakukan gerakan berlari yang secepat-cepatnya untuk memperoleh waktu yang 

sesingkat-singkatnya.  
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1.4.5 Tendangan Jarak Jauh 

Menendang bola adalah suatu usaha memindahkan bola dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki (A. Sarumpaet,1991:13). 

Tendangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tendangan atau sepakan 

dalam permainan sepakbola yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengayunkan tungkai sekuat-kuatnya guna mengoperkan pada kawan saat 

membentuk serangan maupun meakuakan tendangan langsung kegawang untuk 

mencetak gol.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam merancang serta melaksanakan penelitian ilmiah mengenai 

kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari terhadap 

tendangan jarak jauh pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga.. 

Selain itu memberikan informasi kepada pihak Klub Sepakbola Putra Jaya Santika 

Purbalingga mengenai kemampuan pemain sepak bola khususnya Klub Sepakbola 

Putra Jaya Santika Purbalingga dalam melakukan tendangan. Bagi Jurusan PKLO 

diharapkan dapat menjadi tambahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang penelitian mengenai hubungan antara kekuatan otot tungkai, 

kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari  terhadap hasil tendangan jarak jauh.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Menendang Bola  

Menendang bola merupakan suatu usaha memindahkan bola dari suatu 

tempat ketempat lain yang menggunakan kaki atau bagian kaki. Menendang bola 

dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, menggelinding maupun melayang di 

udara. Dalam penelitian ini bola ditendang dalam keadaan diam. Menendang 

merupakan slah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain 

sepakbola dalah menendang bola. Dalam permainan sepakbola menendang 

digunakan untuk passing, mencetak gol, menghalau bola saat tim diserang dan 

lain sebagainya. Sukatamsi mengatakan bahwa menendang merupakan kegiatan 

yang paling banyak dilakukan dalam permainan sepakbola. Pemain yang tidak 

memiliki kemampuan menendang dengan baik, tidak akan menjadi pemain yang 

baik(1984:45). 

Menurut A. Sarumpaet (1991:3) bahwa menendang bola adalah suatu 

usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kaki atau bagian kaki menendang bola dapat dilakukan dalam 

keadaan bola diam, menggelinding maupun di udara. Masalah tendangan sendiri 

dalam permainan sepakbola sangat vital, karena tendangan adalah bagian 

terpenting, seorang pemain sepakbola yang tidak dapat menendang bola dengan 

baik tidak mungkin akan menjadi pemain yang baik pula. Hal ini disebabkan 
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hampir setiap kesebelasan selalu mendapatkan kemenanagan (mencetak gol) 

karena adanya tendangan. Bahkan kiper yang tugas utamanya menangkap bola 

harus dapat melakukan bermacam-macam tendangan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Menurut Sukintaka (1984:75) mengatakan bahwa menendang bola 

bertujuan untuk memberikan atau mengoperkan bola pada teman sendiri, 

tendangan kearah gawang (shooting), tendaangan pemain belakang untuk 

mematahkan atau mengembalikan serangan dari lawan dan tendangan khusus, 

misalnya: tendangan bebas (free kick), tendangan pinalti (pinalti kick), tendangan 

sudut (corner kick), dan lain-lain. Selain itu menendang bola sendiri dibagi 

bermacam-macam cara yaitu : 1) Tendangan dengan kaki bagian dalam (inside 

foot), 2) Tendangan dengan kura-kura kaki (instep foot), 3) Tendangnan dengan 

kura-kura bagian dalam (inside instep foot), 4) Tendangan dengan kaki kura-kura 

bagian luar (out side foot). Selain itu menedang bola sendiri dibagi bermacam-

macam cara karena alsan tertentu. Kemampuan seseorang yang khs adalah hasil 

dario interaksi yang komplek dari pengaruh keturunan dan lingkungan. 

Keberhaslan dalam olahraga membutuhkan suatu potensi yang spesifik dan 

pengalaman latihan yang dirncanakan dengan tepat.  

Menenang boladalam permainan sepakbola menurut bagian kaki yang 

digunakan untuk menendang ada 4 cara utama, yaitu: 1) kaki bagian dalam, 2) 

punggung kaki penuh, 3) punggung kaki luar, 4) punggung kaki bagian dalam, 

sedangkan tendangan tang jarang digunakan yaitu: 5) kaki bagianh luar, 6) 
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tndangan dengan bagian bawah sepatu (sol sepatu) dan 7) kaki bagian belakang 

tumit,(Sukatamsi, 1984:470). Lihat gambar 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Bagian kaki yang digunakan untuk menedang bola 
Sumber : Sukatamsi (1984:47) 

 

2.1.2 Analisis Gerak Menendang Bola 

Gerakan menendang bola merupakan dasar dari bermain bermain sepak 

bola yang paling banyak dilakukan dalam permainan sepak bola. Pengertian 

menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari suatu 

tempat ka tempat yang lain dengan menggunakan kaki gawang. Menendang bola 

dapat dilakukan dengan keadaan bola diam, menggelinding, dan bola melayang di 
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udara. Adapun menendang bola ada beberapa macam yaitu menendang dengan 

kaki bagian dalam, kura-kura bagian dalam, kura-kura bagian luar dan bagian 

punggung kaki (Sukatamsi, 1984:36). 

Menurut Mc Clenaghan (1993:143) mengatakan bahwa gerakan manusia 

disimpulkan sebagai kegiatan yang mengubah kedudukan pada suatu tempat 

karena alasan tertentu. Kemampuan seseorang yang khas adalah hasil dari 

interaksi yang komplek dari pengaruh keturunan dan lingkunagan. Keberhasilan 

dalam olahraga membutuhkan suatu potensi yang spesifik dsan pengalaman 

latihan yang direncakan dengan tepat. 

Semua gerakan manusia dilakukan dengan suatu cara yang diatur oleh 

prinsip-prinsip fisik. Dengan demikian penting bagi pelatih ujtuk benar-benar 

mengenal faktor-faktor mekanik yang mempengaruhi penampilan atlet. 

Faktor-faktor pada gerakan manusia dapat ikelompokan sebagai gerak 

linier, apabila seluruh ruas badan bergerak secara serentak kearah yang sama atau 

gerakan angular apabila bergerak pada sebuah poros (Mc. Clenaghan, 1993:177) 

artinya apabila diamati diamati dari berbagai ketrampilan jarang dapat 

digolongkan dengan tegas dalam gerakan linier maupun angular. Jadi perpaduan 

ini membuat tubuh dapat menghasilkan peningkatan tenaga. Gerak linier dan 

angular dalam menendang bola merupakan perpaduan gerakan linier dan angular, 

disamping itu juga gerakan yang dihasilkan oleh otot-otot tergantung pada ikatan 

otot, momentum gerak luas, gaya berat jenis dan persendian yang terlibat dalam 

gerakan. 
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Sehingga untuk menendang bola dibutuhkan suatu koordinasi kerja otot 

yang terdapat pada tungkai, sumbu-sumbu gerak, serta bentuk-bentuk dari 

persambungan atau persendian. Analisis teknik gerakan menendang bola adalah: 

1. Kaki Tumpu. 

Kaki tumpu adalah kaki yang menunpu pada tanah pada persiapan menendang 

dan merupakan letak titik berat badan. 

a) Posisi kaki tumpu atau dimana harus meletakan kaki tumpu terhadap bola, 

posisi kaki tumpu terhadap bola akan mernentukan arah lintasan bola dan 

tinggi rendahnya lambungan bola.  

b) Lutut kaki tumpu sedikit ditekuk dan pada waktu menendang lutut 

diluruskan. Gerakan dari lutut ditekuk kemudian diluruskan merupakan 

gerakan mendorong kedepan. 

2. Kaki yang Menendang.  

Kaki yang menendang dalah kaki yang digunakan untuk menendang. 

a) Pergelanan kaki yang menendang bola pada saat mendang dikuatkan atau 

ditegangkan. Tidak boleh bergerak. 

b) Tungkai kaki yang menendang diangkat kebelakan kemudian diayunkan 

kedepan sehingga bagian kaki yang digunakan untuk menendang 

mengenai bola, kemudian diteruskan dengan berak lanjutan kedepan, dan 

seterusnya bergerak lari untuk mencari posisi. 

3. Bola Bagian yang Ditendang.  

Merupakan bagian bola sebelah mana yang akan ditendang, akan menentukan: 

a) Arah dan jalannya bola, dan 
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b) Tinggi rendahnya lambungan bola. 

4. Sikap Badan.  

Sikap badan pada waktu menendang sangat dipengaruhi oleh posisi kaki 

tumpu terhadap bola. 

a) Posisi kaki tumpu tepat disamping bola, maka pada saat menendang bola 

badan tepat pada diatas bola dan badan agak sedikit condong kedepan, 

sikap badan ini untuk tendangan bola mengulir rendah atau melambung 

sedang. 

b) Posisi kaki tumpu disamping belakang bola, maka pada waktu menendang 

bola badan berada diatas belakang, maka hasil tendangnan akan 

melambung tinggi (Sukatamsi, 1984:45-56). Lihat gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Grakan Menendang Bola 
Sumber : Sucipto (2000:21) 

 
Bedasarkan analisis komponen gerakan menendang bola hendaknya harus 

dapat dipahami dan dikuasai oleh setiap pemain sepakbola pada setiap latihan. 

Menendang bola dapat berhasil dengan baik apabila dapat dikoordinasikan 
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antarAa daya ledak otot tungkai, kekuatan otot tungkai maupun faktor lain seperti 

kelentukan pergelangan kaki, kecepatan tendangan, kekuatan otot punggung dan 

yang lainnya.  

 

2.1.3 Kekuatan Otot Tungkai 

Pada hakekatnya kondisi fisik manusia adalah kesatuan utuh dari unsur 

kesegaran jasmani (Physical Fitness) dan kesegaran motorik (Motor Fitness) yang 

kedua unsur tersebut bila digabungkan mcnjadi satu dinamakan Biomotorik 

(Depdikbud, 1975 : 5).  

Ada 10 komponen kondisi fisik yang selalu mendukung kesegaran jasmani 

manusia artinya, apabi1a manusia tersebut melakukan suatu aktivitas fisik atau 

melakukan kegiatan kerja, maka akibat dari kegiatan tersebut tidak menimbulkan 

kelelahan yang berarti. Menurut M. Sajoto (1988: 16) dijelaskan bahwa 

komponen kondisi fisik terdiri atas kekuatan, kecepatan, daya tahan, power atau 

daya ledak otot, kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, ketepatan dan 

reaksi. Salah satu komponen fisik tersebut adalah kekuatan (strength).  

Menurut Straus (1979: 97) kekuatan adalah sebagai kemampuan tegangan 

maksimal yang dilakukan oleh otot-otot atau kelompok otot, disini yang ditelaah 

yaitu menegangkan otot untuk memperoleh kekuatan maksimal.  

Sedangkan Singer (1980 : 225) memberikan batasan kekuatan sebagai 

kapasitas otot yang melakukan tekanan maksimum melawan tahanan tertentu 

dalam periode waktu yang terbatas. Dari batasan-batasan diatas bisa diambil 

kesimpulan atau pengertiannya menunjukkan kekuatan (strength) itu atau 
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sekelompok otot yang berkontraksi dengan kualitas maksimum yang dihasilkan 

dalam waktu relalif singkat.  

Tingkat kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok 

otot dapat dicapai melalui berbagai cara kontraksi yang menghasilkan 

perpindahan beberapa segmen disebut kekuatan dinamis atau isotonis. Kontraksi 

isotonis dinamakan konsentris kalau segmen-segmen saling mendekati dan 

eksentris kalau segmen-segmen yang bersangkutan saling menjauhi. Kekuatan 

statis atau isometris menunjukkan kepada kontraksi otot maksimal tanpa terjadi 

perpindahan segmen-segmen umumnya diakui bahwa kekuatan suatu otot 

berdasar pada dua faktor utama "pertama, dipengaruhi oleh unsur-unsur strukturil 

otot itu, khususnya volume kedua, semakin jelas bahwa kekuatan otot ditentukan 

oleh kualitas kontrol tak sengaja kepada otot atau sekelompok otot yang 

bersangkutan". (Moch. Subroto, 1975 : 25).  

Faktor ini menjadi penting dalam orang berlatih meningkatkan kekuatan 

otot dan menekankan perlunya belajar menggunakan kekuatan sesuai pelaksanaan 

nyata. Intensitas kontraksi otot tergantung kepada pengerahan sebanyak mungkin 

motor unit serta kepada volume otot dan unsur baru yaitu hubungan antara otot 

dengan system syaraf (Moch. Subroto, 1975; 34) yang maksudnya adalah 

kekuatan yang lebih besar memungkinkan terjadinya kerja lebih banyak dalam 

setiap waktu.  

Kontraksi otot digunakan untuk menghasilkan tenaga enternal yang 

mengatur gerakan bagian-bagian badan kebanyakan gerakan dihasilkan oleh kerja 
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berbagai otot, dan masing-masing memegang salah satu atau beberapa dari peran-

peran berikut :  

1. Penggerak utama, suatu otot yang fungsi utamanya menghasilkan gerak yang 

diinginkan.  

2. Antagonis, suatu otot yang bertanggung jawab atas gerakan yang berlawanan, 

yang disebabkan oleh penggerak utama. Agar gerakan yang dihasilkan efisien 

terjadi, apabila penggerak utama berkontraksi, antagonis harus lemas (tidak 

tegang).  

3. Pengatur, suatu otot yang berkontraksi untuk menstabilkan suatu persendian 

sehingga gerakan yang dikehendaki dapat dilakukan secara efisien.  

4. Penetral, suatu otot yang berkontraksi cendernng untuk menetralkan kerja otot 

yang lain (Pate: 1993 : 182).  

Sistem otot rangka menyajikan lima fungsi penting termasuk:  

a. Melengkapi bentuk dan susunan tubuh manusia  

b. Perlindungan pada organ-organ vital  

c. Penyimpanan mineral  

d. Produksi sel-sel merah  

e. Melengkapi ikatan-ikatan otot dalam sistem hati yang memungkinkan gerakan 

(Pate, 1993 : 146).  

Meskipun tiap-tiap fungsi penting bagi kelangsungan hidup, pelatih 

khususnya harus memperhatikan peran system otot rangka untuk menghasilkan 

gerakan yang efisien.  

Tungkai sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting 

dalam unjuk kerja olahraga. Tungkai melibatkan tulang-tulang pembentuk otot 
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tungkai baik atas maupun bawah. Tulang-tulang pembentuk otot meliputi tulang-

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

Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara 

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

(Femur), 3) tulang kering (Tibia), 4) tulang betis (Fibula), 5) tempurung lutut 

(patela), tulang pangkal kaki (Tarsalia), 7) tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), 

dan 8) ruas jari-jari kaki (Phalangea) (Syaifuddin, 1992:31).  

Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan tendangan 

jarak jauh adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot-otot anggota gerak bawah 

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

atas, 3) otot tungkai bawah dan 4) otot kaki (Raven, 1981: 14).  

Otot-otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang 

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

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

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

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

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

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

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

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

tungkai bawah, b) muskulus semi membranosis berfungsi membengkokkan 

tungkai bawah, c) muskulus semi tendinosus berfungsi membelokkan urat bawah 

serta memutar kedalam, d) muskulus sartorius berfungsi untuk eksorotasi femur, 
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memutar keluar pada lutut mengetul, serta membantu garakan fleksi femur dan 

membengkokkan keluar (Syaifuddin 1992:56).  

Kekuatan otot tungkai yang besar akan menghasilkan jauhnya tendangan 

yang maksimal. Kekuatan merupakan unsur-unsur komponen kondisi fisik yaitu 

komponen biomotorik manusia, yang dapat ditingkatkan sampai batas-batas 

tertentu dengan melakuka latihan-latihan tertentu yang sesuai. 

Kekuatan otot tungkai adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seorang atlit pada saat menggunakan otot tungkai, menerima 

beban maksimal pada masa tertentu dalam waktu sependek-pendeknya (Sajoto, 

1990 : 176). Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu komponen kondisi fisik 

yang hampir semua cabang olahraga membutuhkan.dalam olahraga kekuatan otot 

tungkai digunakan untuk melakukan gerakan seperti menolak, menendang, 

meloncat dan sebagainya. 

Berdasarkan pada beberapa para ahli tersebut, dapat ditarik suatu 

pengertian bahwa kekuatan otot tungkai adalah suatu kemampuan otot tungkai 

untuk melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan tenaga.  

 

2.1.4 Kelentukan Otot Tungkai 

Kelentukan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk 

segala aktivitas dengan penguluran tubuh pada bidang sendi yang luas. 

Kelentukan dipengaruhi oleh elasitas sendi dan elasitas otot-otot serta dinyatakan 

dalam satuan derajat.  Harsono (1988: 163) menyatakan bahwa lentuk tidaknya 

seseorang ditentukan oleh luas sempitnya ruang gerak sendi-sendinya. Jadi 
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kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang sendi. 

Kecuali oleh ruang gerak sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas 

tidaknya otot-otot, tendon dan ligament. Dalam hal ini kelentukan dipengaruh 

oleh tulang, otot dan sendi. Tulang sendiri berfungsi untuk alat gerak pasif, bagian 

dari kerangka dihubungkan satu dengan lannya melalui perantara berupa 

pelekatan-pelekatan disebut persendian, dan otot merupakan alat gerak aktif. M. 

Sajoto (1995:55) mendefinisikan bahwa kelentukan adalah efektifitas sesorang 

dalam penyesuaian diri untuk segala efektifitas dengan penguluran tubuh yang 

luas. Kapasitas untuk melakukan pergerakan yang tinggi dan lebar disebut 

kelentukan, atau sering disebut mobilitas dan merupakan hal yang signifikan 

dalam latihan.  

Sedangkan Melvin H. William (1990 : 87) menyatakan bahwa kelentukan 

sangat berguna sekali dalam tindakan preventif mengatasi cidera dan perbaikan 

postur yang buruk. . Menurut Harsono (1988 : 163) menyatakan bahwa perbaikan 

dalam kelentukan 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 energi pada waktu melakukan gerakan-gerakan  

5) Membantu memperbaiki sikap tubuh. 

Paul Uram (1986:15) menjelaskan kurangnya latihan kelentukan seringkali 

menghasilakn ketegangan berlebihan dari otot-otot dan mengganggu fungsi 

penting saraf otot dari ifhibisi timbal balik. Dengan melatih kelentukan dapat 
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memberikan :  

1) Keuntungan-keuntungan yang lebih besar dalam kekuatan, kecepatan dan 

ketahanan. 

2) Memperbaiki kemampuan untuk latihan dan mempelajari suatu ketrampilan. 

3) Efisiensi yang lebih besar dalam penampilan ketrampilan. 

4) Perbaikan-perbaikan dalam koordinasi, kecerdasan, kegesitan, keseimbangan 

dan kecakapan kinestetik.  

Denga aktifitas sehari-hari manusia akan melakukan gerakan-gerakan yang 

mentukan daya bentang alat untuk menghadapi cidera dan dapat menghasilkan 

gerakan-gerakan yang maksimal kelentukan tubuh akan sangat dibutuhkan. Hal 

ini akan semakin dirasakan pada usia lanjut, kelentuka yang buruk akan dapat 

menjadikan manusia trbatas tingkat gerakannya dan hal yang paling penting yaitu 

terjadinya cidera yang dapat berakhir dengan kematian.  Kegunaa kelentukan 

adalah untuk mempermudah atlet dalam penguasaan teknik-teknik tinggi, 

mengurangi cidera, mencerminkan seni gerak maningkatkan kecepatan dan 

kelemahan gerak (Suharno HP, 1986:34).  

Gerakan otot tungkai mendukung dalam ketrampilan olahraga. Fleksi dan 

ekstensi tulang dan jaringan otot pada membantu menghasilkan dan memindahkan 

posisi gaya berat. Rotasi badan sangat mendukung menghasilkan tenaga dan 

melakukan gerakan menendang bola secara ekstensi dan fleksi. Yang 

kesemuaannya  mengandalkan tenaga putaran yang dihasilkan oleh kontraksi otot 

di sekeliling tungkai. 

Kelentukan adalah batas rentang gerak maksimal yang mungkin pada sebuah 

sendi atau rangkaian sendi (Kasiyo : 301). Kelentukan adalah penting dalam 
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kondisi fisik olahraga agar olahragawan melakukan posisi tubuh yang dilakukan 

seperti senam dan menyelam kelentukan yang baik diperlukan untuk efisiensi 

biomekanika optimal pada banyak olahraga termasuk salah ssatunya adalah 

olahraga sepakbola, misalnya seorang atlet sepakbola untuk melakukan tendangan 

perlu dengan kelentukan yang maksimal, sehingga akan menghasilkan tarikan 

atau jangkauan yang panjang guna melakukan tendangan. 

Kelentukan adalah penting ketika seorang atlet melakukan gerakan yang 

membutuhkan kelentukan yang sangat besar bermanfaat dalam pencapaian 

prestasi, juga sangat penting untuk pencegahan cidera traumatic maupun gerakan 

yang lain. Kelentukan ditentukan oleh susunan sendi tertentu yang relative 

terbatas dan oleh rentangan jaringan yang melewati sendi tersebut. (Kasiyo : 302).  

 

2.1.5 Kecepatan Lari  

Selain kekuatan otot tungkai, kecepatan juga mempunyai peranan penting 

dalam keberhasilan terhadap jauhnya tendangan jarak jauh. Kecepatan adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambung dalam waktu 

yang sependek-pendeknya atau sesingkat – singkatnya (M. Sajoto, 1995:9). 

Harsono (1988:216) mengatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya.  

Dalam banyak cabang olahraga, kecepatan merupakan komponen fisik 

yang mendasar sehingga keeepatan merupakan faktor penentu di cabang olahraga 
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seperti nomor lari jarak pendek, tinju, soff ball dan cabang yang lainnya 

khususnya cabang sepakbola yang banyak digunakan untuk menggiring bola, lari 

ke tempat yang kosong, kecepatan untuk menyundul, kecepatan untuk menendang 

dan juga kecepatan untuk menangkap bola oleh penjaga gawang. Kecepatan atau 

speed menurut M. Sajoto (1998:88) ada1ah kemampuan seseorang dalam 

melakukan gerakan berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya.  

Pada dasarnya kecepatan atau (speed) mempunyai dua bentuk yaitu 

kecepatan yang perlu ditingkatkan kecepatan gerak tunggal dan yang kedua 

adalah kemampuan kecepatan gerak khusus (M.Sajoto, 1988:58) dari sudut 

pandang mekanis, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi 

kecepatan menendang jarak jauh merupakan salah satu kecepatan yang mengacu 

pada kecepatan kapasitas untuk melakukan kegiatan kecepatan khusus. Disini 

antara gerkan ayunan kaki tendang saat mulai diayunkan kebelakang kemudian 

diayunkan kedepan sampai pertemuan tapak kaki dibutuhkan kecepatan ayunan 

kaki. Ayunan kaki dengan kecepatan tinggi untuk mendapat kecepatan ayunan 

kaki yang tinggi harus didukung oleh kekuatan otot yang terdapat pada tungkai 

kaki.  

Semua gerakan yang dilakukan oleh manusia melibatkan kombinasi 

gerakan beberapa otot. Kontraksi otot akan menimbulkan suatu gerakan, menurut 

letak dan gerakan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Gerakan ayunan kaki 

menendang bola melibatkaqn kontraksi otot paha, tungkai dan telapak kaki. Besar 

kecilnya kontraksi otot tergantung pada seberapa besar tenaga dan kekuatan yang 

digunakan untuk kaerja tersebut. 
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Menurut Sudarminto (1991:118-119), gerakan tungkai bawah saat 

menendang bola termasuk dalam gerakan rotasi atau angular, karena tungkai 

bawah berptuar pada sendi panggul. Gerakan rotasi atau angular terjadi bila objek 

gerak pada lintasan lingkaran mengelilingi satu titik tetap.  

 

2.1.6 Teknik Dasar Sepakbola 

Untuk dapat bermain sepakbola yang baik, pemain sepakbola harus 

dibekali dengan taknik dasar yang baik pula, biasanya pemain yang memiliki 

teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepakbola 

dengan baik pula. Oleh karena itu penguasaan teknik dasar bermain sepakbola 

sangat penting bagi pemain sepakbola. Karena dalam pertandingan yang 

sebenarnya kualitas permainan suatu kesebelasan ditentukan oleh penguasaan 

teknik dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Timo Scheunemann (2005:33), 

bahwa seorang pemain yang berkualitas harus memiliki teknik individu yang baik, 

mental yang bagus, pengertian permainan yang memadai dan fisik yang 

mendukung. Taktik tanpa menggunakan teknik merupakan suatu hal yang tidak 

mungkin, kecuali bila taktik tersebut sangat sederhana, seperti misalnya menutup 

gawang sendiri dengan menyuruh semua pemain berdiri didepan gawang, dan 

menendang bola yang datang sejauh-jauhnya keluar daerah pertahanan. Akan 

tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh seorang pemain sepakbola yang 

profesional. Sebaliknya semakin baik penguasaan bola dan semakin mudah 

seorang pemain dapat melepaskan diri dari suatu situasi yang gawat maka dengan 

demikian semakin meningkat pula mutu permainan sepakbola tersebut.  
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Sepakbola pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menguasai bola atau 

untuk merebutnya kembali bila sedang dikuasai oleh lawan. Jika teknik dasar 

sudah dikuasai, maka bola lebih lama berada dalam penguasaan. Para pemain 

akan lebih leluasa untuk menentukan jalannya pertandingan dan menjebol gawang 

lawan dengan mudah. Mempelajari dan memelihara teknik dasar sepakbola harus 

dilakukan selalu dan kalau bisa dengan mengembangkan teknik-teknik yang baru, 

dengan cara bagaimana mempermainkan bola, menumbuhkan naluri terhadap 

gerak bola, dan semua itu hanya dapat dikuasai dengan melakukan latihan-latihan 

yang tekun. Beberapa teknik-teknik dasar yang perlu dikuasai oleh pemain 

sepakbola yaitu menendang, mengontrol, menggiring, menyundul dan merampas 

serta teknik-teknik yang lainnya.Menurut Sucipto dkk (2000: 17) teknik dasar 

yang perlu dimiliki oleh pemain sepakbola adalah menendang, menghentikan, 

menggiring, menyundul, merampas, lemparan ke dalam, dan menjaga gawang. 

Teknik dasar bermain sepakbola menurut Sukatamsi (2001 :24) adalah semua 

gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-gerakan dengan bola yang diperlukan 

dalam bermain sepakbola, jadi teknik dasar bermain sepakbola adalah merupakan 

kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang 

terlepas sama sekali dari permainan sepakbola yang profeasional harus menguasai 

teknik dasar bermain sepakbola terlebih dahulu sebelum bermain dalam 

permainan sepakbola. Menurut maryanto(2006:3) secara garis besar teknik dasar 

sepakbola dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 
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2.1.3.1 Teknik Badan (tanpa bola) 

Yaitub gerakan-gerakan dalam sepakbola. Teknik badan ditujukan untuk 

perkembangan kemampuan fisik guna mencapai kemampuan fisik agar dapat 

bermain sebaik-baiknya. Scara umum unsur-unsur kemampuan fisik terdiri atas:  

1. Kecepatan: kecepatan berlari, kecepatan bereaksi dan kecepatan bergerak. 

2. Kekuatan: untuk menguatkan otot-otot yang diperlukan dalam bermain 

sepakbola, misalnya otot-otot kaki, otot bahu,dll 

3. Daya tahan: daya tahan umum dan daya tahan otot 

4. Kelincahan: kecepatan merubah arah dan gerak tipu dalam permainan 

sepakbola. 

5. Kelentukan: kelentuka badan agar dapat bergerak dengan luwes. 

2.1.3.2 Teknik Dengan Bola 

Kemampuan teknik menguasai bola merupakan syarat utama bagi setiap 

pemain sepakbola, karena itu setiap pemain harus mempelajari unsur-unsur teknik 

secara seksama. Unsur teknik dengan boloa terdiri dari: 

1. Menendang Bola (passing) 

Menendang bola dimaksukan untuk memberikan umpan/operan kepada teman 

untuk membershkan atau menyapu bola didaerah pertahanan maupun untuk 

membuat gol 

2. Menghentikan Bola (control) 

Prinsip menghentikan bola pada dasarnya adalah dengan cara mengurangi 

kekuatan/kecepatan bola hingga bola berhenti kemudian dikuasai. 

3. Menggiring Bola (dribling) 
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Adalah berlari sambil menguasai dan mendorong bola dengan menggunakan 

kaki agar bola bergulir terus menerus ke atas tanah. Bagian kaki yang aktif 

dalam menggiring bola yaitu dengan kura-kura kaki dalam, kura-kura jauh dan 

kura-kura luar. 

4. Menyundul Bola (heading) 

Adalah memainkan bola dengan kepala. 

5. Melempar Bola Kedalam Lapangan (throw-in) 

Yaitu melempar bola kedalam lapangan menggunakan tangan bila bola keluar 

dari lapangan permainan melalui garis samping(Sucipto.dkk,2000:9-10) 

Dari berbagai teknik dasar di atas salah satu teknik dasar yang penting dan 

akan dibahas dalam penelitian adalahteknik menendang bola sebab dari berbagai 

gerak yang ada dalam permainan sepakbola gerakan yang paling dominan dalam 

permainan sepakbola adalah menendang bola Sucipto dkk (2000:8) 

 

2.1.7 Kerangka Berfikir  

2.1.9.1 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai dengan jauhnya Hasil Tendangan.  

Kekuatan otot tungkai adalah komponen kondisi fisik yang menyangkut 

masalah kemampuan seorang atlit pada saat menggunakan otot tungkai, menerima 

beban maksimal pada masa tertentu dalam waktu sependek-pendeknya (M. Sajoto, 

1995 : 176).  

Dari pengertian di atas jelas bahwa dalam melakukan tendangan yang 

tinggi dan jauh memerlukan kekuatan otot tungkai, karena dalam tendangan 

memerlukan gerakan yang cepat dan kuat saat melakukan tendangan terhadap 

bola, dengan demikian hasil tendangan akan lebih optimal.  
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2.1.9.2 Sumbangan Kelentukan Otot Tungkai dengan jauhnya Hasil Tendangan. 

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

tungkai digunakan untuk menggerakan tungkai kaki mengayun dari belakang ke 

depan secara angular dengan tujuan untuk menendang bola. Dari gerak angular 

yang kuat itu, bila menyentuh benda maka benda (bola) tersebut akan bergerak ke 

depan sesuai dengan besaran ayunan tungkai tersebut, semakin ayunan kaki yang 

maksimal akan membantu ayunan otot tungkai menghasilkan gaya yang besar. 

Jika ayunan otot tungkai maksimal atau besar, maka hasil yang dicapai 

untuk menendang  akan menghasilkan hasil yang besar pula. Hal ini berhubungan 

dengan masalah menendang bola, artinya bila ayunaan kaki berjalan dengan 

maksimal dan cepat. Berorientasi pada analisis maka diprekdisi kelentukan otot 

tungkai mempunyai sumbangan dengan hasil tendangan jarak jauh. 

2.1.9.3 Sumbangan Kecepatan Lari dengan jauhnya Hasil Tendangan.  

Bagi seorang pemain sepakbola faktor yang sangat penting adalah kecepatan 

baik itu kecepatan gerak, kecepatan mengolah bola maupun kecepatan menendang 

bola. Kecepatan merupakan hal yang sangat pokok untuk melakukan tendangan 

pada setiap pemain sepakbola untuk meraih kemenangan.  

Kaitannya dengan penelitian ini kecepatan yang akan digunakan nantinya 

adalah kecepatan yang diperlukan untuk melakukan reaksi menendang bola yang 

dilaksanakan sebelum bola menyentuh tanah. Semakin cepat kecepatan reaksinya 

maka akan semakin tepat posisi bola yang akan ditendang.  

2.1.9.4 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kelentukan Otot Tungkai dan 

Kecepatan Lari dengan jauhnya Hasil Tendangan. 
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Saat menendang bola semua kondisi fisik akan berperan aktif, khusus 

kekuatan menjadi permasalahan seperti telah dijelaskan bahwa perpaduan 

kontraksi otot yang ada di paha dan kaki akan menghasilkan tenaga yang 

explosive dan kecepatan (speed). Kekuatan yang dihasilkan oleh otot-otot paha 

dan kaki digunakan untuk mengayunkan kaki tendang ke arah bola, sehingga pada 

saat mengayunkan kaki tendang dibutuhkan kekuatan otot tungkai dan ayunan 

tungkai cepat.  

Selain memerlukan kekuatan yang tinggi, dalam pelaksanaan tendangan 

juga memerlukan kecepatan gerak yang tinggi pula sebab tendangan tersebut 

dilakukan sebelum bola menyentuh tanah. Apabila tidak memiliki kecepatan 

gerak yang tinggi maka kemungkinan waktu perkenaan kaki pada bola akan 

terlambat sehingga hasil tendangannya tidak akan maksimal.  

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diprediksi bahwa terdapat 

sumbangan kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan dengan 

hasil tendangan. 

 

2.2 HIPOTESIS 

Berdasarkan pada landasan teori maka dapat dirumuskan hipotesis guna 

menjawab permasalahan dari penelitian ini. Adapun rumusan hipotesis disusun 

sebagai berikut :  

5. Terdapat sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap tendangan jarak jauh 

pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga. 

6. Terdapat sumbangan kelentukan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh Pada Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga.  
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7. Terdapat sumbangan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak jauh pada 

Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga. 

8. Terdapat sumbangan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai 

dan kecepatan  lari terhadap hasil tendangan jarak jauh pada Klub Sepakbola 

Putra Jaya Santika purbalingga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian, khusus di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya untuk 

menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Menemukan berarti berusaha mendapatkan suatu untuk mengisi kekosonagan atau 

kekurangan. Mengembankan artinya memperluas atau menggali lebih dalam apa 

yang sudah. ada, sedangkan menguji kebeneran dilakukan jika apa yang sudah ada 

masih diragukan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1994:3). Sesuai dengan tujuannya, 

penelitian dapat didefinisikan sebagai usahausaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pelajaran yang 

memperbincangkan metode – metode ilmiah untuk penelitian disebut metode 

penelitian (Sutrisno Hadi, 1994:3)  

Metode penelitian sebagaimana kita kenaI sekarang memberikan garis – 

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

adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

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

penelitian akan diuraikan beberapa hal tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian tersebut, yaitu:   

 

3.1 Populasi  

Populasi adalah sluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti.Populasi 

merupakan keseluruhan objek penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2002:108). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemain sepakbola Klub Sepakbola 

Putra Jaya Santika Purbalingga yang berusia dibawah 23 tahun yang bejumlah 25 

orang.  

 

3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteIiti (Suharsimi 

Arikunto, 2002 : 104. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 

pemain dari keseluruhan populasi yang tersedia, sehingga sampel yang digunakan 

disebut total sampel, sebab menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 107) mengatakan 

bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subyeknya kurang dan 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.  

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan atau disain penelitian yang digunakan adalah kolerasional 

(Correlation Desain). Adapun disain yang dimaksud terlihat pada gambar 
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Gambar 3 
Rancangan Penelitian  

 
 
 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:99) variabel penelitian adalah gejala 

yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini terdaapat tiga 

variabel bebas dan sati variabel terikat, yaitu: 

a. Variabel bebas terdiri dari : 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab.dalam penelitian ada tiga variabel bebas, yaitu: 

1) Kekuatan otot tungkai (X1) 

2) Kelentukan otot tungkai (X2)   

3) Kecapatan Lari (X3) 

b. Variabel terikat  

Variabel terikat disebut juga variabel tergantung atau variabel akibat, yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

tendangan jarak jauh  (Y).  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Survey dengan teknik tes dan pengukuran. Untuk mendapat data yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka proses pengambilan data harus 

dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :  
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1. Sebelum tes pengukuran dimulai, dibentuk petugas pelaksana yang 

mempunyai keahlian atau predikat sebagai. guru olah raga, dijelaskan tugas 

masing personal dan tujuan penelitian ini.  

2. Pengambilan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :  

Jam   : 15.00 sampai dengan selesai  

Materi tes  :  a. Tes kekuatan otot tungkai 

   b. Tes kelentukan otot tungkai  

   c. Tes kecepatan lari   

   d. Menendang Bola Jarak Jauh 

3. Menyiapkan alat tulis, blanko-blanko, bola merk Adidas 2 buah yang standart, 

lapangan sepak bola, meteran baja, alat pemberat dan meja panjang 2 meter.  

4. Pemain dibagi menjadi 3 kelompok dan tiap-tiap kelompok berjumlah 10 

pemain.  

5. Oleh petugas pencatat hasil/data dimasukkan ke dalam blanko yang telah 

disiapkan. Dan yang diperoleh kemudian diberi kode sebagai berikut:  

a. Kekuatan otot tungkai (X1)  

b. Kelentukan otot tungkai (X2)  

c. Kecepatan lari (X3) 

d. Tendangan jarak jauh (Y)  

 

3.6  Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adaah sebagai berikut: 

1. Test kekuatan otot tungkai 

Test kekuatan otot tungkai dalam penelitian ini menggunakan Leg 

Dynamometer dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut:  
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Orang coba memakai pengikat pinggang, kemudian berdiri dengan 

membengkokkan kedua lututnya hingga bersudut kurang lebih 45 derajat, lalu alat 

ikat pinggang tersebut dikaitkan pada leg dynamometer. Setelah itu orang coba 

berusaha sekuat-kuatnya meluruskan kedua tungkainya. Setelah orang itu ternyata 

telah meluruskan kedua tungkainya secara maximum, maka kita bisa melihat 

jarum alat-alat tersebut menunjukkan angka berapa. Angka ini menyatakan 

besarnya kekuatan otot tungkai orang itu. 

Penilaian : 

Skor terbaik dari tiga kali pervobaan dicatat sebagai skor dalam satuan kg, dengan 

tingkat ketelitian 0,5 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 

Pelaksanaan Tes Kekuatan Otot Tungkai 
(Sumber : SMEP KONI, 1999) 

 
2. Kelentukan otot tungkai 

Alat tes   : Tembok Berskala 

Tujuan   : untuk mengukur fleksibilitas 

Fasilitas dan alat  : penggaris 
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Petugas   : 1) Pemandu Tes, 2) Pencatat Skor 

Atlet kontak langsung dengan dinding ( kepala, bahu, pinggul) 

a. Ukuran tinggi badan 

b. Bergerak kebawah sepanjang pita posisi (posisi yang ditentukan) tanpa 

mengurangi kontak 

c. Berhenti ketika mulai bergerak 

d. Ukur perbedaan antara tinggi dan posisi baru (Toho Cholik Mutohir, 2004: 32) 

Untuk mengukur fleksibilitas otot tungkai dengan cara tubuh menempel 

ditembok yang telah diberi ukuran tinggi badan yaitu badan rata dengan tembok 

kemudian diukur tinggi badan. Kemudian badan turun kebawah dengan cara 

menekuk tungkai tetapi anggota badan tetap menempel dengan tembok, kedua 

telapak kaki harus tetap rata tidak boleh jinjit dan tetap menempel pada dinding. 

Hasil pengukuran diperoleh dari tinggi awal kemudian dikurangi tinggi setelah 

posisi kedua yaitu saat tungkai menekuk atau posisi terbaru. 
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Gambar 5.  
Tes Kelentukan Otot Tungkai  

(Sumber : Toho Cholik Mutohir, 2004) 
 

3. Kecepatan lari  

Prosedur pelaksanaan sebagai berikut:  

a. Aba-aba yang digunakan "bersedia", testee berdiri dengan salah satu kaki atau 

ujung jarinya sedekat mungkin dengan garis start.  

b. Aba-aba "siap", testee siap untuk berlari.  

c. Pada aba-aba "ya", teslee berlari dengan kecepatan maksimal sampai melewati 

garisfinish.  

d. Bersama dengan aba-aba "ya" stop wach dijalankan dan begitu testee sampai  

garis finish, Stopwach dimatikan.  

e. Testee diberi kesempatan sebanyak tiga kali.  

f. Dan diambil hasilnya yang terbaik (Nurhasan, 2001: 149-150). 

 

Gambar 7.  
Tes Kecepatan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.  

Tes Kecepatan Lari 
(Sumber : Dokumentasi Penelitian) 
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4. Test dan pengukuran jarak hasil tendangan.  

Prosedur pelaksanaan sebagai berikut:  

(1) Testee berkumpul dan diberi penjelasan untuk melakukan tendangan.  

(2) Pelaksanaan tes menendang dilaksanakan dengan cara bola diam pada bidang 

lapangan sepakbola. 

(3) Pengukuran dilakukan dari titik bola ditendang sampai titik jatuhnya bola.  

(4) Testee melakukan tendangan sebanyak tiga kali kesempatan dan pilihan untuk 

menggunakan kaki kiri atau kaki kanan sesuai dengan kemampuan terbaiknya.  

(5) Adapaun penghitungan skor dilakukan berdasarkan pada hasil terbaik yang 

diperoleh testee.   

(6) Alat yang digunakan untuk mengurur jauhnya tendangan adalah rol meter.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  
Tes Tendangan Jarak Jauh 

Sumber : M. Barrow, Ped (1971:31) 
 
 

Untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan tes dan pengukuran dengan 

menggunakan instrumen penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.1 :  

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 
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No  Instrumen penelitian  Yang diukur  

1 Leg Dynamometer Kekuatan otot tungkai 

2 Tembok Berskala Kelentukan otot tungkai 

3 Stopwach Kecepatan lari 

4 Bola dan meteran  Hasil tendangan  jarak jauh 

 

 

3.7  Teknik Analisis Data  

Setelah data diperoleh dan penjaring data, selanjutnya data dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan statistik agar data dapat berbicara atau 

mempunyai arti. Analisa dengan menggunakan korelasi menyatakan derajat 

hubungan garis linier antara variabel dari penelitian ini terdiri atas lebih dari 

empat variabel yaitu tiga variabel bebas dan satu variabel terikat maka analisa 

data menggunakan Statistik Korelasi tiga peubah. Sebelum dilakukan analisa 

korelasi data, hasil penelitian perlu diuji tingkat normalitasnya, homogenitas dan 

linearitasnya. Adapun uji prasyarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

Untuk menguji normalitas sebaran data masing-masing variabel bebas dan 

variabel terikat digunakan rumus Chi Kuadrat dari Hadi S (1994). 

      ( fo – fh ) 

X2     =  Σ ---------------- 

            fh 

Keterangan : 

X2       =  Chi kuadrat 

Fo       =  Frekuensi observasi dari populasi 
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Fh       =  Frekuensi yang diharapkan dalam populasi  

 Kriteria sebaran data normal adalah bila  X2 < X2 tabel, sedangkan sebaran 

data tidak normal apabila  X2  >  X2 tabel. 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

kesalahan pengganggu (residual) untuk variabel-variabel bebas yang diketahui 

mempunyai varian yang sama, karena dengan varian residual yang berlainan akan 

menyebabkan persamaan regresi linier yang dihasilkan tidak lagi efektif untuk 

membuat suatu prediksi. (Supranto 1995). 

Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas (X1,X2 dan X3) terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujian homogenitas menggunakan Bartlett-Bok F dengan toleransi 5 %. 

Selanjutnya sebagai kriterianya adalah jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka 

datanya adalah homogen. Untuk menguji kesamaan berapa buah rata-rata 

homogenitas dalam penelitian ini digunakan  rumus :  

B    =  ( log S2 )  Σ ( n1 - 1) 

Selanjutnya untuk uji Bartlet digunakan statistik chi-kuadrat dengan rumus : 

X2   =  ( In 10 )  [ B  -  Σ ( ni – 1 )  log S2 ] 

3.7.3 Uji Linieritas 

 Uji linieritas data bertujuan mengetahui linier tidaknya masing-masing 

variabel prediktor (X1, X2, X3) terhadap variabel kriterium Y secara bersama – 

sama (simultan). Untuk menguji linier masing-masing prediktor ( X1, X2, X3 ) 

dengan kriterium ( Y ) menggunakan rumus Freg  sebagai berikut : 

     R2 ( N – m –1 ) 
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Freg     =   --------------------- 

    m ( 1 – R2  ) 

Keterangan : 

Freg      =   Harga F garis regresi 

N       =   cacah kasus 

M       =  cacah prediktor 

R        =   koefisien korelasi antara prediktor-prediktor dengan kriterium 

(Sutrisno Hadi, 1995:26) 

Sedangkan untuk langkah-langkah analisis menggunakan rumus :  

1. Mencari koefisien korelasi tiga peubah (multi korelasi) 

Ry(123) = (1-r2
y 1) (1-r2

y 2.1) (1-r2
y 3.12) 

Dimana : 

Ry(123)  : koefisien korelasi ganda antara variable Xl, X2 dan X3 secara 

bersama-sama dengan variable Y.  

r2
y1 :  korelasi parsial antara Xl dan y  

r2
y2.1 : korelasi parsial antara X2 dan y  

r2
y3.12 : korelasi parsial antara X3 dan y  (Sudjana, 1975: 128)  

2. Mencari Korelasi Parsial  

ry1.23 = 
)1)(1( 2.13

2
2.3

2

2.132.32.1

rr

rrr

y

yy

−−

−
 

ry2.31 = 
)1)(1( 3.21

2
3.1

2

3.213.13.2

rr

rrr

y

yy

−−

−
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ry3.12 = 
)1)(1( 1.32

2
1.2

2

1.321.21.3

rr

rrr

y

yy

−−

−
 

Dimana :  

ry1.23 : harga koefisien korelasi parsial X1 

ry2.31 : harga koefisien korelasi parsial X2 

ry3.12 : harga koefisien korelasi parsial X3 

ry1.2 : harga koefisien korelasi x1 terhadap y dengan x2 tetap (konstan) 

ry2.1 : harga koefisien korelasi x2 terhadap y dengan x1 tetap (konstan) 

ry1.3 : harga koefisien korelasi x1 terhadap y dengan x3 tetap (konstan) 

ry3.1 : harga koefisien korelasi x3 terhadap y dengan x1 tetap (konstan) 

ry2.3 : harga koefisien korelasi x2 terhadap y dengan x3 tetap (konstan) 

ry3.2 : harga koefisien korelasi x3 terhadap y dengan x2 tetap (konstan) 

(Sudjana, 1975 : 126).  

Untuk memperoleh hasil secara cepat dan tepat maka semua analisis data akan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS (Statistic Product and Service 

Solution) versi 12.00. 

 

 

 

 

 

3.8 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian  

3.8.1 Faktor kesungguhan  
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Faktor kesungguhan dalam pelaksanakan penelitian dari masing-masing 

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

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan tim peneliti untuk 

mengarahkan kegiatan sampel pada tujuan yang akan dicapai. 

3.8.2 Faktor penggunaan alat  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah dipersediakan, 

dengan hatrapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum sampel diberi 

perlakuan, telebih dahulu penulis memberikan informasi dan contoh penggunaan 

alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penalitian tidak terdapat 

kesalahan. 

3.8.3 Faktor pemberian materi  

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar dalam 

mencapai hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian materi tes 

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

klasikal diberi petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar penggunaan 

masing-masing alat tes tersebut. 

3.8.4 Faktor kemampuan sampel  

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik dalam 

penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan alat tes. 

Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara individu 

penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan sesuai dengan 

aturan. 

3.8.5 Faktor kegiatan sampel diluar penelitian  
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Tujuan utama penalitian ini adalah  memperoleh data-data semaksimal mungkin. 

Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian yang bisa 

menghambat proses pengambilan data, penulis berusaha mengatasi dengan 

memilih waktu penelitian secara bersamaan dengan jadwal latihan pemain Kub 

Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga kabupaten Purbalingga. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Sebelum peneliti menyajikan hasil perhitungan analisis akan diberikan 

gambaran mengenai deskripsi data hasil penelitian dengan menghitung rata-rata 

(mean), nilai tengah (median), nilai (hasil) yang sering muncul (modus), hasil 

maksimal dan hasil minimal yang akan disajikan dalam bentuk tabel.   

Deskripsi tersebut meliputi empat variabel yang terdiri dari tiga variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari kekuatan otot tungkai, 

kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil tendangan jarak jauh.  

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Deskripsi atau gambaran mengenai data hasil penelitian meliputi empat 

variabel yaitu kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai, kecepatan lari dan 

hasil tendangan jarak jauh. Berikut hasil untuk titp-tiap variabel penelitian : 

1. Kekuatan Otot Tungkai 

Tes yang dilaksanakan pada variabel kekuatan otot tungkai dilakukan 

dengan pengukuran sebanyak dua kali dan diambil hasil terbaik (tertinggi). Dari 

hasil penelitian diketahui rata–rata (mean) kekuatan otot tungkai sebesar 138,38 

dengan modus sebesar 198,00 dan median (nilai tengah) sebesar 134,00. Hasil  

maksimal diketahui sebesar 216,33 dan hasil minimal sebesar 58,00. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1  
Deskripsi Kekuatan Otot Tungkai 

No  Hasil 

1 Mean 138.38 

2 Median  134.00 

3 Modus  198.00 

4 Minimum 58.00 

5 Maximum 216.33 

         Sumber : data penelitian diolah, 2009 
 

 

Grafik 1. Hasil Tes Kekuatan Otot Tungkai 
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2. Kelentukan Otot Tungkai 

Tes yang dilaksanakan pada variabel kelentukan otot tungkai dilakukan 

dengan mengukur perbedaan fleksibilitas antara tinggi dan posisi baru. Dari hasil 

tes diketahui rata–rata (mean) kelentukan otot tungkai sebesar 24,04 dengan 

modus sebesar 25,00 dan median (nilai tengah) sebesar 25,00. Hasil maksimal 
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diketahui sebesar 31,00 dan hasil minimal sebesar 16,00. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2  
Deskripsi Kelentukan Otot Tungkai 

No  Hasil 

1 Mean 24.04 

2 Median  25.00 

3 Modus  25.00 

4 Minimum 16.00 

5 Maximum 31.00 

         Sumber : data penelitian diolah, 2009 
 
Grafik 2. Hasil Tes Kelentukan Otot Tungkai 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Responden

H
as

il

 

3. Kecepatan  

Hasil tes yang dilaksanakan pada variabel kecepatan diketahui rata–rata 

(mean) kecepatan sebesar 10,93 dengan modus sebesar 10,68 dan median (nilai 
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tengah) sebesar 10,78. Hasil  maksimal diketahui sebesar 11,98 dan hasil minimal 

sebesar 10,06. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3  
Deskripsi Kecapatan  

No  Hasil 

1 Mean 10.93 

2 Median  10.78 

3 Modus  10.68 

4 Minimum 10.06 

5 Maximum 11.98 

         Sumber : data penelitian diolah, 2009 
 

Grafik 3. Hasil Tes Kecepatan  
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4. Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Tes yang dilaksanakan pada variabel kemampuan tendangan jarak jauh 

dilakukan dengan memberikan test sebanyak tiga kali dan dari tiga kali tes 

diambil hasil tes yang terbaik. Dari hasil tes yang terbaik diketahui rata–rata 
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(mean) tendangan jarah jauh sebesar 39,12 dengan modus sebesar 43,00 dan 

median (nilai tengah) sebesar 38,00. Hasil  maksimal diketahui sebesar 46,00 dan 

hasil minimal sebesar 31,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.4 
Deskripsi Tendangan Jarak Jauh 

No  Hasil 

1 Mean 39.12 

2 Median  38.00 

3 Modus  43.00 

4 Minimum 31.00 

5 Maximum 46.00 

         Sumber : data penelitian diolah, 2009 
 

Grafik 4. Hasil Tes Tendangan Jarak Jauh 
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4.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebaran data masing-masing 

variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan chi square test 

dengan program SPSS diketahui hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 

Test Statistics

.920 9.840 .920 8.120
23 12 23 11

1.000 .630 1.000 .703

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Kekuatan
Otot Tungkai

Kelentukan
Otot Tungkai

Kecepatan
Lari

Tendangan
Jarak Jauh

 
 
 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa semua variabel penelitian 

memiliki nilai signifikansi diatas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran 

data penelitian normal dan dapat dilanjutkan dengan analisa korelasi product 

moment..  

4.1.3 Homogenitas  

Pengujian homogenitas menggunakan KMO Bartlett’s test dengan 

toleransi 5 %. Selanjutnya sebagai kriterianya adalah jika signifikansi dibawah 

0.05 maka datanya adalah homogen. Berikut ini adalah hasil uji homogenitas data 

penelitian: 

Tabel 4.6 
KMO and Bartlett's Test

.603

23.876
6

.001

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0.001 

atau dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian homogen. 
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4.1.4 Uji Linieritas  

Uji linieritas data bertujuan mengetahui linier tidaknya masing-masing 

variabel prediktor (X1, X2, X3) terhadap variabel kriterium Y secara bersama – 

sama (simultan). 

Tabel 4.7 

ANOVAb

1438.255 3 479.418 10.464 .000a

962.167 21 45.817
2400.421 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kecepatan Lari, Kelentukan Otot Tungkai, Kekuatan Otot
Tungkai

a. 

Dependent Variable: Tendangan Jarak Jauhb. 
 

 Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai Fhitung  sebesar 10.46 dengan 

signifikansi sebesar 0.000 pada df pembilang sebesar 3 dan df penyebut sebesar 

21 diperoleg Ftabel  sebesar 3.07 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel prediktor (kecepatan lari, kelentukan otot tungkai dan kekuatan 

otot tungkai) linear terhadap variabel kriterium Y (tendangan jarak jauh) secara 

bersama–sama (simultan).  

4.1.5 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh 

Untuk mengetahui sumbangan antara kekuatan otot tungkai terhadap 

kemampuan tendangan jarak jauh dilakukan analisis korelasi. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.602 dengan taraf signifikansi 5%, N 

sebesar 25 maka diperoleh rtabel  sebesar 0,396. Karena rhitung > rtabel (0.602 > 0, 

396) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara 
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kekuatan otot leher terhadap hasil tendangan jarak jauh. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.8 

Correlations

1 -.602**
. .001

25 25
-.602** 1
.001 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kekuatan Otot Tungkai

Tendangan Jarak Jauh

Kekuatan
Otot Tungkai

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara kekuatan otot tungkai (X1) 

terhadap kemampuan tendangan jarak jauh (Y) diperoleh dengan mengkuadratkan 

nilai koefisien korelasi 0,602. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,602 maka 

diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0,3624 atau 36,24%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga, atau 

Ha diterima. Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain 0,3624 sebesar 36,24%. 

4.1.6 Sumbangan Kelentukan Otot Tungkai Terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh 

Untuk mengetahui sumbangan antara kelentukan otot tungkai terhadap 

hasil tendangan jarak jauh dilakukan analisis korelasi. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.583 dengan taraf signifikansi 5%, N 

sebesar 25 maka diperoleh rtabel  sebesar 0, 396. Karena rhitung > rtabel (0.583 > 0, 
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396) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara 

kelentukan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.9 

Correlations

1 -.583**
. .002

25 25
-.583** 1
.002 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kelentukan Otot Tungkai

Tendangan Jarak Jauh

Kelentukan
Otot Tungkai

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara kelentukan otot tungkai 

(X2) terhadap kemampuan tendangan jarak jauh (Y) diperoleh dengan 

mengkuadratkan nilai koefisien korelasi 0,583. Dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,583 maka diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0,3399 atau 

33,99%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kelentukan otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika 

Purbalingga, atau Ha diterima. Besarnya sumbangan kelentukan otot tungkai 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain  0,3399 sebesar 33,99%. 

4.1.7 Sumbangan Kecepatan Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh  

Untuk mengetahui sumbangan antara kecepatan lari terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dilakukan analisis korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan 
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diketahui nilai rhitung 0.421 dengan taraf signifikansi 5%, N sebesar 25 maka 

diperoleh rtabel  sebesar 0, 396. Karena rhitung > rtabel (0.421 > 0, 396) jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat sumbangan yang signifikan antara kecepatan lari 

terhadap hasil tendangan jarak jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.10 

Correlations

1 -.421*
. .036

25 25
-.421* 1
.036 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kecepatan Lari

Tendangan Jarak Jauh

Kecepatan
Lari

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Untuk mengetahui besarnya sumbangan antara kecepatan lari (X3) 

terhadap kemampuan tendangan jarak jauh (Y) diperoleh dengan mengkuadratkan 

nilai koefisien korelasi 0,421. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,421 maka 

diperoleh besarnya koefisien determinasi sebesar 0,1772 atau 17,72%.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga, atau Ha 

diterima. Besarnya sumbangan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak jauh 

pada pemain 0,1772 sebesar 17,72%. 
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4.1.8 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kelentukan Otot Tungkai dan 

Kecepatan Lari Terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Untuk mengetahui sumbangan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan 

otot tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarah jauh dilakukan 

analisis korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai rhitung sebesar 0.774 

dengan taraf signifikansi 5%, N sebesar 25 maka diperoleh rtabel  sebesar 0, 396. 

Karena rhitung > rtabel (0.774 > 0, 396) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

sumbangan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai 

dan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak jauh. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada perhitungan berikut ini : 

Tabel 4.11 

Model Summary

.774a .599 .542 6.76886
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecepatan Lari, Kelentukan
Otot Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai

a. 

 
Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,774 maka diperoleh besarnya 

koefisien determinasi sebesar 0,599 atau 59,90%. Berdasarkan hasil tersebut 

diatas maka dapat disimpulkan terdapat sumbangan yang signifikan antara 

kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil 

tendangan jarah jauh pada pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika 

Purbalingga, atau Ha diterima. Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai, 

kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarah jauh 

pada pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga sebesar 

59,90%. 
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4.2 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan lari terhadap hasil 

tendangan jarak jauh pada pemain Klub Sepakbola Putra Jaya Santika 

Purbalingga. Mencermati hasil tersebut, keberadaan tungkai yang terentang antara 

gelang panggul dan jari kaki, jika dikaji secara seksama otot tungkai memiliki 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak bawah. Hal ini 

dapat dimengerti karena anggota gerak bawah dalam melakukan gerakan terutama 

sekali dalam pelaksanaan menendang bola memerlukan ayunan tungkai yang kuat.  

Dalam sebuah tendangan, arah gerakan bola yang ditendang ditentukan  

oleh kekuatan yang dikerahkan untuk menendang bola. Bola akan lari menjauh 

dari arah tendangan. Cepat atau lambatnya lintasan bola ditentukan oleh kuat atau  

tidaknya tendangan yang mengenainya. Semakin keras tendangan yang di  

kenakan terhadap bola, semakin cepat bola itu bergerak. Hal tersebut terbukti  

melalui penelitian ini dimana terdapat sumbangan yang signifikan kekuatan otot  

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain Klub Sepakbola Putra 

Jaya Santika Purbalingga.  

Secara matematis besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai (X1) 

terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) diketahui sebesar 0,602. Harga koefisien 

korelasi tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa sumbangan yang 

terjadi adalah sumbangan positif yaitu apabila kekuatan otot tungkai meningkat 

sebesar satu unit skor maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar 

0,602.  
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Pentingnya kekuatan otot tungkai dalam menentukan hasil tendangan jarak  

jauh didukung pendapat Harsono (1988:47) mengatakan kekuatan merupakan  

energi untuk melawan suatu tekanan atau kemampuan untuk membangkitkan  

tenaga (tension) terhadap suatu tahanan (resistance). Dengan kekuatan otot  

tungkai yang tinggi maka akan memungkinkan seorang pemain melakukan 

tendangan yang keras dan cepat yang pada akhirnya menghasilkan tendangan  

dengan jarak yang jauh  

Dari harga koefisien determinasi diketahui besarnya sumbangan otot  

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 36,24%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan menendang jarak jauh ditentukan oleh kekuatan 

otot tungkai sebesar 36,24%. Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya  

meningkatkan kemampuan melakukan tendangan jarak jauh, komponen kondisi  

fisik yang terpenting untuk diperhatikan adalah kekuatan otot tungkai karena  

dengan kekuatan yang tinggi akan menghasilkan tendangan yang jauh.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelentukan otot tungkai memberikan 

sumbangan yang signifikan terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain Klub 

Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga.  

Secara matematis besarnya sumbangan kelentukan otot tungkai (X2) 

terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) diketahui sebesar 0,583. Harga koefisien 

korelasi tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa sumbangan yang 

terjadi adalah sumbangan positif yaitu apabila kelentukan otot tungkai meningkat 

sebesar satu unit skor maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar 

0,583 satu unit skor.  
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Adanya sumbangan kelentukan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh sangat beralasan sebab di dalam melakukan tendangan jarak jauh disamping 

memerlukan kekuatan tungkai yang tinggi juga membutuhkan gerakan tungkai 

kaki mengayun dari belakang ke depan secara angular dengan tujuan untuk 

menendang bola. Hal ini sesuai dengan pendapat Toho Cholik Mutohir (2004 :16) 

bahwa gerak angular yang kuat tersebut, jika menyentuh benda (bola) maka benda 

(bola) tersebut akan bergerak ke depan sesuai dengan besaran ayunan tungkai 

tersebut, semakin ayunan kaki yang maksimal akan membantu ayunan otot 

tungkai menghasilkan gaya yang besar. 

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya sumbangan kelentukan otot 

tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 33,99%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan menendang jarak jauh pada pemain Klub 

Sepakbola Putra Jaya Santika Purbalingga ditentukan oleh kelentukan otot 

tungkainya sebesar 33,99%. Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya 

meningkatkan kemampuan melakukan tendangan jarak jauh dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kelentukan tungkainya karena terbukti mampu memberikan 

sumbangan positif terhadap kemampuannya dalam melakukan tendangan jarak 

jauh.  

Secara matematis besarnya sumbangan kecepatan lari (X3) terhadap hasil 

tendangan jarak jauh (Y) diketahui sebesar 0,421. Harga koefisien korelasi 

tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa sumbangan yang terjadi adalah 

sumbangan positif yaitu apabila kecepatan lari meningkat sebesar satu unit skor 

maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar 0,421 satu unit skor.  
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Adanya sumbangan kecepatan lari terhadap hasil tendangan jarak jauh  

sangat beralasan sebab di dalam melakukan tendangan bola disamping  

memerlukan kekuatan tungkai yang tinggi juga membutuhkan kecepatan ayunan  

kaki yang cepat. Semakin cepat ayunan kaki saat melakukan tendangan maka  

usaha yang akan semakin tinggi yang pada akhirnya mampu memindahkan bola  

pada jarak yang jauh. Hal tersebut didukung pendapat M. Sajoto (1995:8) yang 

mengatakan bahwa besar kecilnya power atau tenaga bukan hanya tergantung dari  

kekuatan tetapi juga ditentukan oleh kecepatan atau (velocity) seban daya otot  

secara teoritis adalah perkalian atara kekuatan (force) dengan kecepatan (velocity).  

Dari harga koefisen determinasi diketahui besarnya sumbangan kecepatan 

lari terhadap hasil tendangan jarak jauh adalah 17,72%. Hal tersebut menunjukkan  

bahwa keberhasilan menendang jarak jauh pada pemain Klub Sepakbola Putra 

Jaya Santika Purbalingga ditentukan oleh kecepatan larinya sebesar 17,72%. 

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kemampuan 

melakukan tendangan jarak jauh dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan 

lari karena terbukti mampu memberikan sumbangan positif terhadap 

kemampuannya dalam melakukan tendangan jarak jauh.  

Sumbangan kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan kecepatan 

lari tersebut terhadap hasil tendangan jarak jauh cukup besar yaitu 59,90%. Secara 

mendasar dalam pelaksanaan tendangan jarak jauh diperlukan koordinasi kondisi 

fisik yang baik diantara unsur kekuatan, kelentukan dan kecepatan yang akan 

menjadi daya otot tungkai yang besar untuk menendang bola sebab dengan 

kekuatan yang penuh dan ayunan kaki yang cepat didukung pula kelentukan dan 
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kecepatan tentunya akan mampu menghasilkan tendangan bola yang keras dengan 

laju yang cepat hingga menghasilkan perpindahan bola yang jauh dari penendang.  

Berdasarkan pada temuan penelitian, maka diharapkan akan dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi seorang pelatih dalam pemberian program 

latihan tendangan jarak jauh, agar memperioritaskan pada peningkatan unsur 

kondisi fisik khususnya kekuatan otot tungkai, kelentukan tungkai dan kecepatan 

lari.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

simpulan dalam penelitian ini antara lain : 

5. Ada sumbangan antara kekuatan otot tungkai terhadap tendangan jarak jauh 

pada klub sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga. 

6. Ada sumbangan antara kelentukan otot tungkai terhadap tendangan jarak jauh 

pada klub sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga.  

7. Ada sumbangan antara kecepatan terhadap tendangan jarak jauh pada klub 

sepakbola Putra Jaya Santika purbalingga.  

8. Ada sumbangan antara kekuatan otot tungkai, kelentukan otot tungkai dan 

kecepatan  terhadap tendangan jarak jauh pada klub sepakbola Putra Jaya 

Santika purbalingga. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

antara lain : 

1. Hal utama yang harus dilakukan oleh pemain sepakbola agar memiliki hasil  

tendangan jarak jauh yang baik adalah dengan meningkatkan kekuatan otot  

tungkainya.  

2. Selain kekuatan otot tungkai, seorang pemain sepabola juga perlu  

meningkatkan kecepatannya dalam mengayunkan kaki saat menendang  
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melalui latihan lari sprint, maupun bentuk latihan yang lain secara terprogram  

dan terencana.  

3. Selain memperhatikan unsur kondisi fisik pada tungkai, seorang pemain  

hendaknya juga memperhatikan kelentukan otot tungkainya, sebab dalam  

pelaksanaan menendang bola jarak jauh harus dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya cidera-cidera otot dan sendi dan menghemat 

pengeluaran energi pada waktu melakukan gerakan-gerakan.  
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Frequencies 
Statistics

Kekuatan Otot Tungkai
25

0
138,3800
134,0000

198,00
58,00

216,00
3459,50

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Minimum
Maximum
Sum

 
Kekuatan Otot Tungkai

1 4,0 4,0 4,0
1 4,0 4,0 8,0
1 4,0 4,0 12,0
1 4,0 4,0 16,0
1 4,0 4,0 20,0
1 4,0 4,0 24,0
1 4,0 4,0 28,0
1 4,0 4,0 32,0
1 4,0 4,0 36,0
1 4,0 4,0 40,0
1 4,0 4,0 44,0
1 4,0 4,0 48,0
1 4,0 4,0 52,0
1 4,0 4,0 56,0
1 4,0 4,0 60,0
1 4,0 4,0 64,0
1 4,0 4,0 68,0
1 4,0 4,0 72,0
1 4,0 4,0 76,0
1 4,0 4,0 80,0
1 4,0 4,0 84,0
2 8,0 8,0 92,0
1 4,0 4,0 96,0
1 4,0 4,0 100,0

25 100,0 100,0

58,00
83,00
87,00
89,00
92,00
95,00
97,00
105,00
108,50
109,00
127,00
129,00
134,00
137,00
150,00
152,00
156,00
165,00
182,00
194,00
196,00
198,00
202,00
216,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

Kelentukan Otot Tungkai
25

0
24,0400
25,0000

25,00
16,00
31,00

601,00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Minimum
Maximum
Sum

 
Kelentukan Otot Tungkai

1 4,0 4,0 4,0
1 4,0 4,0 8,0
1 4,0 4,0 12,0
1 4,0 4,0 16,0
3 12,0 12,0 28,0
3 12,0 12,0 40,0
2 8,0 8,0 48,0
5 20,0 20,0 68,0
3 12,0 12,0 80,0
2 8,0 8,0 88,0
1 4,0 4,0 92,0
1 4,0 4,0 96,0
1 4,0 4,0 100,0

25 100,0 100,0

16,00
18,00
19,00
20,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
31,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

Kecepatan Lari
25
0

10,9376
10,7800

10,68
10,06
11,98

273,44

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Minimum
Maximum
Sum

 
Kecepatan Lari

1 4,0 4,0 4,0
1 4,0 4,0 8,0
1 4,0 4,0 12,0
1 4,0 4,0 16,0
1 4,0 4,0 20,0
1 4,0 4,0 24,0
1 4,0 4,0 28,0
1 4,0 4,0 32,0
1 4,0 4,0 36,0
2 8,0 8,0 44,0
1 4,0 4,0 48,0
1 4,0 4,0 52,0
1 4,0 4,0 56,0
1 4,0 4,0 60,0
1 4,0 4,0 64,0
1 4,0 4,0 68,0
1 4,0 4,0 72,0
1 4,0 4,0 76,0
1 4,0 4,0 80,0
1 4,0 4,0 84,0
1 4,0 4,0 88,0
1 4,0 4,0 92,0
1 4,0 4,0 96,0
1 4,0 4,0 100,0

25 100,0 100,0

10,06
10,08
10,12
10,20
10,30
10,39
10,54
10,57
10,59
10,68
10,71
10,78
11,07
11,21
11,27
11,32
11,34
11,46
11,50
11,55
11,56
11,68
11,80
11,98
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
Statistics

Tendangan Jarak Jauh
25
0

39,1200
38,0000

43,00
31,00
46,00

978,00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Minimum
Maximum
Sum

 
Tendangan Jarak Jauh

1 4,0 4,0 4,0
1 4,0 4,0 8,0
2 8,0 8,0 16,0
3 12,0 12,0 28,0
1 4,0 4,0 32,0
3 12,0 12,0 44,0
2 8,0 8,0 52,0
2 8,0 8,0 60,0
1 4,0 4,0 64,0
5 20,0 20,0 84,0
3 12,0 12,0 96,0
1 4,0 4,0 100,0

25 100,0 100,0

31,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
40,00
42,00
43,00
45,00
46,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Uji Normalitas  
Test Statistics

.920 9.840 .920 8.120
23 12 23 11

1.000 .630 1.000 .703

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Kekuatan
Otot Tungkai

Kelentukan
Otot Tungkai

Kecepatan
Lari

Tendangan
Jarak Jauh

 
 
 
 
 
 
Uji Homogenitas 

KMO and Bartlett's Test

.603

23.876
6

.001

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 
 
 
 
Uji Linearitas 

ANOVAb

1438.255 3 479.418 10.464 .000a

962.167 21 45.817
2400.421 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kecepatan Lari, Kelentukan Otot Tungkai, Kekuatan Otot
Tungkai

a. 

Dependent Variable: Tendangan Jarak Jauhb. 
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Regression 
Variables Entered/Removedb

Kecepatan Lari,
Kelentukan Otot Tungkai,
Kekuatan Otot Tungkai

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Tendangan Jarak Jauhb. 
 

Model Summary

.774a .599 .542 6.76886
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecepatan Lari, Kelentukan
Otot Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai

a. 

 
ANOVAb

1438.255 3 479.418 10.464 .000a

962.167 21 45.817
2400.421 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kecepatan Lari, Kelentukan Otot Tungkai, Kekuatan Otot
Tungkai

a. 

Dependent Variable: Tendangan Jarak Jauhb. 
 

Coefficientsa

103.350 9.842 10.501 .000
-.440 .147 -.440 -2.990 .007
-.434 .144 -.434 -3.006 .007
-.193 .147 -.193 -1.314 .203

(Constant)
Kekuatan Otot Tungkai
Kelentukan Otot Tungkai
Kecepatan Lari

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Tendangan Jarak Jauha. 
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Correlations 
Correlations

1 -.602**
. .001

25 25
-.602** 1
.001 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kekuatan Otot Tungkai

Tendangan Jarak Jauh

Kekuatan
Otot Tungkai

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

Correlations

1 -.583**
. .002

25 25
-.583** 1
.002 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kelentukan Otot Tungkai

Tendangan Jarak Jauh

Kelentukan
Otot Tungkai

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

Correlations

1 -.421*
. .036

25 25
-.421* 1
.036 .

25 25

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kecepatan Lari

Tendangan Jarak Jauh

Kecepatan
Lari

Tendangan
Jarak Jauh

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Gambar 8.  

Perlengkapan (Instrumen) Penelitian 
 
 

 
Gambar. 9 

Pengarahan Sebelum Pelaksanaan Tes dan Pengukuran 
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Gambar 10. 
Tes Kekuatan Otot Tungkai 

 

 
Gambar 11. 
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Tes Kelentukan Otot Tungkai  

 
Gambar 12. 

Tes Kecepatan  Lari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. 
Tes Tendangan Jarak Jauh 


