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ABSTRAK 

Adindra, 2010 Hubungan Antara Kecepatan, Kelincahan Dan Kekuatan Otot 
Lengan Dengan Kemampuan Dribble – Push Passing Pada Pemain Putra 
Hoki Kabupaten Kendal Tahun 2010. Jurusan Pendidikan Kepalatihan 
Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Sri 
Haryono, S.Pd, M.Or, Drs. Hermawan, M.Pd   
 
Kata Kunci : Kecepatan, Kelincahan, Kekuatan Otot Lengan, Kemampuan 

Dribble – Push Passing 
 

Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada hubungan 1) kecepatan 
dengan kemampuan dribble - push passing dalam permainan hoki 2) kelincahan 
dengan kemampuan dribble - push passing dalam permainan hoki 3) kekuatan 
otot lengan dengan kemampuan dribble - push passing dalam permainan hoki 4) 
kecepatan,  kelincahan, dan kekuatan otot lengan dengan dribble- push passing 
dalam permainan hoki pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui  hubungan kecepatan dengan 
kemampuan dribble - push passing dalam permainan hoki 2) mengetahui  
hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble - push passing dalam  
permainan hoki 3) mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dengan 
kemampuan dribble - push passing dalam permainan hoki 4) mengetahui 
hubungan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan 
dribble - push passing dalam permainan hoki pada pemain putra hoki Kabupaten 
Kendal tahun 2010. 

Populasi penelitian pemain hoki di kabupaten Kendal sebanyak 20 pemain 
putra. Teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling, karena sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari populasi. Teknik pengambilan data penelitian ini 
adalah  metode survei. Analisis data menggunakan analisis regresi, uji normalitas 
dan uji lineritas. 

Hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS diperoleh rtabel 
sebesar 0,444 dengan N sebesar 20 pada signifikansi 5% dan diketahui 1) nilai 
rhitung antara variabel kecepatan dengan kemampuan dribble - push passing 
sebesar 0,921 maka dapat dikatakan lebih besar dari rtabel 2) nilai rhitung antara 
variabel kelincahan dengan kemampuan dribble - push passing sebesar 0,985 
maka dapat dikatakan lebih besar dari rtabel, 3) nilai rhitung antara variabel  kekuatan 
otot lengan dengan kemampuan dribble - push  passing   sebesar 0,981 maka 
dapat dikatakan lebih besar dari rtabel dan 4) nilai rhitung antara kecepatan, 
kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble - push passing 
diketahui sebesar 0,996 maka dapat dikatakan lebih besar dari rtabel. 

Kesimpulan penelitian yaitu ada hubungan yang signifikan antara 
kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot lengan dengan dribble- push passing 
pada pemain Hoki Kendal. Saran peneliti terkait dengan hasil penelitian adalah: 
bagi pemain putra hoki Kendal dan pelatih hendaknya dapat meningkatkan 
kuantitas dan kualitas latihan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan manusia untuk 

mencapai kesehatan dan kondisi fisik yang bugar dan berbagai cara dapat 

dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam memenuhi 

kebutuhuhan sehari-hari sangat dibutuhkan kesehatan karena merupakan modal 

penting dalam melakukan aktifitas. 

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan prestasi optimal dalam tiap-tiap 

cabang olahraga, haruslah berdasar prinsip-prinsip pendekatan ilmu pengetahuan 

olahraga. Prinsip-prinsip latihan moderen dari tiap cabang olahraga memerlukan 

kekhususan. Ada empat macam kelengkapan yang perlu dimiliki atlet, apabila 

seseorang akan mencapai suatu prestasi optimal. Kelengkapan tersebut meliputi: 

1) Pengembangan fisik (physical Buil-Up), 2) Pengembangan teknik (Technical 

Buil-Up), 3) Pengembangan mental (Mental Buil-Up) dan  4) Kematangan Juara. 

M. Sajoto (1995:7). 

Kondisi fisik adalah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam usaha 

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan 

dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan menurut M. 

Sajoto (1988:16), kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen 

komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaannya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka 
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seluruh komponen tersebut harus dikembangkan guna mencapai kondisi fisik 

yang diinginkan. Kondisi fisik memegang peranan penting dan merupakan 

komponen dasar untuk menuju latihan berikutnya, kalau tidak didukung dengan 

kondisi fisik yang prima seorang atlet tidak akan mampu melakukan latihan sesuai 

dengan program latihannya. Status kondisi fisik seorang atlet dapat diketahui 

setelah yang bersangkutan mengikuti tes kondisi fisik, dengan latihan diharapkan 

ada peningkatan prestasi sesuai dengan tujuan itu sendiri, karena berlatih 

merupakan suatu proses yang sistematis dari latihan atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan demikian semakin hari akan  meningkat jumlah 

beban latihannya. Dengan latihan kondisi fisik, teknik, taktik, mental dan 

sebagainya dapat diketahui peningkatannya, karena untuk mempersiapkan fisik 

yang baik tidak dapat dilakukan oleh pemain itu sendiri. (M. Sajoto, 1995:10). 

Menurut M. Sajoto (1995:8) ada 10 komponen kondisi fisik, yaitu : (1) 

kekuatan (strenght), (2) daya tahan (endurance), (3) daya ledak otot (muscular 

power), (4) kecepatan (speed), (5) daya lentur (flexibility), (6) kelincahan (agility), 

(7) koordinasi (coordination), (8) keseimbangan (balance), (9) ketepatan 

(accuracy), (10) reaksi (reaction). Sepuluh komponen kondisi fisik tersebut di 

atas memegang peranan penting dalam hoki, walaupun ada beberapa komponen 

kondisi fisik menurut  Harsono (1988:204) yang dominan dalam hoki seperti: 1) 

kekuatan, 2) kecepatan, 3) daya otot, 4) daya tahan, 5) kelincahan, dan 6) 

kelentukan. 

Hoki adalah olahraga dengan gaya permainan cepat, secepatnya 

mengumpan bola, sedikit mengolah bola, berlari secepatnya ke arah gawang 
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lawan, dan berusaha memasukan bola ke gawang lawan. Dimainkan dengan 

menggunakan stik dan bola yang berukuran kecil, dengan cara didorong atau 

dipukul. Dengan gaya permainan tersebut, hoki merupakan cabang olahraga yang 

membutuhkan banyak energi, sehingga para atlet dituntut untuk memiliki tingkat 

kondisi fisik yang baik untuk pencapaian prestasi optimal. 

Untuk dapat bermain hoki dengan baik seseorang harus menguasai teknik-

teknik dasar hoki diantaranya dribble, push passing, menghentikan bola, hit, 

reserve push, flik, dan scop. Penguasaan teknik-teknik dasar pada permainan hoki 

mempunyai peranan penting dalam menunjang prestasi disamping mempunyai 

kondisi fisik yang baik. Salah satunya teknik dribble dan push passing yang 

memerlukan kekuatan dan kecepatan sebagai faktor hubungan terhadap ketepatan 

kemampuan pemain melakukan dribble-push passing pada permainan hoki. 

 Seperti halnya dengan permainan olahraga yang lain, hoki memerlukan 

sarana dan prasarana yang memadai sehingga bisa menunjang dalam hal prestasi. 

Hoki di Indonesia sudah berkembang, dimana sering diselenggarakan kejuaraan 

hoki baik di tingkat nasional maupun daerah untuk pelajar, mahasiswa dan umum. 

Di Jawa Tengah sendiri olaharaga hoki mulai banyak klub-klub yang 

bermunculan.  

 Hoki Kabupaten Kendal merupakan sebuah tim yang sangat maju dan 

berprestasi yang ditunjukkan dalam perwakilan pemainnya untuk tingkat propinsi 

dan  nasional. Hal itu ditunjukkan dalam  prestasi Kejurda Hoki Jawa Tengah 

yang diselenggarakan di Kabuapten Kebumen awal tahun 2009 dimana pemain 

putra hoki Kabupten Kendal meraih juara 1. Sedangkan dalam  pemberian 
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program latihan pada sehari-hari para pemain hoki Kabupaten Kendal sangat 

antusias untuk menjalakan instruksi-instruksi pelatihnya. Itulah yang membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tim hoki Kabupaten Kendal 

yang mempunyai pemain-pemain berbakat. 

Dalam latihan atau permainan yang sebenarnya, dribble – push passing 

mempunyai peranan penting. Hoki merupakan suatu permainan tim, dimana saat 

bola harus diumpan ke kawan dan dimana saat bola harus di dribble untuk 

melewati lawan atau dalam suatu keadaan dimana seorang pemain harus 

melakukan dribble untuk melewati lawan kemudian memberikan umpan ke 

kawan yang dalam posisi bebas. Semakin  seorang pemain dalam sebuah tim 

menguasai teknik dribble-push passing dengan baik, semakin pula pemain dalam 

sebuah tim tersebut bisa meguasai permainan dan memenangkan pertandingan. 

Untuk melakukan dribble-push passing yang baik, selain mempunyai kondisi fisik 

yang bagus seorang pemain memperhatikan teknik-teknik cara melakukan 

dribble-push passing. Diantaranya saat melakukan dribble, posisi bola berada di 

samping kanan sehingga tidak menghalangi laju lari pemain dan saat melakukan 

push passing posisi lengan kuat dan kaki selincah mungkin untuk mengubah arah 

sehingga dalam saat mengumpan, bola tepat sasaran. Adapun alasan pemilihan 

judul penelitian ini adalah 1) dribble - push passing merupakan teknik dasar 

dalam permainan hoki, 2) teknik dasar dribble - push passing jika dilakukan 

dengan baik dapat menunjang prestasi dalam permainan hoki, 3) Kecepatan, 

kelincahan dan kekuatan otot lengan berhubungan dengan kemampuan dribble-

push passing dalam  permainan hoki. 
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1.2 Permasalahan 

 Dalam setiap penelitian sudah tentu permasalahan harus dikaji, dianalisis, 

selanjutnya diusahakan pemecahannya. Pokok permasalahan ini dibatasi pada 

hubungan antara kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan dribble-push passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal 

tahun 2010. Sehingga dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble - push passing 

pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

2. Apakah ada hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble - push passing 

pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

3. Apakah ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble - push 

passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

4. Apakah ada hubungan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot lengan dengan 

dribble- push passing pada pemain putra hoki Kabupaten kendal Tahun 2010. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui  hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble - push 

passing pada pemain putra hoki Kabupaten  Kendal tahun 2010. 

2. Mengetahui  hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble - push 

passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 
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3. Mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble 

- push passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

4. Mengetahui hubungan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan dribble - push passing pada pemain putra hoki 

Kabupaten Kendal tahun 2010. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merupakan sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh selama perkuliahan dalam kenyatan dilapangan. 

2. Sebagai bahan kajian guna menambah pengetahuan tentang hubungan 

kekuatan dan kecepatan terhadap kemampuan dribble-push passing 

dalam permainan hoki. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi pelatih guna 

meningkatakan kemampuan dribble-push passing atlet-atletnya. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberikan pengertian yang 

dimaksud dalam judul penelitian, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah 

yang dianggap penting. Dengan demikian ada kesamaan pendapat dalam 

memberikan penafsiran isi dari skripsi ini. 

1. Hubungan 
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Hubungan adalah keadaan berhubungan (Poerwoarminto, 1988 : 131). 

Dalam penulisan ini yang diamaksud dengan hubungan adalah keadaan 

berhubungan antara kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan dribble dan push passing dalam permainan hoki. 

2. Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya 

(M. Sajoto, 1988 : 16). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kecepatan 

tungkai pemain putra hoki Kabupaten Kendal yang berpengaruh pada dribble atau 

menggring bola dalam permainan hoki. 

3. Kelincahan 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi di arena 

tertentu. Seseorang yang mampu merubah satu posisi yang berbeda dalam 

kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup baik 

M. Sajoto (1988:16-18). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kelincahan 

tungkai pemain putra hoki Kabupaten Kendal yang berpengaruh pada kemampuan 

dalam mengubah arah saat dribble. 

4. Kekuatan otot lengan 

Kekuatan atau strength adalah salah satu kemampuan kondisi fisik yang 

menyangkut kemampuan seseorang atlet pada saat menggunakan otot-ototnya 

dalam menerima beban pada waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1988: 16). Kekuatan 

otot lengan adalah kemampuan sekelompok otot yang ada di dalam lengan dalam 
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menerima beban pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini yang diukur adalah 

kekuatan otot lengan pemain putra hoki Kabupaten Kendal.  

5. Kemampuan dribble - push passing 

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang berarti dapat atau 

sanggup, jadi kemampuan adalah kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan 

sesuatu (Depdikbud, 1995: 23). Dribble-push passing merupakan teknik dasar, 

dribble adalah kemampuan orang dalam menggiring bola sedangkan push passing 

merupakan pukulan yang cepat dan keras (Ivan Spedding, 1984: 41). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud adalah kemampuan dribble - push passing pemain 

putra hoki Kabupaten Kendal. 

 



 

9 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengertian Olahraga Hoki 

Permainan hoki merupakan suatu permainan yang kreatif, bahkan bisa lebih 

kreatif dari sepak bola. Berbeda dengan sepak bola yang dimainkan dengan bola 

berukuan besar yang digerakkan dengan kaki dan seluruh tubuh kecuali  tangan, 

hoki dimainkan dengan menggerakan bola yang sekecil bola tenis dengan stik 

selebar 5 cm yang bengkok ujungnya dan tidak boleh dipakai sebalik atau bolak 

balik (Primadi Tabrani, 1985:63). 

Hoki adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 

pemain. Setiap tim memliki 1 penjaga gawang, 5 pemain depan, 3 pemain tengah 

dan 2 pemain belakang. Tujuan permainan ini adalah untuk memasukan bola ke 

gawang lawan, pukulan bola hanya boleh menggunakan stik hoki, tidak boleh 

ditendang, dilempar atau dilambungkan dengan anggota badan (Carld Ward, 

1996;2). Hoki merupakan olahraga dengan gaya permainan cepat, secepatnya 

mengumpan bola, sedikit mungkin mengolah bola, berlari secepat mungkin ke 

arah gawang lawan, dan berusaha secepat mungkin memasukan bola ke gawang 

lawan. Karena hoki merupakan olahraga yang membutuhkan banyak energi 

sehingga atlet dituntut memiliki kondisi fisik yang baik . 

Semakin terampil seorang pemain menguasai bola, semakin mudah pemain 

meloloskan diri dari hadangan para pemain lawan, semakin baik pula jalannya 

pertandingan untuk tim. Dengan demikian seorang pemain yang tidak menguasai 
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teknik dasar dan ketrampilan bermain hoki, tidak akan menjadi pemain yang baik 

sehingga berpengaruh terhadap tim. 

Untuk meningkatkan dan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam 

bermain hoki, maka pemain hoki akan dituntut segala sesuatu yang berhubungan 

atau yang berkaitan dengan masalah permianan hoki, antara lain teknik dasar 

bermain hoki, strategi, taktik, kondisi fisik, mentalitas dan pengalaman 

bertanding. Teknik olahraga sebagai salah satu komponen penting dari seluruh 

penampilan disamping kondisi fisik, taktik, dan persiapan psikis.  

 Teknik dasar  adalah cara melakukan suatu untuk mencapai tujuan tertentu 

secara efektif dan efisien. Seperti olahraga lain, hoki pun membutuhkan 

penguasaan teknik dasar sebaik mungkin yang harus dimiliki oleh pemain, maka 

sangat perlu setiap pemain hoki secara perorangan maupun kelompok berusaha 

meningkatkan penguasaan teknik dasar dengan sempurna. Adapun teknik dasar 

hoki meliputi yaitu : Pegangan stick atau grip, menggiring bola (dribble), 

menerima dan mengontrol bola (stopping), membagi bola (passing), dan 

keterampilan khusus yang  dimiliki oleh penjaga gawang yaitu  : rebounds, 

penalty strok, pushing the ball dan keterampilan lainya (Glencross, 1984:25). 

 

2.2 Teknik Dasar Hoki 

2.2.1 Pegangan stik atau grip 

 Menguasai genggaman atau pegangan pada stik yang kuat adalah unsur 

penting dalam kemahiran bermain hoki. Teknik ini yang harus diperkenalkan 

terlebih dahulu dalam latihan pernainan olahraga hoki.  
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 Tangan kiri menggenggam bagian atas stik, pegangan seperti membentuk 

huruf  “V” yang dibentuk oleh ibu jari telunjuk yang mengarah ke bawah stik. 

Pegangan ini mengakibatkan permukaan stik yang rata atau bagian pukulan 

menghadap ke tanah, tangan kanan berada pada bagian satu pertiga dari bagian 

stik. Pergerakkan putaran stik dilakukan oleh tangan kiri, sedangkan tangan kanan 

untuk memberikan dorongan pada saat putaran. 

 

2.2.2 Dribble atau Penguasaan bola 

 Penguasaan bola  sangat penting, karena apabila penggunaan bola kita 

baik maka sebuah pertandingan dapat kita kuasai. Apabila penguasaan bola 

dilakukan dengan teknik dan diimbangi dengan ketenangan yang baik, mengubah 

arah, melambungkan bola dan melakukan trik dengan stik akan meningkatkan 

penguasaan bola. 

 Rata-rata kecepatan pemain hanya 10% waktu bermain dengan bola, dan 

lebih sedikit waktu yang digunakan untuk bergerak dengan bola. Bagaimanapun 

kesuksesan saat mereka dapat menggiring bola punya pengaruh yang besar pada 

efektifitas mereka pada pertandingan. Penampilan pemain umumnya diukur 

dengan suksesnya kemampuan menggiring (Ivan Speding, 1984:27). Ada  3 

macam teknik dalam menggiring bola, yaitu : 

a. Close Dribble 

 Close dribble adalah menggiring bola dengan cara mempertahankan bola 

dengan menjaganya hampir terus menerus bola menempel pada stik. Kemampuan 

ini diperlakukan untuk mempertahankan kekuatan, kecepatan, dan kontrol 
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berkelanjutan pada bola ketika tempat terbatas atau untuk melarikan bola 

mengelilingi lawan. Teknik ini merupakan teknik yang sulit dilakukan pada 

permukaan rumput yang tandus dan tidak rata. 

b. Loose Dribble 

 Seperti yang disebutkan, kontrol bola itu bebas dan diperbolehkan bola 

memdahului stik. Loose dribble mengeluarkan lebih banyak kecepatan dan 

pengamatan yang lebih baik, tetapi menambah resiko dalam pengambilalihan 

bola. Untuk itu seorang pemain yang baik tidak akan pernah mendorong bola 

begitu jauh mendahulului stik karena berisiko kehilangan bola. Teknik ini biasaya 

digunakan pemain luar yang ingin mengubah kecepatan pada bola dan seperti 

pemain depan untuk bergerak keluar. 

c. Indian Dribble. 

 Merupakan dasar dari taktik ketika bergerak dengan bola dan pemain yang 

menguasaiya  memiliki hasil dan kenikmatan yang lebih baik dalam bermain. 

Pemain dengan penggunaan stik sangat baik dapat menampilkan dribble sambil 

mempertahankan bola disamping tubuh. Kemampuan melakukan hal itu pada sisi 

yang lain merupakan hasil dari seorang pemain yang sangat bagus. Kombinasi 

dengan perubahan langkah, pembelokan badan, dan taktik stik dengan 

penggabungan Indian dribble akan menyusahkan lawan. 

 Seorang pemain yang sangat hebat akan memiliki kemampuan menggiring 

yang lengkap dalam memenuhi kebutuhan di lapangan. Berikut adalah teknik 

yang perlu diperhatikan dalam menggiiring bola, antara lain : 
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1) Menggiring bola harus dengan muka menghadap ke depan dan dengan stik 

yang datar atau sisi yang diperbolehkan. 

2) Bola dijaga harus pada pundak sebelah kanan. 

3) Tangan kiri menggenggam stik yang sangat dekat dengan ujung stik, 

sedangkan tangan kanan lebih rendah pada stik. 

4) Ingat, lebih rendah tangan kanan pada stik akan lebih kuat dalam kontrol 

bola, tetapi semakin bungkuk atau lengkung mengurangi kemampuan pemain 

untuk menghadap kedepan dan melakukan dribble. 

5) Keseimbangan gerak kaki adalah penting untuk bergerak ke depan dan 

membaca permainan olahraga hoki. 

 

2.2.3 Jenis Pukulan 

 Pukulan digunakan untuk mengirim bola dan untuk memasukan bola ke 

gawang. Mengirim bola akan melakukan umpan kepada teman sangat perlu 

diperhatikan, karena seorang pemain harus bisa memastikan posisi dimana kawan 

dan lawan pada waktu pertandingan. 

 Dibawah ini adalah jenis-jenis pukulan yang harus dikuasai dalam 

permainan hoki, antara lain : 

a) Push 

 Push  merupakan teknik pukulan yang cepat dan keras pada permainan 

hoki, karena hal ini memnugkinkan atlet berlari pada berbagai kecepatan untuk 

membawa bola dengan cepat pada arah yang diinginkan dengan seketika tanpa 

memerlukan petunjuk arah sebelumnya atau waktu pada saat menggiring bola  
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(Ivan Speeding, 1984:41). Meskipun ada kekurangan kekuatan pada sebuah 

pukulan, seorang atlet dapat dengan mudah melakukan push sebuah bola sejauh 

75 meter dengan menggunakan teknik yang baik dan benar. 

 Berikut adalah cara melakukan push  dengan baik dan benar : 

1) Tetap memperhatikan bola selama gerakan. 

2) Menjaga agar tangan tetap pada bagian yang tepat pada saat memegang stik, 

tangan kanan untuk memberikan kekuatan eksplosif. 

3) Tangan haruslah pada bagian yang tepat dengan tangan kanan di dekat bagian 

tengah dari stik. 

4) Kaki harus melebar dengan tubuh membungkuk dan condong ke depan. 

5) Bola harus berada di sisi kanan tubuh, disisi luar pundak dan ke arah kaki 

depan  (kaki kiri). 

6) Kekuatan berasal dari gerakan tubuh ke arah bersamaan dengan perpanjangan 

yang sangat kuat dari tangan kanan. 

7) Menggunakan kedua lengan untuk memberikan gerakan eksplosif dengan 

mengkombinasikan kendali arah tangan kanan dengan tarikan ke belakang 

tangan kiri untuk mengayunkan kepala stik dan bola pada arah yang di 

inginkan pemain tersebut. 

b) Hit 

 Dalam permainan ketika memaksimalkan kecepatan bola penting dari pada 

mengalihkan perhatian untuk melepaskannya. Sebagai contoh, ketika menembak 

ke arah gawang, sebuah pukulan yang keras akan menghasilkan pergerakan bola 

menuju target dengan sangat cepat sehingga penjaga gawang tidak mempunyai 
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waktu reaksi yang cukup untuk bergerak menahan tembakan hasil dari pukulan 

pemain. 

 Pemain harus dapat memukul bola dengan keras secara terus menerus dan 

dengan tepat selama berada di lapangan. Sebagai mana semua metode passing 

lainnya, seorang atlet yang baik harus dapat menggiring bola sewaktu bergerak, 

berlari ataupun diam ditempat (Ivan Spedding, 1984:42). Untuk dapat melakukan 

hit, atlet harus banyak belajar tentunya dengan menggunakan teknik yang baik 

dan benar, yaitu : 

1)  Perhatian atlet tertuju pada bola sampai saat stik memukul bola. 

2) Stik harus diayun mengikuti garis bola ke arah sasaran, mengendalikan stik 

dari ayunnan yang terlalu tinggi. 

3) Kemiringan pergelangan tangan dengan segera sebelumnya sampai pada 

tumbukan. 

4) Meluruskan kedua siku selama mengayun. 

5) Mengangkat dan menurunkan lengan bahu. 

6) Memutar bagian atas tubuh dari pinggang di tarik ke atas sewaktu mengayun 

ke belakang dan memukul bola. 

c) Flik 

 Pukulan flik digunakan untuk menaikkan bola dari tanah secara tepat dan 

terarah. Maka dari itu pemain yang baik sering menggunakannya untuk 

menembak ke sasaran, khususnya ketika penjaga gawang tidak dalam posisi kaki 

tidak seimbang. Atlet yang baik juga menggunakan flik untuk memindahkan bola 

melewati kepala lawan (Ivan Spedding, 1984:42). 
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 Teknik untuk dapat melakukan flik yang benar sama seperti melakukan 

push , tetapi bola biasanya lebih ke depan dari tungkai kanan sebagai tungkai 

tumpuan. Teknik untuk melakukan flik dengan baik dan benar yaitu: 

1) Seluruh bagian bola dipukul. 

2) Bagian tangan pada stik (tangan kanan depan dan tangan kiri belakang). 

3) Tangan menyiapkan tindakan tiba-tiba untuk mendorong bola, tetapi tanpa 

ayunan belakang stik. 

d) Scoop 

 Pukulan scoop juga digunakan untuk menaikkan bola dari tanah. Scoop 

bisa di kuasai lebih mudah dari posisi kanan atas dari flik tetapi biasanya kurang 

tepat. Pukulan scoop biasanya digunakan untuk jarak yang sangat tinggi dan 

panjang tetapi jarang digunakan pada cara hoki moderen. Scoop umpan yang 

pendek dan cepat, untuk menjaga atau mengurangi tekanan ketika seorang atlet 

tidak siap menerima pukulan yang sesuai (Ivan Spedding, 1984:43). Teknik untuk 

scoop yang baik dan benar yaitu: 

1) Seluruh permukaan bola dipukul. 

2) Bagian tangan kanan pada sisi bawah stik. 

3) Bahu kanan dan kaki sedikit maju ke depan di luar bola. 

4) Tangan kanan menyodok menggunakan pergelangan tangan dan tangan kiri 

memberikan tolakan  pada stik. 

e) Reserve Push 

Reserve push biasanya digunakan untuk lapangan yang berukuran 

kecil,.Ujung stik digunakan untuk menekan atau menggores bola. Pukulan sama 
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seperti menekan stik ke depan, mengunci pergelangan tangan dengan kedua 

tangan, tetapi utamanya adalah tangan kanan (Ivan Spedding,1984:43). 

f) Reserve Hit 

Pukulan yang tepat dan terkontrol merupakan keahlian yang sangat 

penting dalam memindahkan bola dari kiri ke kanan lebih dari 5 sampai 15 meter. 

Pukulan yang asal keras dan tidak terkontrol bisa membuat keragu-raguan (Ivan 

Spedding), 1984:44). Berikut teknik yang benar: 

1) Untuk gerakan memukul balik, ujung stik dilengkungkan ke bawah depan, 

melalui tanah. 

2) Dengan pegangan stik secara bergantian, dengan memegang stik dengan tangan 

kanan dan tangan kiri untuk menjaga kekuatan pada ujung stik. 

3) Selama pukulan tangan dijaga untuk saling mendekat, tetapi menggunakan 

pegangan yang kuat pada stik yang mungkin digunakan untuk kontrol. 

4) Bola biasanya dimainkan hanya ketika berada di depan kaki kanan, meskipun 

atlet terlatih akan bermain bola dengan menggunakan kaki kiri. 

 

2.3 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak 

dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya 

bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut 

harus dikembangkan.  
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Kondisi fisik adalah satu prasyarat yang sangat diperlukan dalam usaha 

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan  sebagai keperluan 

dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi.  

Menurut Harsono  (1988:153), jika kondisi fisik baik maka: (1) akan ada 

peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. (2) akan ada 

peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan dan lain-lain 

komponen kondisi fisik. (3) akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu 

latihan. (4) akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ-organ tubuh setelah 

latihan. (5) akan ada respon yang cepat dari organisme tubuh apabila 

sewaktuwaktu respon demikian diperlukan.  

Proses latihan kondisi fisik dalam olahraga, adalah suatu proses yang harus 

dilakukan dengan hati-hati, dengan sabar dan dengan penuh kewaspadaan 

terhadap atlet. Melalui latihan yang berulang-ulang dilakukan, yang intensitas dan 

kompleksitasnya sedikit demi sedikit bertambah, lama kelamaan atlet akan 

berubah menjadi seseorang yang lebih lincah, lebih terampil dan lebih berhasil 

(Harsono, 1988:154). Kondisi fisik memegang peranan yang sangat penting dalam 

program latihan bagi atlet hoki. Program latihan kondisi fisik haruslah 

direncanakan secara sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik 

dan kemampuan fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian dapat 

mencapai prestasi yang lebih baik. 

2.3.1. Komponen Kondisi fisik 

Menurut M. Sajoto (1988:16-18) macam kondisi fisik ada 10 yaitu: 
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1) Kekuatan (strength), adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. 

2) Daya tahan (endurance), dalam hal ini dikenal dua macam yaitu: 

a. Daya tahan umum (general endurance) adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara 

efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang 

melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan intensitas tinggi dan waktu 

yang cukup lama. 

b. Daya tahan otot (local endurance), adalah kemampuan seseorang dalam 

mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam 

waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 

3) Daya ledak (muscular power), adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sependek-pendeknya. Dalam hal ini, dapat dinyatakan daya ledak (power) = 

kekuatan (force) x kecepatan (velocity). Seperti dalam lompat tinggi, tolak 

peluru serta gerak lain yang bersifat eksplosif. 

4) Kecepatan (speed), adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan 

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Seperti dalam lari cepat, pukulan dalam tinju, balap sepeda, 

panahan dan lain-lain. Dalam hal ini ada kecepatan gerak dan kecepatan 

eksplosif. 
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5) Daya lentur (flexibility), adalah efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri 

untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Hal ini akan sangat 

mudah ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh tubuh atau 

badan. 

6) Kelincahan (agility), adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi di 

arena tertentu. Seseorang yang mampu merubah satu posisi yang berbeda 

dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti mempunyai 

kelincahan cukup baik. 

7) Koordinasi (coordination), adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda kedalam pola gerakan tunggal secara 

efektif dan efisien. 

8) Keseimbangan (balance), adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf otot, seperti dalam handstand atau dalam mencapai keseimbangan 

sewaktu seseorang sedang berjalan kemudian terganggu (misalnya tergelincir 

dan lain-lain). Di bidang olahraga banyak hal yang harus dilakukan atlet dalam 

masalah keseimbangan ini, baik dalam menghilangkan ataupun 

mempertahankan keseimbangan. 

9)  Ketepatan (accuracy), adalah seseorang untuk mengendalikan gerak gerak 

bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau 

mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian 

tubuh atau badan. 

10)  Reaksi (reaction), adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan indera, syaraf 
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atau feeling lainnya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus 

ditangkap dan lain-lain. 

 

2.3.1. Komponen fisik yang dibutuhkan dalam hoki 

Sepuluh komponen kondisi fisik tersebut di atas memegang peranan 

penting dalam hoki, walaupun ada beberapa komponen kondisi fisik yang 

dominan dalam hoki seperti: 1) kekuatan (Strenght), 2) kecepatan (Speed), 3) daya 

otot (Muscular power), 4) daya tahan (Endurance), 5) kelincahan (Agility) dan 6) 

kelentukan (Flexibility) (Harsono, 1988:204). 

1) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap 

suatu tahanan (Harsono, 1988:178). Pada hoki, kekuatan yang dimaksud yaitu 

kekuatan otot tungkai seperti dalam bergeraknya tubuh seorang atlet. 

2) Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis 

secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Harsono, 

1988:216). Kecepatan yang masih bersifat umum diberikan dalam bentuk 

latihan lari sekaligus dengan latihan reaksi. Kecepatan dilakukan pada awal 

dari suatu unit latihan, pada saat otot-otot masih segar. 

3) Daya Otot (Muscular Power) 

Daya otot adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal 

dalam waktu yang sangat cepat (Harsono, 1988:200). Pada hoki, power yang 

dimaksud yaitu power lengan seperti dalam gerakan memukul bola. 
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4) Daya Tahan (Endurance) 

Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu lama 

(Harsono, 1988:155). Pada hoki, daya tahan yang dimaksud yaitu daya tahan 

otot punggung dan daya tahan otot tungkai. 

5) Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan 

cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan 

dan kesadaran akan posisi tubuhnya (Harsono, 1988:172). Pada hoki, 

kelincahan yang dimaksud yaitu kelincahan lengan dan kelincahan tungkai 

untuk mendribble bola dan melawati lawan. 

6) Kelentukan (Flexibility) 

Kelentukan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak 

sendi, kelentukan juga ditentukan oleh elastis tidaknya otot-otot, tendon, dan 

ligamen (Harsono, 1988:163). Pada hoki, kelentukan yang dimaksud yaitu 

kelentukan otot lengan dan otot tungkai. 

 

2.3.2. Kecepatan 

Dalam beberapa cabang olahraga pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik 

sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi atlet. Kondisi fisik akan 

mengacu pada kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai aktifitas sehari-

sehari. Kondisi fisik yang baik adalah suatu prasyarat yang sangat diperlukan 

dalam usaha peningkatan prestasi seseorang atlet bahkan dapat dikatakan sebagai 
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keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar-tawar lagi (Prihatno, 

2002:9) karena kondisi fisik baik dapat menunjang prestasi. 

Dari berbagai persyaratan kondisi fisik yang ada, tentunya berbagai bagian 

yang terdapat didalamnya akan saling mendukung. M. Sajoto (1988: 16) 

mengatakan kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen 

yang tidak dapat dipisahkan begitu saja baik peningkatan maupun 

pemeliharannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka 

seluruh komponen terus harus dikembangkan,  

Salah satu komponen dasar kondisi fisik adalah kecepatan. Kecepatan 

memiliki peranan yang cukup besar dalam pencapaian prestasi olahraga seseorang 

atlet. Untuk mengetahui hakikat kecepatan, banyak para ahli memberikan 

pengertian diantaranya M. Sajoto (1988: 17) dimana kecepatan (speed) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan kesinambungan dalam bentuk 

yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan kecepatan yang dimilki, 

maka seorang atlet akan dengan mudah melewati lawan, mengoper bola jarak jauh 

atau jarak pendek dan akhirnya mencetak. 

Selain itu Harsono (1988: 216) juga mengatakan dalam banyak cabang 

olahraga kecepatan merupakan komponen fisik yang esensial. Kecepatan menjadi 

faktor penentu di dalam cabang-cabang olahraga seperti nomor-nomor sprint, 

tinju, anggar, beberapa cabang olahraga permainan seperti halnya sepak bola, 

hoki, dan lain sebagainya. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-
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singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya (Harsono, 1988: 216). 

Dari pengertian diatas yang telah dikemukakan, maka dapat diberi pengertian 

bahwa kecepatan merupakan salah satu kemampuan gerak dasar seseorang 

melakukan gerakan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan melakukan gerak 

reaksi rangsang yang diterimanya. Seperti yang dijelaskan Wilmore (1977) dalam 

Harsono (1988:216) bahwa kecepatan tergantung dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu kekuatan (strenght), waktu reaksi (reactiion time) dan 

kelentukan (flexibilitas). Untuk meningkatkan kecepatan pemain harus melakukan 

latihan kekuatan, kecepatan reaksi, fleksibilitas dan tidak hanya semata-mata 

berlatih kecepatan saja. 

Seperti dinyatakan Bompa yang dikutip oleh Marhadi (2007: 21) berpendapat 

bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi kecepatan, yaitu : 

1) Keturunan (heredity) dan natural talent. 

2) Waktu reaksi. 

3) Kemampuan mengatasi tahanan (resistance) eksternal seperti prelatan, 

lingkungan (air, salju, angin dan sebagainya) dan lawan. 

4) Teknik, misalnya gerakan lengan, tungkai, sikap tubuh pada waktu lari dan 

sebagainya. 

5) Konsentrasi dan semangat. 

6) Elastisitas otot, terutama otot-otot di pergelangan kaki dan pinggul. 

Dalam permianan hoki menggiring bola dan mengumpan bola sangat 

memerlukan kecepatan. Artinya pada saat menggiring bola dan dilanjutkan 
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dengan mengumpan bola ke teman dibutuhkan kecepatan gerakan sesingkat-

singkatnya sehingga lawan akan sulit merebut bola. Selain itu permainan hoki 

perlu dilakukan dengan cepat supaya bisa menghindari tackle lawan, melewati 

lawan atau mengumpan bola dengan cepat dan tepat serta mendekati gawang 

lawan sehingga dapat mencetak gol. Dalam menggiring bola dan mengumpan 

bola dengan kecepatan yang dikehendaki, bola dapat dibawa dan  diarahkan 

dengan tepat maka akan menghasilkan kemampuan penguasaan bola dan 

kecepatan ketepatan dalam melakukan umpan. Dengan kecepatan pula 

kemampuan merubah arah dengan kecepatan tinggi (kelincahan) dapat dilakukan 

seketika sehingga lawan dapat terkecoh. 

 

2.3.3. Kelincahan 

Dalam menggiring bola dan mengumpan bola selain kecepatan dan teknik 

yang dipakai juga diperlukan komponen lain yaitu kelincahan dalam bergerak. 

Kelincahan adalah kemampuan memindahkan arah tubuh atau bagian-bagian 

tubuh dengan cepat dan tepat (Dangsina Moeloek, 1984: 23). Selain itu M. Sajoto 

(1988: 17) mengatakan bahwa kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk 

merubah posisi di arena tertentu. Seseorang yang mampu merubah satu posisi 

yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik,berarti 

kelincahannya cukup baik. Dengan kelincahan yang dimiliki pemain dapat 

melakukan gerakan menggiring bola secara cepat,bebas dan terkontrol. Dalam 

permainan hoki kelincahan dapat memberikan kontribusi yang lebih pada saat 
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menggiring bola dan dilanjutkan dengan mengumpan bola sehingga dapat 

menguasai jalannya pertandingan. 

Harsono mengatakan (1988:172) mengatakan bahwa orang lincah adalah 

orang yang mempunyai kemampuan untuk megubah arah dan posisi tubuh dengan 

cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan 

kesadaran akan posisi tubuhnya. Gerakan menggiring bola mengharuskan orang 

untuk bergerak dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas sehingga 

mengiring bola merupakan salah satu gerakan ampuh yang dilakukan oleh bagian 

tubuh dominan dan koordinasi baik.  

Kelincahan dalam permainan hoki berperan dalam kecepatan menggiring 

bola yang dilanjutkan dengan mengumpan bola ke teman. Dengan kelincahan 

tersebut sorang pemain dapat melewati lawan dengan memanfaatkan lebar 

lapangan dan disaat bola harus diumpan, bola akan cepat sampai ke teman yang 

dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan. 

 

2.3.4. Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seorang tentang kemampuannya 

dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan 

termasuk salah satu komponen fisik yang menjadi syarat dasar yang harus dimilki 

seseorang untuk dapat melakukan aktivitas ataupun untuk dapat mencapai 

prestasi. Lengan adalah bagian tubuh yang digunakan untuk memegang dan 

selanjutnya untuk mengoper atau menembakkan bola. Jadi kekuatan dari otot 
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lengan berpengaruh terhadap hasil dari suatu tembakan yang dilakukan. Adapun 

bagian-bagian dari lengan, antara lain : 

Otot bahu terdiri : 1) M. Deltoit atau otot segitiga, 2) M. Subkapularis, 3) M. 

Suprasupinatus, 4) M. Infrasupinatus, 5) M.Teres mayor, 6) M. Teres minor. Otot 

pangkal lengan terdiri dari : 1) M. Bisep braki, 2) M. Brakialis, 3) M.Kuraku 

brakialis, 4) M. Triseps braki 

 

Gambar 1 
Struktur otot lengan atas sebelah kiri 

(H. Syaifudin, 1997 : 39) 
 

 
 

Gambar 2 
Struktur otot lengan atas sebelah kanan 

(H. Syaifudin, 1997 : 39) 
 

Otot lengan bawah tersdiri dari : 1) M. Ekstensor karpiradialis longus, 2) 

M. Ekstensor karpi radialis brevis, 3) M. Ekstensor karpi ulnaris, 4) M. Ekstensor 
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policius longus, 5) Otot di sebelah telapak tangan, 6) M. Pronatus teres, 7) Otot-

otot fleksor, dan 8) Otot yang bekerja memutar radialis 

 

Gambar 3 
Struktur otot Lengan Bawah 
(H. Syaifudin, 1997:43-44) 

2.4 Latihan Kondisi Fisik 

Dalam latihan kondisi fisik, dapat dibedakan menjadi dua macam program 

latihan. Yang pertama adalah program latihan peningkatan kondisi fisik, baik per 

komponen maupun secara keseluruhan. Hal ini dilaksanakan bila berdasarkan tes 

awal, didapatkan bahwa atlet yang bersangkutan belum berada dalam status 

kondisi fisik yang diperlukan untuk pertandingan-pertandingan yang akan 

dilakukannya. Misal pada saat tes, seorang atlet sepak bola mempunyai VO2 max 

45 ml/kg/menit. Sedang menurut kenyataan yang diperlukan, bagi pemain sepak 

bola dalam kondisi puncak adalah (56-70) ml/kg/menit. Maka seorang pelatih 

kemudian menyusun program latihan daya tahan bagi pemain tersebut sedemikian 

rupa, sehingga pada saat pertandingan berlangsung atlet yang dimaksud dengan 

status VO2 max-nya sudah mencapai (56-70) ml/kg/menit, dan sebagainya. 

Sedang yang kedua adalah program latihan mempertahankan kondisi fisik. Yaitu 
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suatu program latihan yang disusun sedemikian rupa, sehingga dengan program 

latihan tersebut diharapkans yang bersangkutan akan berada dalam status kondisi 

puncak sesuai dengan kondisi fisik yang dibutuhkan untuk cabang olahraga yang 

bersangkutan dalam suatu pertandingan tertentu. (M. Sajoto, 1988:41-42). 

 
2.5 Kerangka Berpikir 

Komponen kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Kemampuan dribble-push passing dipengaruhi oleh kecepatan. 

Kecepatan dalam kemampuan meggiring bola kemudian mengumpan bola 

sangat diperlukan, hal ini dikarenakan untuk dapat melewati lawan dan 

memberikan bola ke teman. Kecepatan berlari dengan bola masih dalam 

penguasaan lawan akan kesulitan merebut bola. Jadi pemain yang mempunyai 

kecepatan tinngi pastinya akan sulit untuk dikejar lawan.   

b) Kemampuan dribble-push passing dipengaruhi oleh kelincahan. 

Pada saat menggiring dan mengumpan bola diperlukan kelincahan, hal ini 

dikarenakan pada saat menggiring dan mengumpan bola tidak selamanya 

pemain bergerak lurus, namun ada saat- saat tertentu pemain harus bergerak 

cepat menuju ke arah yang lain. Dalam permainan seorang pemain akan 

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain guna mencari celah atau 

menghindar dari lawan.  

c) Kemampuan dribble- push passing dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan. 

Kekuatan otot lengan berperan dalam mengolah bola saat pemaian 

melakukan dribble (menggiring bola) dan mengatur laju kerasnya disaat 

mengumpan bola ke sasaran. Dan dalam permainan, pastinya akan sering 
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melakukan pukulan berulang ulang, jika mempunyai kekuatan otot lengan yang 

besar akan menghasilkan pukulan yang maksimal. 

d) Kemampuan dribble-push passing dipengaruhi oleh kecepatan, kelincahan, dan  

kekuatan otot lengan. 

 Kecepatan dalam melakukan dribble-push passing akan mempengaruhi  

cepatnya pemain menuju sasaran yang diinginkan,. Kelincahan akan 

berpengaruh waktu pemain merubah arah yang dibutuhkan saat melihat posisi 

kawan atau target yang akan dicapai. Dan  kekuatan otot lengan berperan 

dalam keras atau lemahnya hasil pukulan bola. Ketiga faktor tersebut saling 

berhubungan dengan kemampuan dribble-push passing pemain. Permainan 

hoki tidak hanya berdiam diri di satu posisi, dribble atau passing saja. Pemain 

dituntut untuk mempunyai aspek-aspek yang dibutuhkan dalam permainan hoki 

guna meraih tujuan yang akan dicapai. 

 
2.6 Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2006: 82) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian. Dan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Ada hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble - push passing pada 

pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

2. Ada hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble -push passing pada 

pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

3. Ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble - push passing 

pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 
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4. Ada hubungan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot lengan dengan 

dribble- push passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

 

 

 



 

32 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan maju. Padahal 

pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi penelitian sebagai dasar 

untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkat pula penciptaan 

usaha-usaha manusia (Suharsimi Arikunto, 1996 :14 ). 

Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 14) ada tiga persyaratan penting dalam 

mengadakan kegiatan penelitian yaitu sistematis, berencana dan mengikuit konsep 

ilmiah. Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang penting 

sederhana sampai sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Berencana artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan 

sebelumnya sudah dipikirkan langkah -langkah pelaksanaannya. Mengikuti 

konsep ilmiah artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti 

cara-cara yang sudah ditentukan yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan.  

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 

130). Menurut Sugiyono  (2006: 55) Populasi adalah seluruh subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua pemain putra hoki Kabupaten Kendal yang 

berjumlah 20 orang. 

Tabel 1.  
Daftar Pemain Putra Hoki Kabupaten Kendal 

NO NAMA UMUR

1 GANJAR 17

2 ICHA 20

3 INDRA 17

4 AHMAD 17

5 YANUAR 18

6 AGENG 16

7 RIZKI 16

8 RESAR 21

9 AGUS I 21

10 RUDI 17

11 FAJAR 16

12 ARKA 17

13 ATMAJA 20

14 DIMAS 16

15 PALO 16

16 SAPARI 21

17 APIN 19

18 DIKA 17

19 HAME 19

20 ADI 21

 
 
3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Suharsini Arikunto (2002: 134) jika populasi kurang dari 100 maka 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling yaitu 

keseluruhan populasi dijadikan sampel untuk penelitian sejumlah 20 pemain putra 

hoki Kabupaten Kendal. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang akan menjadi titik perhatian suatu 

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

3.3.1 Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh dan mempengaruhi 

penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecepatan, 

kelincahan, dan kekuatan otot lengan pada pemain putra hoki Kabupaten 

Kendal tahun 2010 

3.3.2 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat  

penelitian ini adalah kemampuan dribble-push passing pada pemain putra 

hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Perizinan 

Guna keperluan penelitian ini maka perlu dibuat surat izin penelitian yang 

ditujukan kepada ketua umum Pengcab Hoki Kendal. 

3.4.2 Tempat penelitian  

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah lapangan hoki kendal  

berlamat di SMA N 1 BOJA Jalan Raya Bebengan No. 203 D. Bebengan 

Kec. Boja Kabupaten Kendal. 

3.4.3 Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanankan pada tanggal 23 Maret  2010 mulai pukul 15.00 

sampai dengan selesai. 
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3.4.4 Alat dan perlengkapan tes  

Alat dan perlengkapan tes meliputi lapangan datar, hand dynamometer, 

stopwatch, kapur, solasi, bolpoint, formulir. 

3.4.5 Tenaga pembantu 

Penelitian dibantu oleh pelatih hoki kendal dan rekan-rekan peneliti yaitu 

mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

 

3.5 Pelaksanaan Tes 

 Adapun pelaksanaan tes meliputi beberapa item diantaranya : 

3.5.1 Lari 30 meter 

Tabel 2.  
Kriteria tes Lari 30 meter 

KATEGORI WAKTU 
Baik sekali 3.58 – 3.91 
Baik 3.92 – 4.34 
Sedang 4.35 – 4.72 
Kurang 4.73 – 5.11 
Kurangsekali 5.12 – 5.50 

Sumber: KONI Pusat, 2001 
 
 

3.5.2 Shuttle Run 

Tabel 3. 
 Kriteria tes Shuttle Run 

KATEGORI WAKTU 
Baik Sekali -12.1 
Baik 12.11 – 13.53 
Sedang 13.54 – 14.96 
Kurang 14.97 – 16.39 
Kurang Sekali 16.40 - 

Sumber: KONI Pusat, 1999 
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3.5.3 Push Dynamometer 

Tabel 4.  
Kriteria tes Push Dynamometer 

KATEGORI WAKTU 
Baik Sekali 49.00 < 
Baik 38.00 – 48.50 
Sedang 21.00 – 37.50 
Kurang 10.00 – 20.50 
Kurang Sekali > 9.50 

 
Sumber: Eri Pratiknyo D., 2000 

 
 

3.5.4 Tes Kemampuan dribble-push passing 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 

Tes Dribble-Push Passing 
(Tim Peneliti FKIK IKIP Medan, 1982) 

 
3.6 Teknik Pengambilan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

survei. Metode Survei adalah teknik riset yang diadakan untuk mengadakan 

penyelidikan dan pengukuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dengan metode survei, teknik tes dan pengukuran 

dilakukan dengan mengukur kecepatan, kelincahan  kekuatan otot lengan.dan 

kemampuan dribble-push passing. Pelaksanaan instrumen tes adalah: 

a) Instrumen untuk mengukur kecepatan dengan tes lari 30 meter 

b) Instrumen untuk mengukur kelincahan dengan shuttle run 

c) Instrumen untuk mengukur kekuatan otot lengan dengan push dynamometer 

d) Instrumen untuk mengukur kemampuan dribble – push passing dengan tes 

kemampuan push passing. 

 

3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam suatu penelitian banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Apalagi penelitian ini dilakukan tidak dalam laboratorium sehingga 

banyak hal yang tidak mungkin dapat dikendalikan. Paling tidak peneliti berupaya 

untuk meminimalkan. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi penelitian antara lain : 

3.8.1 Gizi 

 Selama penelitian berlangsung terhadap sampel dibutuhkan kondisi fisik 

segar. Latihan fisik bukanlah satu-satunya penyebab peningkatan kesegaran 

jasmani. Tetapi ada faktor lain ialah gizi. Dengan gizi yang baik akan menunjang 

meningkatkan kesegaran jasmani bagi pemain. Oleh sebab itu kepada sampel agar 

tersedia gizi yang cukup memadai maka sampel dianjurkan makan teratur, tidur 
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cukup guna mendukung meningkatnya kemampuan fisiknya dalam pelaksanaan 

program latihan selesai. 

3.8.2 Petugas Pengambila Data 

Data adalah catatan penting yang akan dijadikan acuan dalam penelitian. Oleh 

sebab itu untuk mengantisipasi petugasnya ialah pelaith dan peneliti.  Hal ini 

untuk menghindari kesalahan pencatatan data yang bisa berakibat salah dalam 

penganalisaan datanya. 

3.8.3 Jumlah sampel  

Jumlah sampel yang digunakan sedikit, dan ini berpengaruh terhadap hasil 

keseluruhan. Apabila jumlah sampel yang cukup banyak akan mendapatkan hasil 

yang berbeda dan akan lebih baik hasilnya. 

3.8.4 Instruktur 

Instruktur juga mempunyai pengaruh terhadap hasil  penelitian karena 

penguasaan materi dan penguasaan program dan teknik gerak. Dalam penelitian 

ini instruktur dalam pemberian perlakuan dilakukan oleh peneliti sendiri dan 

dibantu oleh segenap pelatih Pengcab Hoki Kabupaten Kendal, rekan mahasiswa 

FIK UNNES. 

 

3.9 Analisis Data 

Untuk menganalisis data hasil survei dan teknik tes pengukuran yang terdiri 

tiga variabel bebas  dan satu variabel terikat yaitu kecepatan (X1), kelincahan 

(X2), dan kekuatan otot lengan (X3) kemampuan dribble-push passing (Y) 

digunakan teknik analisis regresi. Sebelum melakukan uji analisis dengan rumus 
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regresi, terlebih dahulu dilakukan sejumlah uji persyaratan untuk mengetahui 

kelayakan data meliputi uji normalitas dengan rumus chi square dan uji lineritas 

data dengan rumus varians. Unutk keperluan perhitungan tersebut digunakan 

program bantu statistik SPSS (Statistical Product and Sevice Solutions) versi 16 

(Syahri Alhusin, 2003: 182) 

 
Gambar 5.. 

Hubungan Variabel-variabel Penelitian 
 
 

3.9.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji 

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

0,05  dinyatakan tidak normal. 

 

3.9.2 Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui homogen tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

Kekuatan otot lengan 
(X3) 

Kelincahan (X2) 

Kecepatan (X1) 

Dribble-push passing (Y) 
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jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi 

<0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

 

3.9.3 Uji Lineritas 

Uji lineritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

atau tidak. Apabila data linier dapat dilankutkan pada uji parametrik dengan 

teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan uji regresi non linier. Uji 

lineritas menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan 

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

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan proses pengambilan data di lapangan maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan dari data yang diperoleh tersebut. 

Adapun hasil perhitungan data penelitian disajikan dalam tiga pokok bahasan 

yaitu deskripsi data penelitian, uji prasyarat dan uji hipotesis. Berikut adalah 

ketiga pokok bahasan dalam dari perhitungan  data hasil penelitian tersebut: 

 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Kecepatan 

Deskripsi data penelitian kecepatan pemain putra hoki Kabupaten Kendal 

diketahui sebanyak dari N (responden) sebanyak 20 diperoleh rata-rata sebesar 

5,39 dengan median (nilai tengah) sebesar 5,09 dan modus sebesar 4,31. 

Kemampuan kecepatan pemain diketahui hasil minimal sebesar 4,31 dan 

maksimal sebesar 6,41. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. 
 Deskripsi Hasil Kecepatan 

No  Hasil 
1 N 20 
2 Mean 5.39 
3 Median 5.09 
4 Mode 4.31 
5 Minimum 4.31 
6 Maximum 6.41 
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Distribusi data hasil penelitian dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini: 
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Gambar 6 

Distribusi Hasil Kecepatan 
 

Dari data tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa kriteria untuk 

para pemain putra hoki kabupaten Kendal dalam kecepatan adalah kurang 

sekali yaitu 5,39 detik untuk  lari 30 meter. 

 
2. Kelincahan 

Deskripsi data penelitian kelincahan diketahui sebanyak dari N 

(responden) sebanyak 20 diperoleh rata-rata sebesar 14,19 dengan median (nilai 

tengah) sebesar 13,89 dan modus sebesar 14,57. Tes kelincahan diketahui hasil 

minimal sebesar 11,49 dan maksimal sebesar 16,58. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. 
 Deskripsi Hasil Kelincahan 

No  Hasil 
1 N 20 
2 Mean 14.19 
3 Median 13.89 
4 Mode 14.57 
5 Minimum 11.49 
6 Maximum 16.58 
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Distribusi data hasil penelitian dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini: 
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Gambar 7 

Distribusi Hasil Kelincahan 
 
 

Dari data tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa kriteria untuk para 

pemain putra hoki Kabupaten Kendal dalam kelincahan adalah sedang yaitu 14,19 

detik untuk shuttle run. 

 
3. Kekuatan Otot Lengan  

Deskripsi data penelitian kekuatan lengan diketahui sebanyak dari N 

(responden) sebanyak 20 diperoleh rata-rata sebesar 18,60 dengan median (nilai 

tengah) sebesar 18,00 dan modus sebesar 18,00. Kemampuan kekuatan otot 

lengan diketahui hasil minimal sebesar 16,00 dan maksimal sebesar 21,00. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7.  
Deskripsi Hasil Kekuatan Otot Lengan 

No  Hasil 
1 N 20 
2 Mean 18.60 
3 Median 18.00 
4 Mode 18.00 
5 Minimum 16.00 
6 Maximum 21.00 

 

 



44 

 

Distribusi data hasil penelitian dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini: 
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Gambar 8 

Distribusi Hasil Kekuatan Otot Lengan 
 
 

Dari data tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa kriteria untuk para 

pemain putra hoki kabupaten Kendal dalam kekuatan otot lengan adalah kurang 

yaitu 18,60 kg untuk  push dynamometer. 

 
4. Kemampuan dribble - push passing 

Deskripsi data penelitian kemampuan dribble - push passing diketahui 

sebanyak dari N (responden) sebanyak 30 diperoleh rata-rata sebesar 3,67 dengan 

median (nilai tengah) sebesar 3,35 dan modus sebesar 3,00. Hasil kemampuan 

dribble - push passing diketahui hasil minimal sebesar 3,00 dan maksimal sebesar 

6,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 8.  
Deskripsi Hasil Kemampuan Dribble - Push Passing 

No  Hasil 
1 N 20 
2 Mean 62.70 
3 Median 62.00 
4 Mode 62.00 
5 Minimum 60.00 
6 Maximum 65.00 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20 20
5.3965 14.1980 18.6000 62.7000

1.18004 1.57898 1.56945 1.59275
.253 .128 .199 .220
.253 .125 .199 .220

-.175 -.128 -.151 -.180
1.130 .574 .889 .983

.155 .897 .408 .288

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

KECEPATAN KELINCAHAN

PUSH
DYNAMO
METER

PUSS
PASSING

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Distribusi data hasil penelitian dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini: 
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Gambar 9 

Distribusi Hasil Dribble - Push Passing 
 
 

4.1.2 Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 9. 

 

 
 

 

 

 

 

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria uji jika 

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

dinyatakan tidak normal. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui semua 
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variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data untuk keempat variabel (kecepatan, kelincahan, kekuatan otot lengan 

dan kemampuan dribble - push passing) memiliki distribusi normal.  

2. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui homogen 

tidaknyavariasi sampel yang diambil dari populasi yang sama dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. 
Uji homogenitas Varians menggunakan Chi-Square 

 
KECEPATAN KELINCAHAN 

KEKUATAN 
OTOT LENGAN PUSS PASSING 

Chi-Square .000a .900b 7.000c 7.500d 
Df 19 18 5 4 
Asymp. Sig. 1.000 1.000 .221 .112 

 

Uji homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. 

Kriteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika 

signifikansi <0,05 data dinyatakan tidak homogen. Berdasarkan hasil perhitungan 

dapat diketahui semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data untuk keempat variabel (kecepatan, 

kelincahan, kekuatan otot lengan dan kemampuan dribble - push passing memiliki 

distribusi yang homogen.  

3. Uji Lineritas 

Uji lineritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh 

linier atau tidak. Apabila data linier dapat dilankutkan pada uji parametrik dengan 
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teknik regresi tetapi apabila data tidak linier digunakan uji regresi non linier. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 11. 
Rangkuman Uji Lineritas Variabel Data Antara Kecepatan, Kelincahan, Dan 

Kekuatan Otot Lengan Dengan Kemampuan Dribble-Push Passing 
  Sum of

Squares 
df
 

Mean
Square 

F Sig.

X1 * 
Y 

Between
Groups 

 

(Combined) 23.352 4 5.838 28.196 .000

 Linearity 22.455 1 22.455 108.45
6 

.000

  Deviation 
from 
Linearity 

.896 3 2.99 1.443 .270

 Within Groups 3.106 15 .207  
 Total 26.457 19  

X2 * 
Y 

Between 
Groups 
 

(Combined) 46.256 4 11.564 155.42
0 

.000

 Linearity 45.924 1 45.924 617.23
5 

.260

  Deviation 
from 
Linearity  

.331 3 .110 1.482 .260

 Within Groups 1.116 15 .047  
 Total 47.370 19  

X3 * 
Y 

Between
Groups 
 

(Combined) 45.125 4 11.281 101.02
6 

.000

 Linearity 45.053 1 45.053 403.46
1 

.000

  Deviation 
from 
Linearity  

.072 3 0.24 .215 .885

 Within Groups 1.675 15  
 Total 46.800 19  

 

Seperti dalam tabel 11 di atas diperoleh nilai F hitung untuk kecepatan sebesar 

1,443 dengan Probabilitas 0,270 > 0,05, yang berarti bahwa data kecepatan dengan 

kemampuan dribble-push passing membentuk persamaan linier. nilai F hitung untuk 

variabel kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing sebesar 1.482 dengan 

Probabilitas 0,260 > 0,05, yang berarti antara data kelincahan dengan kemampuan 
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dribble-push passing membentuk model persamaan linier. Nilai F hitung untuk 

variabel kekuatan otot lengan sebesar 0.215 dengan Probabilitas 0,885 > 0,05 yang 

berarti antara data kekuatan otot lengan  dengan kemampuan dribble-push passing 

membentuk persamaan linier. Sehingga hasil tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

penggunaan analisis regresi korelasi linier sederhana dan ganda. 

 
4.1.3 Uji Hipotesis 

Cara untuk mengetahui hubungan antara kecepatan, kelincahan, kekuatan otot 

lengan terhadap kemampuan dribble - push passing maka analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi baik secara parsial (terpisah) maupun simultan (bersama). 

 
1) Hubungan kecepatan terhadap kemampuan dribble - push passing. 

Tabel 12. 
Koefisien Korelasi antara kecepatan, kemampuan dribble-push passing. 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
 

1 .921a .849 .840 .63643 

a. Predictor : ( constant), Kecepatan 

 
Seperti dalam tabel 12 di atas diperoleh koefisien korelasi antara kecepatan 

dengan kemampuan dribble-push pasing sebesar 0.921. Uji kebeartian koefisien 

korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r product 

moment. Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444  atau (0,921>0,444), 

berarti ada hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble-push passing dalam 

permainan hoki pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 
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Hubungan kecepatan dengan kemampuan dribble-push passing dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis 

melalui perhitungan komputer program SPSS diperoleh persamaan regresi seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 13. 
Koefisien Regresi antara kecepatan dengan kemampuan dribble-push passing. 

Model    Unstandardized Coefficients Standarized 
Coefficients 

t  Sig

B  Std Error Beta
1  (Constan)  55.990 .683 82.010  .000

  Kecepatan  1.243 .124 .921 10.050  .000
a. Dependent Variable: Push-Passing 

 
Seperti dalam tabel 13 di atas diperoleh persamaan regresi antara kecepatan 

dengan kemampuan dribble-push passing  adalah Yˆ = 55,990 + 0,921X1. Melalui 

persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang diperoleh adalah bertanda positif 

maka bentuk hubungan  antara kecepatan dengan kemampuan dribble-push passing 

adalah hubungan yang positif. Hal ini berarti bahwa  setiap terjadi kenaikan 

kecepatan sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan kemampuan dribble-push 

passing sebesar 0,921 point pada konstanta 55.990. Sehingga untuk memperoleh 

kemampuan dribble-push passing kecepatan sangat dibutuhkan. 

2) Hubungan kelincahan terhadap kemampuan dribble - push passing. 

\Tabel 14. 
Koefisien Korelasi antara kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing. 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
 

1 .985a .969 .968 .28598 

a. Predictor : ( constant), Kelincahan 

Seperti dalam tabel 14 di atas diperoleh koefisien korelasi antara kelincahan 

dengan kemampuan dribble-push pasing sebesar 0.985. Uji kebeartian koefisien 
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korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r product 

moment. Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444  atau (0,985>0,444), 

berarti ada hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing pada 

pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

Hubungan kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis 

melalui perhitungan komputasi program SPSS diperoleh persamaan regresi seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 15 
Koefisien Regresi antara kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing. 

Model  Unstandardized Coefficients Standarized 
Coefficients 

t Sig

B Std Error Beta
1 (Constan) 48.599 .593 81.899 .000

 Kelincahan .993 .042 .985 23.903 .000
a. Dependent Variable: Push-Passing 

 
Seperti dalam tabel 15 di atas diperoleh persamaan regresi antara kelincahan 

dengan kemampuan dribble-push passing  adalah Yˆ = 48,559 +0,985X1. Melalui 

persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang diperoleh adalah bertanda positif 

maka bentuk hubungan  antara kelincahan dengan kemampuan dribble-push passing 

adalah hubungan yang positif. Hal ini berarti bahwa  setiap terjadi kenaikan 

kelincahan sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan kemampuan dribble-push 

passing sebesar 0,993 point pada konstanta 48,559. Sehingga untuk memperoleh 

kemampuan dribble-push passing kelincahan sangat dibutuhkan. 
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3) Hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble - push passing. 

Tabel 16 
Koefisien Korelasi antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push 
passing. 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
 

1 .981a .963 .961 .31615 

a. Predictor : ( constant), Kekuatan otot lengan 

 
Seperti dalam tabel 16  di atas diperoleh koefisien korelasi antara kekuatan otot 

lengan dengan kemampuan dribble-push pasing sebesar 0.981. Uji kebeartian 

koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga rhitung dengan r 

product moment. Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444  atau 

(0,981>0,444), berarti ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan 

dribble-push passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 2010. 

Hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push passing 

dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil 

analisis melalui perhitungan komputer program SPSS diperoleh persamaan regresi 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 17 
Koefisien Regresi antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push 
passing. 

Model  Unstandardized Coefficients Standarized 
Coefficients 

t Sig

B Std Error Beta
1 (Constan) 44.179 .862 51.224 .000
 Kekuatan 

oto lengan 
.996 0.46 .981 21.546 .000

a. Dependent Variable: Push-Passing 
 

Tabel 17 menunjukkan persamaan regresi antara kelincahan dengan 

kemampuan dribble-push passing  adalah Yˆ = 44,179 +0,981X1. Melalui persamaan 
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tersebut, dimana koefisien regresi yang diperoleh adalah bertanda positif maka bentuk 

hubungan  antara kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push passing 

adalah hubungan yang positif. Hal ini berarti bahwa  setiap terjadi kenaikan 

kelincahan sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan kemampuan dribble-push 

passing sebesar 0,996 point pada konstanta 44,179. Sehingga untuk memperoleh 

kemampuan dribble-push passing kekuatan otot lengan juga sangat dibutuhkan. 

 
4) Hubungan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan dribble - push passing. 
 

Tabel 18 
Koefisien Korelasi antara kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 
kemampuan dribble - push passing. 

a. Predictors: (Constant), Kecepatan, Kelincahan, Kekuatan Otot lengan 
 

 
Dalam tabel 18  diperoleh koefisien korelasi antara kecepatan, kelincahan dan 

kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push pasing sebesar 0,996. Uji 

kebeartian koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga 

rhitung dengan r product moment. Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh rtabel = 0,444  

atau (0,996>0,444), berarti ada hubungan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot 

lengan dengan kemampuan dribble-push passing pada pemain putra hoki Kabupaten 

Kendal tahun 2010. 

Hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push passing 

dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang diperoleh. Berdasarkan hasil 

Model R R Square 
Adjusted 

R 
Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
 

1 .996a .991 .990 .16017 
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analisis melalui perhitungan komputer program SPSS diperoleh persamaan regresi 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 19 
Koefisien Regresi antara kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan 
kemampuan dribble-push passing. 
Model  Unstandardized 

Coefficients 
Standarized 
Coefficients 

t Sig 

B Std Error Beta
1 (Constan)

Kecepatan 
Kelincahan 

46.973
.190 
.410 

.613

.077 

.096 
.141 
.407 

76.636 
2.471 
4.275 

.000 

.025 

.001 
 Kek. otot lengan .447 .079 .470 6.016 .000 

a. Dependent Variable: Push-Passing 
 

Dalam tabel 19 di atas diperoleh koefisien regresi untuk variabel 

kecepatan sebesar 0,141 variabel kelincahan sebesar 0,407 dan variable kekuatan 

otot lengan  sebesar 0,470 serta konstanta sebesar 46,973, sehingga regresinya 

dinyatakan persamaan : Yˆ = 46,973+ 0,141X1 + 0,407X2 + 0,470X3. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 kecepatan, kelincahan dan 

kekuatan otot lengan secara bersama-sama, maka akan terjadi kenaikan 

kemampuan dribble- push passingr sebesar 0,141+ 0,407+ 0,470 pada konstanta 

46,973. Berdasarkan kontribusi atau pengaruh dari kecepatan, kelincahan dan 

kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push passing pada pemain putra 

hoki Kabupaten Kendal tahun 2010 besar hubungan variabel bebas dapat dilihat 

pada tabel 5.4 dari nilai R square yaitu sebesar 0,991, hal ini berarti bahwa 

kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan dribble-push 

passing sebesar 99,1 %, sedangkan sisanya yaitu 8,9 % dari faktor lain diluar 

penelitian, yaitu seperti segi anatomis,segi sosial ekonomi, segi fisiologis, segi 

kemampuan gerak, segi mental dan segi kesehatan. 
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4.2  Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukan bahwa baik sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama antara kecepatan, kelincahan dan kekuatan 

otot lengan berhubungan signifikan dengan kemampuan dribble - push passing 

pada permainan hoki. Terkait dengan temuan yang diperoleh dari penelitian ini 

maka akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

 
4.2.1 Hubungan Kecepatan Dengan Kemampuan Dribble - Push Passing  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kecepatan  dengan 

kemampuan dribble - push passing. Dalam olahraga kecepatan merupakan 

komponen fisik yang mendasar, sehingga kecepatan merupakan faktor penentu 

dalam cabang olahraga. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-

gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau 

kemampuan untuk menempuh suatu gerak dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya (Harsono 1988 : 216). 

Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, 

akan tetapi dapat pula menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Kecepatan anggota tubuh seperti lengan atau tungkai adalah 

penting pula guna memberikan akselerasi kepada obyek-obyek eksternal seperti 

sepakbola, bola basket, tenis lapangan, lempar cakram, bola voli, hoki dan 

sebagainya. Kecepatan tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya 

yaitu strength, waktu reaksi, dan fleksibilitas (Harsono 1988 : 216).  
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Kecepatan gerak merupakan kemampuan yang terpenting dalam olahraga 

hoki. Karena mayoritas pemain dituntut untuk melakukan lari (run), gerak (move), 

bereaksi (react), atau merubah arah (change direction) dengan cepat. 

 
4.2.2 Hubungan Kelincahan Dengan Kemampuan Dribble - Push Passing  

Temuan penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kelincahan dengan 

kemampuan dribble - push passing. Kelincahan merupakan salah satu komponen 

fisik yang banyak dipergunakan dalam olahraga. Kelincahan pada umumnya 

didefinisikan sebagai kemampuan mengubah arah secara efektif dan cepat, sambil 

berlari hampir dalam keadaan penuh. 

Kelincahan terjadi karena gerakan tenaga yang ekplosif. Besarnya tenaga 

ditentukan oleh kekuatan dari kontraksi serabut otot. Kecepatan otot tergantung 

dari kekuatan dan kontraksi serabut otot. Kecepatan kontraksi otot tergantung dari 

daya rekat serabut-serabut otot dan kecepatan transmisi impuls saraf. Kedua hal 

ini merupakan pembawaan atau bersifat genetis, atlet tidak dapat merubahnya 

(Baley, James A, 1986 :198). 

Kelincahan dalam permainan hoki digunakan untuk mengubah arah pada saat 

melakukan dribble - push passing dalam posisi tertentu. Seseorang yang mampu 

mengubah arah dari posisi ke posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan 

koordinasi gerak yang baik berarti kelincahannya cukup tinggi.  

Moeloek dan Arjadino Tjokro (1984 : 8), kelincahan adalah kemampuan 

mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan pada 

keseimbangan. Kelincahan biasanya dapat dilihat dari kemampuan bergerak 

dengan cepat, mengubah arah dan posisi, menghindari benturan antara pemain dan 
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kemampuan berkelit dari pemain di lapangan. Kemampuan bergerak mengubah 

arah dan posisi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dalam waktu 

yang relatif singkat dan cepat. 

 
4.2.3 Hubungan Kekuatan Otot Lengan Dengan Kemampuan Dribble - Push 

Passing. 
 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan 

dengan kemampuan dribble - push passing. Pada saat melakukan dribble - push 

passing dalam permainan hoki, dibutuhkan tenaga atau kekuatan untuk dapat 

mendorong bola sampai ke tujuan. Proses pemindahan ini dimulai dari tungkai, 

kemudian ke pinggul, badan dan berpangkal ke lengan. Untuk dapat melakukan 

dribble - push passing dalam permainan hoki dengan baik, dibutuhkan kekuatan 

sebagai salah satu faktor penunjang salah satunya kekuatan otot lengan. 

Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting guna meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan, hal ini didasarkan atas tiga alasan, yaitu: a) 

karena kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktifitas fisik, b) karena 

kekuatan memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi atlet dari 

kemungkinan cedera, c) karena dengan kekuatan, atlet akan dapat lari, melempar 

atau menendang lebih jauh dan efisien, memukul lebih keras, dengan demikian 

dapat membantu stabilitas sendiri (Harsono, 1988:20). 

Tubuh manusia terdiri dari banyak sekali jaringan otot, masing-masing 

mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan otot secara 

keseluruhan merupakan satu kesatuan yang cukup besar dan membentuk berat 

badan manusia. Kekuatan otot lengan adalah komponen kondisi fisik yang 
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menyangkut masalah kemampuan seorang atlet pada saat menggunakan otot 

lengan, menerima beban pada masa tertentu. Pada permainan hoki kekuatan 

lengan sangatlah penting karena pada saat melakukan dribble - push passing akan 

mempengaruhi keras dan tepatnya bola terhadap sasaran, sedangkan untuk 

kekuatan diperoleh dari sekelompok otot dan besarnya pada luas potongan 

melintang dari otot tersebut sehingga atlet hoki dianjurkan untuk melatih kekuatan 

ototnya. Pada dasarnya otot lengan dipergunakan untuk melakukan ayunan 

lengan, dimana ayunan lengan pada waktu melakukan dribble - push passing 

memberi tekanan pada bola tersebut. 

4.2.4 Hubungan kecepatan, Kelincahan, dan Kekuatan Otot Lengan Dengan 
Kemampuan Dribble - Push Passing. 

 
Hasil Penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kecepatan, 

kelincahan, dan kekuatan  otot lengan dengan kemampuan dribble - push passing. 

Kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot lengan adalah faktor penting dalam 

permainan hoki, satu dengan yang lain saling terkait dan berpengaruh terhadap 

baik tidaknya melakukan dribbke-push passing hoki. Jika pemain hanya sangat 

baik dalam faktor kecepatan tapi buruk dalam faktor kelincahan dan kekuatan otot 

lengan hasilnya pun akan kurang  maksimal dalam melakukan dribble – push 

passing. 

 Ketiga komponen kondisi fisik (kecepatan, kelincahan, dan kekuatan otot 

lengan)merupakan kunci keberhasilan dribble – push passing dalam permainan 

hoki disamping memliki teknik individu yang baik. Dalam banyak cabang 

olahraga, kecepatan merupakan komponen fisik yang sangat penting. Kecepatan 

menjadi faktor penentu di cabang-cabang olahraga, kecepatan merupakan hal 
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yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertandingan. Kecepatan dalam teori 

kepelatihan berarti kemampuan menggerakkan anggota badan, kaki atau lengan 

atau bagian statis pengumpil tubuh bahkan keseluruhan tubuh dengan kecepatan 

terbesar yang mampu dilakukan. 

Pada saat  dribble push passing kelincahan berpengaruh terhadap memutar 

badan untuk  merubah arah dalam waktu yang sesingkatnya. Dalam buku 

Peningkatan dan Pembinaan Fisik Dalam Olahraga oleh M. Sajoto ( 1995 : 9 ) 

dinyatakan bahwa kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang mengubah 

posisi diarea tertentu. Seseorang yang mampu mengubah posisi yang berbeda 

dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik, berarti kelincahannya cukup 

baik. Menurut Sudarso (2005:11) kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah 

arah dengan cepat pada waktu bergerak dengan kecepatan tinggi. Sedangkan 

menurut Suharno HP (1983:28) kelincahan adalah kemampuan dari seseorang 

untuk mengubah posisi badan secepat mungkin sesuai dengan situasi yang 

dihadapi. dalam Dribble- push passing kelincahan berpengaruh terhadap memutar 

badan untuk  merubah arah dalam waktu yang sesingkatnya.  

Kekuatan otot lengan berpengaruh terhadap hasil dribble-push passing dalam 

hoki yang jumlah intensitas sering dilakukan. Kekuatan termasuk salah satu 

komponen fisik yang menjadi syarat dasar yang harus dimilki seseorang untuk 

dapat melakukan aktivitas ataupun untuk dapat mencapai prestasi. Lengan adalah 

bagian tubuh yang digunakan untuk memegang dan selanjutnya untuk mengoper. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa simpulan 

antara lain: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara kecepatan dengan kemampuan 

dribble - push passing  pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 

2010 dengan koefisien korelasi (0,921>0,444) 

2. A

da hubungan yang signifikan antara kelincahan dengan kemampuan 

dribble - push passing pada pemain putra hoki Kabupaten Kendal tahun 

2010 dengan koefisien korelasi (0,985>0,444). 

3. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan 

kemampuan dribble - push passing pada pemain putra hoki Kabupaten 

Kendal tahun 2010 dengan koefisien korelasi (0,981>0,444). 

4. Ada hubungan yang signifikan antara kecepatan, kelincahan, dan kekuatan 

otot lengan dengan dribble- push passing pada pemain putra hoki 

Kabupaten Kendal tahun 2010 dengan koefisien korelasi (0,996>0,444). 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian antara 

lain: 



60 

 

1. Bagi atlet putra Kendal dan pelatih hendaknya dapat meningkatkan 

kuantitas dan kualitas latihan kecepatan, kelincahan dan kekuatan otot 

lengan karena ketiga komponen fisik ini mempunyai peranan yang cukup 

besar untuk menentukan hasil dribble- push passing dalam  permainan 

hoki 

2. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagau 

bahan acuan atau perbandingan dengan hasil yang diperoleh pada 

penelitian tersebut.  
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Lampiran 1.  

Tes Lari 30 meter 

Tujuan: 

Untuk mengukur kecepatan lari 

Alat/ peralatan 

(1) lapangan datar jarak minimal 40 meter, dibatasi garis start dan garis finish 

jarak 30 meter. 

(2) stopwatch, bolpoint dan formulir 

(3) Bendera start  

(4) Lintasan lari lebar 1,22 cm, buat beberapa lintasan. 

Pelaksanaan : 

Dengan aba-aba “siap” testi siap lari dengan start berdiri, setelah aba-aba “yaak” 

testi lari secepat-cepatnya menempuh jarak 30 meter sampai melewati garis finish. 

Bersamaan dengan aba-aba “yaak” bendera start diangkat sampai pelari melewati 

garis finis. Kecepatan lari dicatat sampai dengan 0,1 detik, bila memungkinkan 

dicatat sampai 0,01 detik. Lakukan tes lari tersebut dua kali, setelah berselang satu 

kali pelari berikutnya atau kelompok lari berikutnya. Kecepatan lari yang terbaik 

yang dihitung. Testi yang dinyatakan gagal, apabila pelari melewati atau 

menyeberang ke lintasan lainnya. 
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Lampiran 2.  
Tes Shuttle Run 

Tujuan:  

Untuk mengukur kecepatan gerak dalam merubah arah, terutama pada otot kaki.   

Alat/ peralatan 

(5) Lintasan datar sepanjang 10 meter dan pada tiap-tiap ujung lintasan diberi 

garis setengah lingkaran dengan jari-jari 30 cm. 

(6) Dua buah balok ukuran 5x5x10 cm. 

(7) Stopwatch 

(8) Bolpoint dan formulir 

Pelaksanaan: 

Kedua balok diletakkan di garis setengah lingkaran yang letaknya bertentangan 

dengan tempat start. Start dilakukan dengan sikap berdiri, pada aba “siap” testi 

coba berdiri dengan salah satu ujung kakinya sedekat mungkin dengan garis start. 

Setelah aba-aba “yaak” testi berlari sejauh 10 meter untuk mengambil balok dan 

memindahkan balok pertama ke garis setengah lingkaran di tempat start. 

Kemudian lari kembali ke garis batas sejauh 10 meter untuk mengambil dan 

memindahkan balok ke dua ke setengah lingkaran yang berada di tempat start. 

Pada waktu menempatkan balok tidak boleh dilempar dan balok tidak boleh 

keluar dari gari setengah lingkaran. Testi coba diberi kesempatan melakukan dua 

kali percobaan. Penilaian adalah waktu tempuh yang dicapai dalam menempuh 

lari 4 x 10 meter.  
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Lampiran 3.  

Tes Push Dynamometer 

Tujuan: 

Untuk mengukur kekuatan otot lengan. 

Alat/ peralatan: 

(1) Hand dynamometer 

(2) Bolpoint dan formulir 

Pelaksanaan 

Testi berdiri dengan kaki sejajar bahu, hand dynamometer dipegang di depan dada 

tanpa persinggungan. Testi berusaha menekan atau mendorong hand 

dynamometer dengan kedua lengan secara bersamaan sekuat-kuatnya sampai 

jarum skala penilaian tidak bergerak lagi. Tes dilakukan dua kali secara berurutan 

dan hasil terbaik yang dihitung. Tes dinyatakan gagal apabila pada saat menekan 

atau mendorong hand dynamometer menyentuh dada dan menekan alat dengan 

cara dihentakan. 
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Lampiran 4.  
Tes Kemampuan dribble-push passing 

 
Tujuan: 

Untuk mengetahui kemampuan dribble-push passing 

Alat/peralatan 

(1) Satu buah stick (2) 9 Bola hoki (3) Satu buah stopwatch (4) 6 tiang 

tingginya 1, 5 meter (5) bolpoint dan formulir 

Pelaksanaan: 

Testee siap dibelakang garis start. Pada aba-aba “SIAP” testee telah memegang 

stick dan segera bergerak begitu aba-aba “YA” diperdengarkan petugas pengetes. 

Testee mengambil satu buah bola yang ditempatkan sejauh lima yard, 

mendribblenya ke dalam lingkaran tembak, kemudian mem-pushing bola ke 

sasaran tembak pertama yakni yang dibatasi 2 tiang berjarak 1 yard dan sejauh 10 

yard dari pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran tembak. Segera mengambil 

bola kedua, untuk di pushing kesasaran 2, bola ketiga kesasaran 3. Bola ke empat 

kembali kesasaran 1 dan demikian seterusnya berulang-ulang hingga bola ke 9 

Penilaian 

Testi yang melakukan dribble-push passing dengan cepat dan sebanyak mungkin 

memasukan bola ke sasaran mendapatkan point. Semakin sedikit waktu yang 

ditempuh dan memasukkan bola sebanyak mungkin,semakin besar pula poin yang 

akan didapat. 
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Lampiran 5.   
Data Hasil Tes Lari 30 meter 

 
NO. NAMA KECEPATAN TEERBAIK Tes 1 Tes 2 
1 GANJAR 5,86 5,90 5,86 
2 ICHA 5,10 5,28 5,10 
3 INDRA 4,98 5,24 4,98 
4 AHMAD 5,01 5,43 5,01 
5 YANUAR 5,17 5,68 5,17 
6 AGENG 5,24 5,32 5,24 
7 RIZKI 5,72 5,93 5,72 
8 RESAR 5,00 5,29 5,00 
9 AGUS I 5,22 5,58 5,22 
10 RUDI 5,61 5,68 5,61 
11 ALIT FAJAR 5,41 6,29 5,41 
12 ARKA 6,24 6,28 6,24 
13 ATMAJA 5,09 5,58 5,09 
14 DIMAS 4,31 6,28 4,31 
15 PALO 4,87 4,93 4,87 
16 SAPARI 5,93 5,98 5,93 
17 APIN 5,18 5,56 5,18 
18 DIKA 5,89 6,28 5,89 
19 HAME 5,87 6,17 5,87 
20 ADI 5,23 5,38 5,23 
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Lampiran 6.   
Data Hasil Tes Shuttle Run 

 

NO. NAMA KELINCAHAN TERBAIK Tes 1 Tes 2 
1 GANJAR 14,00 13,03 13,03 
2 ICHA 16,23 14,96 14,96 
3 INDRA 14,54 13,21 13,21 
4 AHMAD 13,35 14,21 13,35 
5 YANUAR 14,57 15,50 14,57 
6 AGENG 14,38 15,21 14,38 
7 RIZKI 11,87 12,32 11,87 
8 RESAR 12,54 12,06 12,06 
9 AGUS I 11,49 13,94 11,49 
10 RUDI 17,16 16,58 16,58 
11 ALIT FAJAR 16,41 16,34 16,34 
12 ARKA 16,04 16,48 16,04 
13 ATMAJA 14,05 13,90 13,90 
14 DIMAS 14,32 13,51 13,51 
15 PALO 14,17 13,64 13,64 
16 SAPARI 15,33 14,49 13,49 
17 APIN 17,48 16,52 16,51 
18 DIKA 14,89 14,57 14,57 
19 HAME 16,87 16,57 16,57 
20 ADI 14,23 13,89 13,89 

 
 
 
 



67 
 

 

Lampiran 7.  
 

Data Hasil Tes Push Dynamometer 
 

NO. NAMA Kekuatan Otot Lengan TEERBAIK 
Tes 1 Tes 2 

1 GANJAR 17,00 18,00 18,00 
2 ICHA 19,00 18,00 19,00 
3 INDRA 18,00 17,00 18,00 
4 AHMAD 17,00 18,00 18,00 
5 YANUAR 16,00 19,00 19,00 
6 AGENG 18,00 19,00 19,00 
7 RIZKI 14,00 16,00 16,00 
8 RESAR 14,00 17,00 17,00 
9 AGUS I 16,00 14,00 16,00 

10 RUDI 19,00 21,00 21,00 
11 ALIT FAJAR 21,00 19,00 21,00 
12 ARKA 21,00 19,00 21,00 
13 ATMAJA 18,00 17,00 18,00 
14 DIMAS 18,00 18,00 18,00 
15 PALO 16,00 18,00 18,00 
16 SAPARI 16,00 18,00 18,00 
17 APIN 19,00 21,00 21,00 
18 DIKA 17,00 19,00 19,00 
19 HAME 19,00 20,00 20,00 
20 ADI 17,00 17,00 17,00 
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Lampiran 8.  
Data Hasil Kemampuan Dribble-push Passing 

 
NO. NAMA NILAI 
1 GANJAR 62,00 
2 ICHA 63,00 
3 INDRA 62,00 
4 AHMAD 62,00 
5 YANUAR 63,00 
6 AGENG 63,00 
7 RIZKI 60,00 
8 RESAR 61,00 
9 AGUS I 60,00 
10 RUDI 65,00 
11 ALIT FAJAR 65,00 
12 ARKA 65,00 
13 ATMAJA 62,00 
14 DIMAS 62,00 
15 PALO 62,00 
16 SAPARI 62,00 
17 APIN 65,00 
18 DIKA 63,00 
19 HAME 65,00 
20 ADI 62,00 
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Lampiran 9.  
 

Nama Petugas Dan Pengukuran 
No Nama Keterangan 
1 Adindra Peneliti 
2 Bapak Tri Purnomo Ketua Hoki Kab. Kendal 
3 Sutiyo Pelatih Hoki Kab. Kendal 
4 Ardi Mahasiswa PKLO 
5 Husni F Mahasiswa PKLO 
6 Lisa Mahasiswa IKM 
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Lampiran 10.  
Uji Instrumen Kemampuan Dribble-Push Passing 

 

NO NAMA PUKULAN (WAKTU / DETIK) WAKTU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL MASUK NILAI 

1 GANJAR  4.89  
     
6,90  

   
4,98  

      
4,90 

    
5,27 

      
6,90 

      
3,56 

     
8,90 

        
6,09    47,50 5 59 

2 ICHA 
   
4,67  

     
4,90  

   
5,84  

      
5,13 

    
4,98 

      
5,71 

      
4,87 

     
4,98 

        
6,13    47,21 5 65 

3 INDRA 
   
7,26  

     
6,35  

   
5,90  

      
6,78 

    
5,83 

      
6,31 

      
6,00 

     
6,01 

        
7,91    58,35 6 62 

4 AHMAD 
   
4,00  

     
4,63  

   
4,87  

      
4,76 

    
5,91 

      
5,27 

      
5,87 

     
6,34 

        
5,68    47,33 4 62 

5 YANUAR 
   
5,89  

     
5,91  

   
6,87  

      
6,00 

    
5,70 

      
8,28 

      
7,44 

     
7,77 

        
8,90    62,76 6 59 

6 AGENG 
   
5,80  

     
5,98  

   
5,81  

      
5,93 

    
6,72 

      
8,12 

      
5,81 

     
6,00 

        
6,90    57,07 7 63 

7 RIZKI 
   
5,87  

     
5,30  

   
5,71  

      
3,91 

    
5,63 

      
6,21 

      
5,67 

     
4,32 

        
8,12    50,74 3 60 

8 RESAR 
   
5,16  

     
4,89  

   
6,12  

      
5,08 

    
5,21 

      
4,60 

      
4,04 

     
5,01 

        
7,90    48,01 6 71 

9 AGUS I 
   
5,56  

     
4,32  

   
4,76  

      
4,48 

    
5,67 

      
6,89 

      
6,01 

     
4,32 

        
5,67    47,68 5 68 

10 RUDI 
   
4,42  

     
4,56  

   
5,34  

      
5,08 

    
4,56 

      
5,28 

      
5,57 

     
4,24 

        
5,26    44,31 5 68 

11 ALIT FAJAR 
   
5,46  

     
5,56  

   
5,02  

      
5,32 

    
5,67 

      
5,12 

      
6,67 

     
5,14 

        
5,87    49,83 4 59 

12 ARKA 
   
6,45  

     
5,56  

   
5,31  

      
4,56 

    
5,68 

      
5,34 

      
5,89 

     
5,43 

        
6,47    50,69 7 72 

13 ATMAJA 
   
4,32  

     
5,35  

   
5,56  

      
6,47 

    
6,43 

      
5,34 

      
5,89 

     
7,32 

        
5,46    52,14 5 62 

14 DIMAS 
   
5,67  

     
6,43  

   
5,92  

      
5,12 

    
4,34 

      
5,67 

      
5,67 

     
5,67 

        
5,58    50,07 4 62 

15 PALO 
   
4,31  

     
5,89  

   
6,87  

      
6,31 

    
4,35 

      
7,00 

      
4,21 

     
4,89 

        
5,89    49,72 3 57 

16 SAPARI 
   
5,90  

     
5,81  

   
5,18  

      
5,60 

    
4,31 

      
5,47 

      
6,47 

     
5,38 

        
4,78    48,90 4 62 

17 APIN 
   
5,56  

     
4,58  

   
4,85  

      
6,41 

    
5,30 

      
5,40 

      
4,31 

     
4,38 

        
5,31    46,10 5 65 

18 DIKA 
   
6,98  

     
6,31  

   
5,67  

      
5,59 

    
6,61 

      
7,69 

      
5,41 

     
6,38 

        
6,34    56,98 3 54 

19 HAME 
   
4,60  

     
5,31  

   
5,41  

      
4,31 

    
5,69 

      
5,31 

      
5,83 

     
5,49 

        
6,69    48,64 5 65 

20 ADI 
   
5,31  

     
6,31  

   
5,40  

      
4,57 

    
5,69 

      
5,31 

      
5,38 

     
6,41 

        
5,30    49,68 4 62 

rxy 
   
0,60  

     
0,52  

   
0,56  

      
0,45 

    
0,52 

      
0,69 

      
0,50 

     
0,45 

        
0,64 

  

  

rtabel 
   
0,44  

     
0,44  

   
0,44  

      
0,44 

    
0,44 

      
0,44 

      
0,44 

     
0,44 

        
0,44 

Kriteria  
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

 
Valid 

Ss2b 
   
0,81  

     
0,54  

   
0,35  

      
0,64 

    
0,50 

      
1,14 

      
0,88 

     
1,50 

        
1,24       7,60 

s2t 

  

   21,52 
Ss2b/σ2t       0,35 

1-Ss2b/σ2t       0,65 

K/(K-1)       1,13 

r11       0,73 

rtabel       0,44 

Kriteria 
 
Reliabel 
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Lampiran 11.  
Validitas  instrumen tes lari 30 meter 

 

NO NAMA KECEPATAN 
TOTAL 1 2 

1 GANJAR 5,86           5,90          11,76  
2 ICHA 5,10           5,28          10,38  
3 INDRA 4,98           5,24          10,22  
4 AHMAD 5,01           5,43          10,44  
5 YANUAR 5,17           5,68          10,85  
6 AGENG 5,24           5,32          10,56  
7 RIZKI 5,72           5,93          11,65  
8 RESAR 5,00           5,29          10,29  
9 AGUS I 5,22           5,58          10,80  

10 RUDI 5,61           5,68          11,29  
11 ALIT FAJAR 5,41           6,29          11,70  
12 ARKA 6,24           6,28          12,52  
13 ATMAJA 5,09           5,58          10,67  
14 DIMAS 4,31           6,28          10,59  
15 PALO 4,87           4,93             9,80  
16 SAPARI 5,93           5,98          11,91  
17 APIN 5,18           5,56          10,74  
18 DIKA 5,89           6,28          12,17  
19 HAME 5,87           6,17          12,04  
20 ADI 5,23           5,38          10,61  

rxy     0,89            0,85  

  
rtabel     0,44            0,44  

Kriteria  Valid   Valid  
Ss2b     0,21            0,17             0,39  
s2t 

  

           0,59  
Ss2b/σ2t            0,66  

1-Ss2b/σ2t            0,34  
K/(K-1)            2,00  

r11            0,68  
rtabel            0,44  

Kriteria  Reliabel  
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Lampiran 12.  
Validitas Instrumen Tes Shuttle Run 

 

NO NAMA KELINCAHAN 
TOTAL 1 2 

1 GANJAR 14,00 13,03 27,03 
2 ICHA 16,23 13,96 30,19 
3 INDRA 14,54 13,21 27,75 
4 AHMAD 13,35 14,21 27,56 
5 YANUAR 14,57 15,50 30,07 
6 AGENG 14,38 15,21 29,59 
7 RIZKI 11,87 12,32 24,19 
8 RESAR 12,54 12,06 24,60 
9 AGUS I 11,49 13,94 25,43 

10 RUDI 17,16 16,58 33,74 
11 ALIT FAJAR 16,41 16,34 32,75 
12 ARKA 16,04 16,48 32,52 
13 ATMAJA 14,05 13,90 27,95 
14 DIMAS 14,32 13,51 27,83 
15 PALO 14,17 13,64 27,81 
16 SAPARI 15,33 14,49 29,82 
17 APIN 17,48 16,52 34,00 
18 DIKA 14,89 14,57 29,46 
19 HAME 16,87 16,57 33,44 
20 ADI 14,23 13,89 28,12 

rxy 0,96 0,94 

  
rtabel 0,44 0,44 

Kriteria Valid Valid 
Ss2b 2,76 2,06 4,82 
s2t 

  

          8,64  
Ss2b/σ2t           0,56  

1-Ss2b/σ2t           0,44  
K/(K-1)           2,00  

r11           0,88  
rtabel           0,44  

Kriteria  Reliabel  
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Lampiran 13.  
 

Validitas instrumen tes push dynamometer 
 

NO NAMA 
KEKUATAN OTOT 

LENGAN 
TOTAL 1 2 

1 GANJAR 17,00 18,00      35,00  
2 ICHA 19,00 18,00      37,00  
3 INDRA 18,00 17,00      35,00  
4 AHMAD 17,00 18,00      35,00  
5 YANUAR 16,00 19,00      35,00  
6 AGENG 18,00 19,00      37,00  
7 RIZKI 14,00 16,00      30,00  
8 RESAR 14,00 17,00      31,00  
9 AGUS I 16,00 14,00      30,00  

10 RUDI 19,00 21,00      40,00  
11 ALIT FAJAR 21,00 19,00      40,00  
12 ARKA 21,00 19,00      40,00  
13 ATMAJA 18,00 17,00      35,00  
14 DIMAS 18,00 18,00      36,00  
15 PALO 16,00 18,00      34,00  
16 SAPARI 16,00 18,00      34,00  
17 APIN 19,00 21,00      40,00  
18 DIKA 17,00 19,00      36,00  
19 HAME 19,00 20,00      39,00  
20 ADI 17,00 17,00      34,00  

rxy 
                 
0,90  

                 
0,87  

  

rtabel 
                 
0,44  

                 
0,44  

Kriteria  Valid   Valid  

Ss2b 
                 
3,63  

                 
2,66          6,29  

s2t 

  

        9,82  
Ss2b/σ2t         0,64  

1-Ss2b/σ2t         0,36  
K/(K-1)         2,00  

r11         0,72  
rtabel         0,44  

Kriteria  Reliabel  
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Frequencies 
Statistics

20 20 20 20
0 0 0 0

5.3965 14.1980 18.6000 62.7000
5.0950 13.8950 18.0000 62.0000

3.22a 14.57 18.00 62.00
1.18004 1.57898 1.56945 1.59275

3.22 11.49 16.00 60.00
7.87 16.58 21.00 65.00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

KECEPATAN KELINCAHAN

PUSH
DYNAMO
METER

PUSS
PASSING

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20 20
5.3965 14.1980 18.6000 62.7000

1.18004 1.57898 1.56945 1.59275
.253 .128 .199 .220
.253 .125 .199 .220

-.175 -.128 -.151 -.180
1.130 .574 .889 .983

.155 .897 .408 .288

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

KECEPATAN KELINCAHAN

PUSH
DYNAMO
METER

PUSS
PASSING

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Chi-Square Test 

Test Statistics

.000 .900 7.000 7.500
19 18 5 4

1.000 1.000 .221 .112

Chi-Square a,b,c,d

df
Asymp. Sig.

KECEPATAN KELINCAHAN

PUSH
DYNAMO
METER

PUSS
PASSING

20 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.0.

a. 

19 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.1.

b. 

6 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 3.3.

c. 

5 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 4.0.

d. 
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Means 
ANOVA Table

23.352 4 5.838 28.196 .000
22.455 1 22.455 108.456 .000

.896 3 .299 1.443 .270
3.106 15 .207

26.457 19

(Combined)
Linearity
Deviation from Lin

Between
Groups

Within Groups
Total

KECEPATAN
PUSS PASSI

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

ANOVA Table

46.254 4 11.564 155.420 .000
45.924 1 45.924 617.235 .000

.331 3 .110 1.482 .260
1.116 15 .074

47.370 19

(Combined)
Linearity
Deviation from Lin

Between
Groups

Within Groups
Total

KELINCAHAN
PUSS PASSI

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

ANOVA Table

45.125 4 11.281 101.026 .000
45.053 1 45.053 403.461 .000

.072 3 .024 .215 .885
1.675 15 .112

46.800 19

(Combined)
Linearity
Deviation from Li

Between
Groups

Within Groups
Total

PUSH DYNAMOM
* PUSS PASSING

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Regression 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KECEPATANa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: PUSS PASSING 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .921a .849 .840 .63643

a. Predictors: (Constant), KECEPATAN  

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.909 1 40.909 100.999 .000a

Residual 7.291 18 .405   

Total 48.200 19    

a. Predictors: (Constant), KECEPATAN    

b. Dependent Variable: PUSS PASSING    
 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.990 .683  82.010 .000

KECEPATAN 1.243 .124 .921 10.050 .000

a. Dependent Variable: PUSS PASSING    
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KELINCAHANa . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: PUSS PASSING 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .985a .969 .968 .28598

a. Predictors: (Constant), KELINCAHAN  

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46.728 1 46.728 571.351 .000a

Residual 1.472 18 .082   

Total 48.200 19    

a. Predictors: (Constant), KELINCAHAN    

b. Dependent Variable: PUSS PASSING    

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48.599 .593  81.899 .000

KELINCAHAN .993 .042 .985 23.903 .000

a. Dependent Variable: PUSS PASSING    
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Regression 
 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KEKUATAN 

OTOT LENGANa 
. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: PUSS PASSING 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .981a .963 .961 .31615

a. Predictors: (Constant), KEKUATAN OTOT LENGAN 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46.401 1 46.401 464.229 .000a

Residual 1.799 18 .100   

Total 48.200 19    

a. Predictors: (Constant), KEKUATAN OTOT LENGAN   

b. Dependent Variable: PUSS PASSING    

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 44.179 .862  51.224 .000

KEKUATAN OTOT LENGAN .996 .046 .981 21.546 .000

a. Dependent Variable: PUSS PASSING     
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Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 KEKUATAN 
OTOT LENGAN, 
KECEPATAN, 
KELINCAHANa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: PUSS PASSING 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .996a .991 .990 .16017
a. Predictors: (Constant), KEKUATAN OTOT LENGAN, KECEPATAN, 
KELINCAHAN 

 
 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46.973 .613  76.636 .000

KECEPATAN .190 .077 .141 2.471 .025

KELINCAHAN .410 .096 .407 4.275 .001

KEKUATAN OTOT 

LENGAN 
.477 .079 .470 6.016 .000

a. Dependent Variable: PUSS PASSING     

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47.790 3 15.930 620.972 .000a

Residual .410 16 .026   
Total 48.200 19    

a. Predictors: (Constant), KEKUATAN OTOT LENGAN, KECEPATAN, KELINCAHAN 
b. Dependent Variable: PUSS PASSING  
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Lampiran 16.  

Dokumentasi Penelitian 
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