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              Permasalahan dalam penelitian ini adalah  : 1). apakah ada hubungan 
antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? . 2). apakah 
ada hubungan antara kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.?    3). apakah 
ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok dengan 
kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  
UNNES tahun 2005.? Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui  1). Hubungan 
antara kekuatan otot tungkai kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  
semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? . 2). Hubungan antara 
kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada mahasiswa putra  
semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005. ?    3). Hubungan antara kekuatan 
otot tungkai dan kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola pada 
mahasiswa putra  semester IIIA  PKLO FIK  UNNES tahun 2005.? 
           Populasi pada penelitian ini  mahasiswa putra semester III A  PKLO FIK 
UNNES tahun 2005 yang berjumlah 45 orang,  dan tehnik pengambilan sampel 
dengan total  sampling   Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kekuatan otot 
tungkai dan kelentukan togok  dan variabel terikat adalah kemampuan  
menendang bola. Data di ambil melalui pendekatan yang menggunakan satu kali 
pengumpulan data pada suatu saat. Analisis data menggunakan komputerisasi 
SPSS versi 13 
             Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada hubungan yang signifikan 
antara  kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola , t hitung / t (p) 
sebesar 0,015 kurang dari taraf signifikan � = 0,05.  2) Ada hubungan yang 
signifikan antara kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola , t hitung 
/ t (p) sebesar 0,000  kurang dari taraf signifikan � = 0,05. , 3)  Ada hubungan 
yang signifikan secara simultan kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok 
dengan hasil servis bawah, t hitung / t (p)  sebesar 0,000   kurang dari taraf 
signifikan � = 0,05.    
            Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa 1) Ada hubungan yang 
signifikan antara  kekuatan otot tungkai dengan kemampuan menendang bola, 2) 
Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan togok terhadap kemampuan 
menendang bola, 3)  Ada hubungan yang signifikan secara simultan kekuatan otot 
tungkai dan kelentukan togok dengan kemampuan menendang bola. Saran untuk 
meningkatkan kemampuan bermain sepak bola dalam hal ini menendang 
diperlukan latihan kekuatan otot kaki dan kelentukan togok secara rutin dan 
intensif. 
 


