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Permasalahan penelitian adalah seberapa besar sumbangan kekuatan  
lengan dorong, perut, dan tungkai terhadap hasil flick pemain putra UKM Hoki 
UNNES Tahun 2010. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya sumbangan 
kekuatan lengan dorong, perut, dan tungkai terhadap hasil flick pemain putra 
UKM Hoki UNNES Tahun 2010. 

Metode penelitian menggunakan survei dengan teknik tes. Populasi 
penelitian pemain putra UKM Hoki UNNES sebanyak 24 orang. Teknik 
pengambilan sampel dengan total sampling, yaitu mengikutsertakan semua 
populasi untuk menjadi sampel penelitian. Variabel penelitian meliputi kekuatan 
lengan dorong, perut, dan tungkai sebagai variabel bebas dan hasil flick sebagai 
variabel terikat. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan pengukuran. 
Analisis data menggunakan uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji linieritas 
untuk mengetahui hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan kekuatan lengan dorong 
sebesar 27,30%, kekuatan perut sebesar 37,50%, dan kekuatan tungkai sebesar 
32,60% terhadap hasil  flick pemain putra UKM Hoki UNNES Tahun 2010. 

Simpulan penelitian ini adalah 1) ada sumbangan kekuatan lengan dorong 
sebesar 27,30% terhadap hasil flick, 2) ada sumbangan kekuatan perut sebesar 
37,50% terhadap hasil flick, 3) ada sumbangan kekuatan tungkai sebesar 32,60% 
terhadap hasil flick pemain putra UKM Hoki UNNES Tahun 2010. Saran 
penelitian ini : 1) Bagi pelatih hoki, setelah mengetahui hasil penelitian bahwa 
kekuatan lengan dorong, perut, dan tungkai memiliki sumbangan yang signifikan 
terhadap hasil flick, hendaknya pelatih memberikan latihan fisik yang berguna 
meningkatkan dan menjaga kekuatan fisik yang berhubungan dengan ketiga 
bagian tubuh tersebut agar dapat melakukan flick dengan baik. 2) Bagi pemain 
hoki yang kekuatan lengan dorong, perut, dan tungkainya masih kurang 
hendaknya meningkatkan latihan fisik yang akan menambah kekuatan dari ketiga 
bagian tubuh tersebut sehingga dengan bertambahnya kekuatan  maka pemain 
dapat melakukan flick dengan baik. Bagi pemain yang kekuatan lengan, perut, dan 
tungkainya sudah baik hendaknya ditingkatkan dan dipertahankan dengan 
menjaga latihan fisik dari ketiga bagian tubuh tersebut sehingga dengan 
terjaganya kondisi fisik maka pemain tidak kesulitan untuk melakukan  flick. 
 

 
 


