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Lengan Dan Kekuatan Otot Perut Dengan Jauhnya Hasil Lemparan Ke 
Dalam Pada Permainan Sepakbola Pemain Ps. UNNES Tahun 2008.  

 
Permasalahan pada penelitian adalah : 1) Apakah ada hubungan power 

otot lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam? 2) Apakah ada hubungan 
panjang lengan dengan jauhnya lemparan kedalam? 3) Apakah ada hubungan 
kekuatan otot perut dengan jauhnya lemparan kedalam? 4) Apakah ada hubungan 
power otot lengan, panjang lengan, dan kekuatan otot perut dengan jauhnya 
lemparan kedalam? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 1) Hubungan 
power otot lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam. 2) Hubungan panjang 
lengan dengan jauhnya lemparan kedalam. 3) Hubungan kekuatan otot perut 
dengan jauhnya lemparan kedalam. 4) Hubungan power otot lengan, panjang 
lengan, dan kekuatan otot perut dengan jauhnya lemparan kedalam.  

Metode penelitian menggunakan survey test. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang 
terdaftar sebagai pemain Ps. UNNES yang mengikuti kompetisi antar klub divisi 
I-II Pengcab Kota Semarang Tahun 2008, berjumlah 25 orang. Semua populasi 
dijadikan sampel. Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-
penghitungan statistik. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji persyaratan 
analisis yakni 1) uji normalitas menggunakan kolmogorov-Smirnov tes, 2) Uji 
Homogenitas menggunakan Chi-Square dan 3) untuk uji linieritas garis regresi 
dengan melihat nilai F, 4) Uji keberartian model. Uji hipotesis dengan uji regresi 
sederhana dan regresi ganda. Karena ada data yang tidak signifikan maka uji 
hipotesis menggnakan Uji Korelasi Spearman’s. Pengolahan data dengan 
komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10.   

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan adalah : 1) Berdasarkan pada 
hasil perhitungan hubungan power otot lengan dengan lemparan kedalam sebesar 
0.048 < 0.05 berarti tidak ada hubungan. 2) Berdasarkan perhitungan hubungan 
panjang lengan dengan lemparan kedalam sebesar – 0.068 > 0.05, yang berarti 
tidak ada hubungan. 3) Berdasarkan perhitungan hubungan kekuatan otot perut 
dengan lemparan kedalam sebesar – 0.027 > 0.05, yang berarti tidak ada 
hubungan.                  4) Demikian pula bila dilihat dengan uji regresi ganda 
diperoleh nilai F hitung sebesar 2.317 dengan nilai signifikansi sebesar 0.142 > 
0.05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan. 

Saran penelitian ialah : 1) Kepada pelatih dan pemain Ps UNNES 
disarankan agar latihan lemparan kedalam ditingkatkan dan diberikan secara lebih 
efektif. 2) Kepada pelatih dan pemain Ps. UNNES harap diketahui bahwa tinggi 
badan, power lengan, Panjang lengan, serta kekuatan otot perut tidak ada 
hubungan yang signifikan dengan hasil lemparan ke dalam, walaupun begitu perlu 
ada perhatian terhadap ketiga variabel tersebut dalam latihan. 3)  Kepada para 
peneliti dan pemerhati sepakbola, disarankan untuk melakukan penelitian lanjut 



dengan menambah variabel yang diperkirakan mempunyai hubungan yang 
signifikan, misalnya  dan kelentukan otot punggung dan kekuatan otot tungkai. 


