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SARI 
 
Rio Rizki Pandawa. 2011. “Sumbangan power otot, kelentukan dan panjang 
tungkai terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola 
SMA Negeri 1 sragi Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Jurusan Ilmu Keolahragaan. 
Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
M. Waluyo, M.Kes, Pembimbing II: Drs. Said Junaidi, M.Kes. 
 
Kata kunci : sumbangan power otot, kelentukan, panjang tungkai, jauhnya 
tendangan bola. 
 

Penelitian bertujuan mengetahui besarnya sumbangan power otot , 
kelentukan dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola dalam olahraga 
sepakbola. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan masukan bagi para 
pembina olahraga sepakbola, guru pendidikan jasmani, maupun para atlet agar 
memberikan pembinaan, pelajaran atau latihan memiliki landasan ilmiah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa peserta ekstrakurikuler 
sepakbola di SMA N 1 Sragi Kabupaten Pekalongan yang berjumlah 29 siswa. 
Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini 
adalah power otot, kelentukan dan panjang tungkai sebagai variabel bebas dan 
jauhnya tendangan bola sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data dalam 
penelitian ini adalah survei dengan tes power otot tungkai, tes kelentukan tungkai, 
tes mengukur panjang tungkai dan tes keterampilan menendang bola sejauh 
mungkin. Teknik analis data yang digunakan adalah analis regresi. 

Hasil analisis menunjukkan : 1) analisis varians untuk power otot tungkai 
diperoleh nilai Fhitung  = 9,655 dengan signifikansi 0,004 < 0,05. 2) analisis varians 
untuk kelentukan tungkai diperoleh nilai Fhitung  = 9,164 dengan signifikansi 0,005 
< 0,05. 3) analisis varians untuk panjang tungkai diperoleh nilai Fhitung  = 16,122 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 4) analisis varians untuk power otot, kelentukan, 
dan panjang tungkai diperoleh nilai Fhitung  = 6,394 dengan signifikansi 0,002 < 
0,05. Sehingga hasil penelitian menunjukkan : 1) power otot tungkai memberikan 
sumbangan efektif terhadap jauhnya tendangan bola sebesar 12%, 2) kelentukan 
tungkai memberikan sumbangan efektif  terhadap jauhnya tendangan bola sebesar 
9,1%, 3) panjang tungkai memberikan sumbangan efektif terhadap jauhnya 
tendangan bola sebesar 22,3%, 4) power otot tungkai memberikan sumbangan 
efektif terhadap jauhnya tendangan bola sebesar 43,4%. 

Simpulan penelitian ini adalah penentu keberhasilan dalam melakukan 
tendangan yang baik dan benar antara lain power otot, kelentukan dan panjang 
tungkai, sehingga penulis dapat mengajukan saran antara lain : 1) Melihat bahwa 
power otot tungkai memberikan kontribusi sangat kecil terhadap jauhnya 
tendangan bola, maka disarankan kepada pelatih untuk memberikan latihan untuk 
meningkatkan power. 2) Melihat bahwa kelentukan tungkai dan panjang tungkai 
memberikan kontribusi sangat kecil terhadap jauhnya tendangan bola, maka 
disarankan kepada pelatih untuk memberikan latihan kelentukan bagian medial 
tungkai atas. 
  

iv 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

  Pembangunan kehidupan anak dan remaja pada  dasarnya diarahkan pada 

peningkatan kualitas anak dan remaja, pembinaan bakat dan minatnya, serta 

mempunyai kesadaran akan perilaku hidup sehat, sehingga sumber daya manusia 

yang baik dan berkualitas. Untuk mencapai hal itu, banyak ragam cara yang 

ditempuh dan salah satu diantaranya adalah melalui pembinaan olahraga 

(Soebroto, t.th: 2). 

Salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan semakin digemari 

oleh segenap lapisan masyarakat adalah sepak bola, semenjak permainan sepak 

bola diadakan pada tahun 1863 (Hick, 1977: 404). Kini permainan sepak bola 

tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh wanita. 

Pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan untuk menyiapkan pemain yang 

unggul dibidang sepak bola ini ditandai dengan munculnya berbagai club sepak 

bola yunior usia 16-17 tahun, serta adanya kompetisi-kompetisi sepak bola untuk 

usia itu seperti kompetisi Indonesia Super Legue atau yang biasa disingkat dengan 

ISL diselenggarakan secara rutin (Soekarman, 1987: 5). 

Sebagaimana disampaikan oleh Djawat (1981: 1), bahwa faktor penting 

dan berpengaruh terhadap kemampuan pemain sepak bola adalah teknik dasar. 

Karena itu, teknik dasar ini harus dikuasai oleh pemain sepak bola sejak dini. 

Menurut Wahadi (2002: 49), teknik dasar yang dimaksud adalah: menendang 

1 
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bola, menggiring bola, mengontrol bola, menyundul bola, merebut bola, lemparan 

kedalam, lemparan keluar, gerak tipu dan teknik khusus penjaga gawang. 

Jelaslah bahwa menendang bola merupakan salah satu teknik dasar yang 

harus dikuasai oleh pemain sepakbola semenjak dini untuk menjadi pemain yang 

baik dan berkualitas di kemudian hari. Kemampuan menendang bola itu harus 

dilatih. Hal ini disampaikan pula oleh Rizak dalam Sajoto (1997: 2,3), bahwa dari 

komponen 10 kondisi fisik, yakni komponen kesegaran jasmani yang terdiri dari 

komponen kardiovaskuler, keseimbangan lemak dalam tubuh, dan kelentukan. 

Disamping itu , ada komponen kesegaran motorik yang menurut Hafen dalam 

Sajoto (1997: 3) terdiri atas koordinasi, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan 

daya ledak otot atau power. Jadi jelaslah, bahwa dari uraian di atas, sebagai dasar 

untuk mempersiapkan kemampuan menedang bola dapat dilakukan dengan 

melatih power otot tungkai, kelentukan, dan panjang kaki. Yang dimiliki seorang 

pemain sepak bola dimungkinkan ia dapat menendang bola sejauh mungkin dan 

mempunyai kekuatan tembak yang besar. Dengan kata lain, power otot tungkai, 

kelentukan, dan panjang kaki dapat menentukan jauh dekatnya tendangan pemain 

sepak bola. 

Tendangan adalah salah satu teknik khusus yang disebut shooting ball 

yang diarahkan ke gawang lawan di dalam permainan sepak bola. Tendangan atau 

shooting adalah gerak kerja yang terpenting dan merupakan gerak terakhir dari 

gerak kerja serangan melalui tendangan tadi. Kegagalan shooting kearah gawang 

lawan akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk melakukan serangan 

balik atau bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Sebaliknya 
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keberhasilan shooting kearah gawang lawan jelas akan menambah poin untuk tim 

kesebelasan yang bersangkutan. Singkatnya, teknik shooting harus dikuasai 

dengan baik dan benar oleh seorang pemain sepakbola. 

Dalam permainan sepakbola ada dua macam teknik shooting, yakni 

shooting yang dilakukan dengan menggunakan kaki bagian luar atau punggung 

kaki (disebut pula shooting kura-kura ) dan shooting yang dilakukan dengan 

menggunakan kaki bagian dalam. Apapun bentuk teknik dari shooting tersebut, 

untuk dapat melakukan shooting dengan baik seorang pemain harus melatih 

power otot tungkai dan kelentukan semenjak dini.  

Power otot tungkai sangat diperlukan dalam menendang bola agar hasilnya 

maksimal, dalam permainan sepakbola disamping diperlukan pula dalam 

permainan olahraga yang lain seperti bulu tangkis, softball, tennis lapangan dan 

lain-lain (Sajoto, 1997: 3). 

Kelentukan juga diperlukan dalam kegiatan olahraga. Kelentukan ini 

membantu dalam gerakan dasar dan menghindarkan dari cidera. Di samping itu, 

kelentukan juga berperan terhadap penyesuaian diri terhadap segala aktivitas 

tubuh (Sajoto, 1988: 3). Dan kelentukan disini adalah kelentukan tungkai. 

Di samping power otot tungkai dan kelentukan, masih ada faktor  lain 

yang ikut berperan dalam menendang bola, yakni panjang tungkai. Menurut WJS. 

Poerwadarminto “tungkai sama dengan kaki (seluruh kaki dan pangkal paha 

kebawah)” jadi tungkai merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu: seluruh 

tungkai ditambah dengan panggul. 
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Pencapaian prestasi olahraga merupakan usaha yang harus betul-betul 

diperhitungkan secara matang, melalui proses pembinaan dan pembibitan sejak 

dini. Peningkatan prestasi olahraga juga tidak lepas dari peranan pendekatan 

ilmiah. Berkaitan dengan pencapaian prestasi olahraga, M. Sajoto (1995:2) 

mengatakan bahwa apabila seseorang ingin mencapai prestasi yang cukup optimal 

perlu memiliki empat macam kelengkapan yang meliputi: 1) Pengembangan fisik, 

2) Pengembangan teknik, 3) Pengembangan mental, dan 4) Kematangan juara. 

Berdasarkan pada kelengkapan tersebut, selanjutnya faktor-faktor penentu 

pencapaian prestasi olahraga terdiri dari: 1) Aspek biologis meliputi: (a) potensi 

atau kemampuan dasar tubuh (fundamental motor skill) yang terdiri dari: (1) 

Kekuatan (strength), (2) Daya tahan (endurance), (3) Daya ledak (power), (4) 

Kecepatan (speed), (5) Kelentukan (flexibility), (6) Kelincahan (agility), (7) 

Koordinasi (Coordination), (8) Keseimbangan (balance), (9) Ketepatan 

(accuracy), dan (10) Reaksi (reaction). Semua unsur tersebut saling berkaitan satu 

sama lain guna mencapai prestasi cabang olahraga yang dikehendaki; (b) fungsi 

organ-organ tubuh; (c) struktur; dan (d) postur tubuh, gizi; 2) Aspek biologis, 3) 

Aspek lingkungan, dan 4) Aspek penunjang (M. Sajoto, 1995 :2). 

Postur tubuh seseorang dapat diketahui dengan cara tes dan pengukuran 

menggunakan alat antropometer dan pengukuran ini dapat bermanfaat dalam 

berbagai hal. Oktia Woro Handayani (1987:58), bahwa pengukuran antropometer 

ini sangat penting dan besar sekali artinya dalam menjajaki: perbedaan suku 

bangsa, manifestasi faktor keturunan, pengaruh kebudayaan dan lingkungan 
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hidup, pengaruh ilmu Pengetahuan dan teknologi dan pengaruh pencapaian 

prestasi dalam cabang olahraga tertentu. 

Berdasarkan pada pelaksanaan gerak menendang, Radioputro (1973:80) 

mengatakan bahwa gerakan melempar, memukul dan menyepak adalah gerakan 

angular, karena gerakan ini didasari dengan gerakan tulang, gerakan disertai 

dengan linier badan agar benda yang disepak mengenai sasaran. Selanjutnya 

Radioputro mengatakan “kecepatan berbanding dengan besarnya radius”. 

Radioputro (1991:143) juga mengatakan bahwa suatu subyek yang bergerak pada 

ujung radius yang panjang akan memiliki kecepatan linier lebih besar dari pada 

subyek yang bergerak pada ujung radius yang pendek. Seandainya kecepatan 

angularnya dibuat konstan maka panjang radius makin besar daripada kecepatan 

liniernya. Jadi lebih menguntungkan kalau digunakan pengungkit yang panjang. 

Untuk memberi kecepatan linier pada obyek dengan kekuatan panjang pengungkit 

tersebut tidak mengorbankan kecepatan angularnya. 

Berdasarkan para pendapat ahli tersebut, dapat diprediksi bahwa pemain 

sepakbola yang meliliki postur tubuh yang tinggi dan tungkai yang panjang akan 

mendukung mencapai prestasi sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan yang akan diprioritaskan pada khususnya dan pada Tim Nasional 

pada umumnya 

Bagaimanakah sumbangan power otot, kelentukan, dan panjang tungkai 

terhadap jauh dekatnya tendangan bola pada permainan sepakbola tersebut akan 

diteliti melalui judul “Sumbangan Power Otot, Kelentukan dan Panjang Tungkai 
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terhadap Jauhnya Tendangan Bola Siswa Ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 

1 Sragi Kabupaten Pekalongan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan: 

1.2.1 Berapa besar sumbangan Power  otot  tungkai terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan? 

1.2.2 Berapa besar sumbangan Kelentukan tungkai terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan? 

1.2.3 Berapa besar sumbangan Panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan? 

1.2.4 Berapa besar sumbangan Power otot, kelentukan, dan panjang tungkai 

terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola 

SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1.3.1 Mengetahui sumbangan Power otot tungkai terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 
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1.3.2 Mengetahui sumbangan Kelentukan tungkai terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 

1.3.3 Mengetahui sumbangan Panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola 

pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan. 

1.3.4 Mengetahui sumbangan Power otot, Kelentukan, dan Panjang tungkai 

secara bersama-sama terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa 

ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

1.4  Penegasan Istilah 

Untuk mencegah adanya interprestasi yang kurang tepat terhadap istilah-

istilah yang kurang terdapat dalam judul penelitian ini, maka istilah-istilah pokok 

dalam judul tersebut perlu ditegaskan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah: (1) 

Sumbangan, (2) Power otot tungkai, (3) Kelentukan, (4) Panjang Tungkai, (5) 

Tendangan, dan Siswa Ekstrakulikuler. 

1.4.1 Sumbangan 

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 1972) Sumbangan adalah 

pemberian atau sokongan. Dalam penelitian ini sumbangan adalah bantuan atau 

sokongan yang diberikan Power otot tungkai, kelentukan dan panjang tungkai 

terhadap jauhnya tendangan siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 
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1.4.2 Power Otot Tungkai 

Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M. Sajoto, 

1990 : 17). Otot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:895) adalah 

jaringan kenyal didalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi menggerakkan 

tubuh atau urat yang keras. Tungkai adalah anggota gerak bagian bawah yang 

terdiri dari paha, betis dan kaki (Depdiknas, 2002: 1226) . Dalam penelitian ini 

yang dimaksud Power otot tungkai adalah kemampuan maksimal otot yang 

terdapat dari paha, betis sampai kaki yang dapat menghasilkan tendangan yang 

jauh dan maksimal pada siswa ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 

1.4.3     Kelentukan 

              Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 517) disebutkan bahwa 

lentuk atau kelentukan (asal kata lentuk) mempunyai makna tidak kaku (luwes). 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kelentukan adalah kelentukan atau 

keluwesan dalam memainkan kaki untuk menendang bola pada siswa 

ekstrakulikuler Sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

1.4.4     Panjang Tungkai 

              Panjang adalah satuan ukur yang dinyatakan dengan meter. Menurut ilmu 

anatomi dan fisiologi, Tungkai adalah anggota gerak bagian bawah yang terdiri 

dari paha, betis dan kaki (Depdiknas, 2002: 1226). Tungkai ini dikaitkan pada 

batang butuh dengan perantaraan gelang pinggul. Menurut Bhudy Soetrisno 

(2006: 41-49), panjang tungkai dimulai dari coxae berturut-turut hingga jari-jari 
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kaki ( phalanges ).Dalam penelitian ini yang dimaksud panjang tungkai adalah 

anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari paha, betis dan kaki yang diukur 

dengan satuan ukur yang dinyatakan dalam meter pada siswa ekstrakulikuler 

Sepakbola SMU Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

1.4.5     Tendangan 

              Yang dimaksud tendangan atau disebut shooting dalam penelitian ini 

adalah tendangan dalam permainan sepakbola yang langsung diarahkan ke 

gawang tanpa dihalang-halangi oleh pemain lainnya. 

1.4.6 Siswa Ekstrakuler  

             Yang dimaksud Siswa Ekstrakulikuler dalam penelitian ini adalah siswa 

yang aktif berlatih dan mengikuti kegiatan rutin ekstrakulikuler Sepakbola di 

SMA Negeri 1 Sragi  Kabupaten Pekalongan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1.5.1 Sebagai masukan bagi guru olahraga dalam meningkatkan pengembangan 

latihan Power otot, kelentukan, dan panjang tungkai berkenaan dengan 

jauhnya tendangan bola. 

1.5.2 Sebagai masukan bagi club-club sepakbola dalam upaya peningkatan 

prestasi olahraga sepakbola di club-nya khususnya mengenai 

pengembangan latihan Power otot, kelentukan, dan panjang tungkai untuk 

meningkatkan jauhnya tendangan bola. 

1.5.3 Sebagai rujukan bagi mahasiswa yang berminat mengembangkan 

penelitian ini untuk dikaitkan dengan variabel lainnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1.  Permainan Sepakbola 

 Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh 11 orang pemain 

dan lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu berusaha memasukkan bola 

sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan dan mempertahankan gawangnya 

sendiri agar tidak kemasukan. Di dalam usaha-usaha untuk memasukkan atau 

mencetak gol dan mempertahankan untuk tidak kemasukan bola ada peraturan 

permainan yang setiap pemainnya harus mentaatinya. 

 Agar peraturan ditaati oleh pemain pada saat bermain atau pertandingan 

berlangsung, maka ditugaskan wasit, hakim garis dan pengawas pertandingan 

untuk memimpin dan mengawasi pertandingan tersebut. Setiap pelanggaran 

peraturan yang dilakukan oleh pemain ada sangsinya atau hukuman, oleh karena 

itu kedua kesebelasan diharapkan bermain sebaik mungkin, sportifitas dan 

menjunjung tinggi slogan fair play. 

 Pertandingan sepakbola akan lebih menarik bila terjadi gol. Gol bisa 

terjadi kapan saja dengan cara apa saja. Kalau diperhatikan gol terjadi pada saat 

bola sedang hidup dan bola sedang mati. Bola sedang hidup artinya bola sedang 

dalam permainan dan sedang dimainkan oleh tim bertahan atau tim menyerang. 

Sedangkan bola mati artinya bola yang dalam keadaan diam dan bola bisa 

10 
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dimainkan oleh tim yang mempunyai hak untuk memainkan. Contohnya: 

tendangan bebas, tendangan pojok, kick off dan tendangan penalti. 

 Tendangan jarak jauh merupakan peluang yang terbesar dalam terciptanya 

suatu gol. Bila terjadi pelanggaran akan melakukan tendangan bebas kearah yang 

ditentukan. Di dalam permainan sepakbola ada 2 sifat pelanggaran keras atau 

kasar dan pelanggaran biasa. Apabila seorang Pemain melanggar dengan keras, 

pemain yang bersangkutan cepat dikeluarkan (kartu merah), adapun pelanggaran 

biasa, pemain yang bersangkutan akan diperingatkan wasit terlebih dahulu, 

apabila pemain yang diperingatkan oleh wasit masih tetap melanggar dengan 

keras wasit berhak mengeluarkan kartu kuning. 

 Tujuan dari tendangan jarak jauh yaitu merupakan serangan pertama untuk 

dapat menciptakan gol. Faktor yang dapat menunjang arah tendangan jarak jauh 

yang benar yaitu: (1) kondisi fisik, terutama power otot tungkai, kecepatan, gerak 

dinamik dan tenaga, (2) faktor teknik yang terdiri daripada bentuk badan, system 

syaraf dan koordinasi (D. Jonath, E. Haag, R. Krempel, 1988:44). 

 Dari pendapat di atas tersebut dapat diartikan bahwa untuk menghasilkan 

jauhnya tendangan dengan kecepatan arah yang dinginkan dapat dipengaruhi oleh 

2 faktor yaitu kondisi fisik dan teknik. 

 Kondisi fisik yaitu suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang 

tidak dapat dipisah-pisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaanya (M. Sajoto, 1988:8). 

 Komponen-komponen kondisi fisik dari beberapa macam, diantaranya: 

kekuatan (strength), daya tahan (endurance), kecepatan (speed), kelincahan 
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(aquality), kelentukan (flexibility), stamina, daya ledak (power), koordinasi, 

ketepatan (accuracy) dan keseimbangan (balance). 

 Dalam hal ini, peneliti mengambil faktor kondisi power untuk dijadikan 

bahan pembahasan seberapa besar adanya sumbangan power otot, kelentukan dan 

panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola dalam permainan sepakbola. 

2.1.2.  Teknik Dasar Sepakbola 

 Untuk bermain bola dengan baik pemain dibekali dengan teknik dasar 

yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut 

cenderung dapat bermain sepakbola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang 

perlu dimilki pemain sepakbola adalah menendang (kicking), menghentikan 

(stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), 

lemparan ke dalam (throw-in), dan menjaga gawang (goal keeping). 

2.1.2.1. Menendang 

 Menedang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menedang dengan baik akan 

dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak ke gawang. (shooting at the goal), dan menyapu untuk 

menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

2.1.2.2. Menghentikan Bola (stooping) 

 Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

sepakbola yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menedang bola. Tujuan 

menghentikan bola untuk mengontrol bola yang termasuk didalamnya untuk 

mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk 
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passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada umumnya digunakan 

untuk menghentikan bola adalah kaki, paha dan dada. Bagian kaki yang biasanya 

digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

punggung kaki dan telapak kaki. 

2.1.2.3. Menggiring Bola (Dribbling) 

 Pada dasarnya menggiring bola adalah menedang terputus-putus atau 

pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring 

bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring bola. 

Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati 

lawan, dan menghambat permainan. Pemain dapat terkenal oleh karena memiliki 

kemampuan menggiring bola yang baik seperti Lionel Messi dari Klub Barcelona 

Liga Spayol. 

2.1.2.4. Menyundul Bola (Heading) 

 Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala. Tujuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah untuk mengumpan, mencetak 

gol, dan mematahkan serangan lawan atau membuang bola. Ditinjau dari posisi 

tubuh, menyundul bola dapat dilakukan sambil berdiri, melompat dan sambil 

meloncat. Banyak gol tercipta dalam permainan sepakbola dari hasil sundulan 

kepala. 

2.1.2.5. Merampas Bola (Tackling) 

 Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasan 

lawan. Merampas bola dapat dilakukan sambil berdiri (standing tackling) dan 

sambil meluncur (sliding tackling). 
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2.1.2.6. Lemparan Ke Dalam (Throw-in) 

 Lemparan ke dalam  merupakan satu-satunya tknik dalam permainan 

sepakbola yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan. Selain 

mudah untuk memainkan bola, dari lemparan ke dalam dapat dilakukan dengan 

atau tanpa alawan, baik dengan posisi kaki sejajar maupun salah satu ke depan. 

2.1.2.7. Menjaga Gawang (Goal Keeping) 

 Menjaga gawang merupakan pertahanan yang palin akhir dalam 

permainan sepakbola. Teknik menjaga teknik gawang meliputi: menangkap bola, 

melempar bola, menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan 

berdasarkan arah datangnya bola, ada yang datangnya masih dalam jangkauan 

penjaga gawang (tidak meloncat) dan ada yang di luar jangkauan lawan penjaga 

gawang (harus dengan meloncat). Untuk melempar bola dapat dibedakan 

berdasarkan jauh dekatnya sasaran. Untuk menendang bola dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu Volley dan half volley.  

2.1.3.  Power Otot Tungkai 

 Power adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan 

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya (M.Sajoto 

,1995: 8-9). 

Otot tungkai merupakan suatu unsur diantara unsur-unsur komponen 

kondisi fisik yaitu kemampuan biomotorik manusia yang dapat ditingkatkan 

sampai batas-batas tertentu dengan melakukan latihan-latihan tertentu yang sesuai. 

 Apabila seorang pemain sepakbola memiliki otot panjang tidak menutup 

kemungkinan lebih besar kekuatan otot yang dimiliki. Panjang otot tungkai sama 
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pentingnya dengan panjang tulang, semakin panjang tulang yang dimiliki 

seseorang, semakin panjang ototnya dan besar pula kekuatannya. Faktor-faktor 

yang harus benar-benar diperhatikan secara seksama melalui pembinaan sejak 

dini, serta juga memperhatikan postur tubuh yang meliputi: (a) ukuran tinggi 

badan dan panjang tubuh,(b) ukuran besar, lebar dan berat tubuh, (c) samato type 

(bentuk tubuh:endomophy, mesomorphy, dan sctomorphy) (Sajoto, 1988: 11-13).  

                   

        Gambar 1.Otot Tungkai 

 Besar kecilnya otot benar-benar berpengaruh terhadap kekuatan otot 

adalah suatu kenyataan. Pemain yang memilik tulang panjang tetapi tidak 

didukung otot yang panjang tidak memiliki kekuatan yang besar. Semakin besar 

serabut otot seseorang semakin kuat pula otot tersebut. Dan makin panjang ukuran 

otot, makin kuat pula seorang pemain. Faktor ukuran ini baik besanya maupun 

panjangnya sangat dipengaruhi oleh pembaaan atau keturunan. Walaupun ada 

bukti bahwa pembesaran otot itu disebabkan oleh bertambah luasnya serabut otot 

akibat suatu latihan. Makin panjang tungkai yang dimiliki semakin panjang pula 

serabut ototnya (Sajoto, 1999: 111). 
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Gambar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gambar 2 
Struktur Otot Tungkai 

     Sumber: Syaifuddin (1997 : 47) 
 

2.1.4.  Kelentukan  

Kelentukan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang gerak sendi 

(Harsono, 1988:5). Kelentukan didasarkan pada definisinya ada dua jenis yaitu 

kelentukan statis dan dinamis (Fox, 1984 : 188). Lentuk tidaknya seseorang 

ditentukan luas sempitnya ruang gerak sendi.  
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Dalam hal ini kelentukan dipengaruhi oleh tulang, otot dan sendi. Tulang 

sendi berfungsi untuk alat gerak pasif, bagian dari kerangka dihubungkan satu 

dengan lainnya melalui perantara berupa pelekatan-pelekatan disebut persendian, 

dan otot merupakan alat gerak aktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kelentukan menurut Suharno HP (1986:53) sebagai berikut : a) Elastisitas dari 

otot, b) Tonus otot, c) Derajat panas dari luar, d) Unsur kejiwaan, e) Bentuk 

tulang-tulang yang menentukan persendian, f) Umur dan jenis kelamin. 

Otot-otot yang bekerja pada saat menedang adalah otot abductor paha, otot 

kuatrisep paha, otott silang paha, otot trisep betis, otot ketul dalam untuk kaki dan 

jari-jari, otot tulang kering depan, otot kedang jari-jari kaki, otot sisi betis panjang 

dan pendek, jaringan otot-otot kedang atas, dan jaringan otot-otot kedang bawah. 

Kelentukan dalam olahraga sepakbola ini khususnya pada teknik 

menendang bola agar bola melambung jauh adalah kelentukan tungkai, ialah 

kelentukan tipe statis dimana seorang pemain sepak bola dituntut memiliki 

kelentukan tungkai yang baik. Kelentukan tungkai yang baik dapat diuji dengan 

cara melakukan berdiri tegak merapat pada dinding kemudian melakukan gerakan 

merendah. Gerakan ini dilakukan terus sampai pergelangan kaki tidak mampu 

menekuk lagi secara lebih dalam yaitu badan semakin dekat ke lantai. 

2.1.5.  Panjang tungkai 

Menurut WJS. Poerwadarminto “tungkai sama dengan kaki (seluruh kaki 

dan pangkal paha ke bawah)” jadi tungkai merupakan anggota bagian gerak 

bagian bawah yaitu:seluruh tungkai ditambah dengan panggul. 
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 Panjang tungkai melibatkan tulang-tulang dan otot-otot pembentuk 

tungkai baik tungkai bawah dan tungkai atas. Tulang-tulang pembentuk tungkai 

meliputi tulang-tulang kaki, tulang tibia dan fibula, serta tulang femur. 

 Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan menedang 

bola adalah otot-otot anggota gerak bawah. Otot-otot anggota gerak bawah terdiri 

dari beberapa kelompok otot, yaitu : 1) Otot pangkal paha, 2) otot tungkai atas, 3) 

otot tungkai bawah dan 4) otot kaki. 

 Otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang sangat 

kuat dan disebut fasia lata. Otot-otot tungkai atas menjadi 3 golongan yaitu :1) 

otot abduktor, meliputi a) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, b) 

muskulus abduktor brevis sebelah tengah, dan c) muskulus abduktor femoralis, 

dengan fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur ; 2) muskulus 

ekstensor, meliputi : a) muskulus rektus femoris, b) muskulus vastus lateralis 

eksternal, c) muskulus vastus medialis internal, d) muskulus vastus intermedial; 3) 

otot fleksor femoris, meliputi : a) biseps femoris berfungsi membengkokkan paha 

dan meluruskan tungkai bawah, b) muskulus semi membranisis berfungsi 

membengkokkan tungkai bawah, c) muskulus semi tendinosus berfungsi 

membengkokkan urat bawah serta memutar ke dalam, d) muskulus sartorius 

berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar keluar pada waktu lutut mengentul, 

serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar (Syaifuddin, 

1992:42) 

 Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai 
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salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting dalam kerja olahraga. 

Sebagai anggota gerak bawah, panjang tungkai berfungsi sebagai penopang gerak 

anggota tubuh bagian atas, serta penentu gerakan baik dalam berjalan, berlari, 

melompat maupun menendang. Panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh 

memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya sebagai pengungkit disaat 

menedang bola. Dalam mekanika gerak, suatu benda bila dijatuhkan dalam sebuah 

lingkaran dengan jari-jari lebih panjang akan lebih jauh dibandingkan dengan 

lingkaran yang berjari-jari pendek. Demikian juga saat menendang, semakin 

panjang tungkai maka hasil menedangpun akan semakin jauh. 

 2.1.6.  Tendangan 

 Tendangan adalah salah satu teknik khusus yang disebut shooting yang 

diarahkan ke gawang lawan di dalam permainan sepakbola. Tendangan atau 

shooting adalah gerak kerja yang terpenting dan merupakan gerakanan terakhir 

dari gerak kerja serangan melalui tendangan tadi. Kegagalan shooting kearah 

gawang lawan akan memberi peluang kepada pihak lawan untuk melakukan 

serangan balik atau bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Sebaliknya 

keberhasilan shooting kearah gawang lawan jelas akan menambah poin untuk tim 

kesebelasan yang bersangkutan. Singkatnya, teknik shooting harus dikuasai 

dengan baik dan benar oleh seorang pemain sepakbola. 

 Dalam permainan sepakbola ada dua macam teknik shooting, yakni 

shooting yang dilakukan dengan mengunakan kaki bagian luar atau punggung 

kaki (disebut pula shooting kura-kura) dan shooting yang dilakukan dengan 

menggunakan kaki bagian dalam. Pada umumnya menendang dengan punggung 
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kaki bagian dalam digunakan untuk menendang jarak jauh atau jauhnya 

tendangan. Menendang dengan punngung kaki bagian dalam dapat diperjelas 

dengan gambar berikut: 

 
Gambar 3. Latihan tendangan dengan kaki bagian dalam  
 

Apapun bentuk teknik dari shooting tersebut, untuk dapat melakukan 

shooting dengan baik seorang pemain sepakbola harus melatih Power otot, 

kelentukan dan panjang tungkai semenjak dini. 

2.1.7.   Tinjauan Power Otot Tungkai Menurut Ilmu Fisika pada Tendangan 

 Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu berapa besarnya 

sumbangan power otot tungkai terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa 

ektrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kab. Pekalongan? Maka teori yang 

tepat digunakan dalam penelitian ini adalah teori ilmu fisika. 

 Dalam ilmu fisika, daya (power) diartikan sebagai laju dilakukannya 

usaha, atau perbandingan usaha dengan selang waktu. Dalam kaitannya dengan 

energi daya diartikan sebagai laju perubahan energi. Diperlukan sejumlah kerja 

untuk efek perubahan di dunia, seperti mengangkat beban berat ke tingkat yang 

lebih tinggi.  
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 Daya merupakan besaran skala, besaran yang hanya mempunyai nilai, 

tidak mempunyai arah. Satuan daya (power) dalam Sistem Internasional adalah 

Joule / detik. Joule / detik juga biasa disebut Watt (disingkat W), untuk 

menghargai  James Watt. Dalam sistem British, satuan daya adalah 1 pon-kaki / 

detik. Satuan ini terlalu kecil untuk kebutuhan praktis sehingga digunakan satuan 

lain yang lebih besar, yakni daya kuda atau horse power (disingkat hp). 1 daya 

kuda= 550-kaki / detik. 

 Besaran usaha juga biasa dinyatakan dalam satuan daya x waktu, misalnya 

kilowatt-kam alias KWH. Satu KWH adalah usaha yang dilakukan dengan laju 

tetap sebesar 1 Kilo Watt selama satu Jam. (http://www.gurumuda.com/daya). 

Dimensi power adalah energi dibagi dengan waktu. Satuan SI daya adalah watt 

(W), yang sama dengan satu joule per detik. Non-unit SI power  termasuk ergs per 

detik (ergs/s), tenaga kuda (hp), metric tenaga kuda, dan kaki-pounds per menit. 

 Ekspresi power adalah gaya / waktu. Dan karena ekspresi untuk bekerja 

adalah gaya x perpindahan, ekspresi power dapat ditulis kembali sebagai (gaya x 

perpindahan) / waktu. Karena pernyataan untuk kecepatan perpindahan/waktu 

ekspresi power dapat ditulis sekali lagi sebagai kekuatan x kecepatan. 

 Sehingga power yang dimaksud dalam penelitian ini adalah power otot 

tungkai, memakai persamaan, Power= Energy / Time, atau Power= Work/Time. 

Karena kerja dan energi yang diukur dalam joule dan waktu yang diukur dalam 

power detik diukur dalam joule per detik. Satu joule per detik didefinisikan 

sebagai satu watt. Atau dapat juga memakai persamaan gaya x perpindahan, 

ekspresi power dapat ditulis kembali sebagai (gaya x perpindahan) / waktu. 



22 
 

 

Karena pernyataan untuk kecepatan perpindahan / waktu, ekspresi power dapat 

ditulis sekali lagi sebagai kekuatan x kecepatan. 

 Untuk melakukan tendangan dalam sepakbola dibutuhkan power yang 

cukup agar bola dapat terbang jauh. Power dibutuhkan untuk dapat menunjang 

hasil tendangan yang diharapkan yaitu jauhnya arah tendangan. Dalam hal ini 

Power yang dimaksud adalah spesifikasi power yang dibutuhkan untuk 

melakukan tendangan pada remaja usia Sekolah Menengah Atas yaitu usia 15-17 

tahun. 

2.1.8. Tinjauan Kelentukan Tungkai Terhadap Tendangan 

 Kelentukan tungkai yang berperan penting dalam gerak menendang bola 

salah satunya adalah kelentukan sendi panggul, didalamnya otot bicep femoris 

digunakan pada saat posisi tungkai dibelakang dan otot quatricep femoris dan 

elipso spoas berfungsi untuk mendorong tungkai kedepan saat pemain 

mengayunkan tungkai sampai ke titik tertinggi dan mengarahkan tendangan bola 

kearah lapangan jauh. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dalam 

kelentukan akan dapat: a) Mempermudah atlet dalam melakukan teknik-teknik 

tinggi, b) Mengurangi terjadinya cedera atlet, c) Seni gerak tercermin dalam 

kelentukan yang tinggi, dan d) Meningkatkan kelincahan dan kecepatan gerak 

(Suharno,1986:4). Lentuk tidaknya seseorang ditentukan oleh sempitnya ruang 

gerak sendi, maka seorang atlet yang mempunyai kelentukan tungkai yang baik 

akan mampu melakukan gerakan dari anggota atau bagian tubuh secara luas 

karena tidak adanya hambatan saat melakukan gerakan dari otot yang bekerja. 
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2.1.9.  Tinjauan Panjang Tungkai Terhadap Tendangan 

 Panjang tungkai adalah jarak vertikal antara telapak kaki sampai dengan 

pangkal paha yang diukur dengan cara berdiri tegak. Panjang tungkai sebagai 

bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya 

sebagai pengungkit saat menedang bola. Tungkai yang panjang merupakan 

potensi untuk mendapatkan hasil menendang bola dengan baik, karena disini 

tungkai mempunyai prinsip kerja seperti tuas. Adapun prinsip kerja tuas yaitu 

semakin besar bidang tuas atau pengungkit maka akan mudah untuk melakukan 

atau menggerakkan sesuatu. Begitu pula menedang bola, semakin besar bidang 

lintasan ayunan maka potensi untuk mendapatkan hasil yang maksimal semakin 

besar. 

 Panjang pendeknya tungkai akan berpengaruh pada hasil tendangan. Hal 

ini dapat ditinjau dari panjangnya tungkai sebagai bagian dari postur tubuh 

memiliki sumbangan yang erat kaitannya sebagai pengungkit serta besar atau 

luasnya ayunan kaki pada saat melakukan aktifitas menendang bola. Jadi semakin 

panjang tungkai seseorang maka akan semakin jauh tendangan yang dihasilkan. 

2.1.10.   Tinjauan Power Otot Tungkai, Kelentukan Tungkai dan Panjang 

Tungkai Terhadap Tendangan 

 Dalam tinjauan teoritis ini terdapat tiga variabel yaitu power (force), 

Kelentukan (flexibility) dan panjang tungkai. Dimana power (daya) adalah laju 

kerja yang dilakukan atau laju energi yang dipindahkan. Dalam satuan Si, daya 

diukur dalam watt (joule per detik). Force adalah sesuatu yang cenderung 

mengubah momentum suatu benda masif. Gaya didefinisikan berbanding lurus 
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dengan massa (m) yang bergerak dengan kecepatan V1 momentumnya yaitu mv. 

Kelentukan Tungkai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 517) 

disebutkan bahwa lentuk atau kelentukan (asal kata lentuk) mempunyai makna 

tidak kaku (luwes). Dan panjang tungkai diartikan, Panjang menurut kamus umum 

bahasa Indonesia adalah: 1) tidak pendek; 2) selama seluruh; 3) menurut 

(Poerwadarminto, 1976:1108). Tungkai adalah kaki (seluruh kaki dari pangkal 

paha ke bawah);yang panjang (poerwadatminta, 1976:1107). 

 Pada ketiga vairabel diatas memiliki hubungan yang signifikan dalam 

melakukan tendangan khususnya tendangan jarak jauh. Dimana pada gerakan 

menedang bola power yang dikeluarkan oleh tungkai yang menghasilkan gerak 

putar yang bertumpu pada sendi panggul besarnya berbanding lurus dengan gaya 

yang dihasilkan pada gerakan tersebut. Dengan kata lain semakin besar power 

yang dikeluakan semakin besar pula gaya yang dihasilkan, dan pada saat terjadi 

tumbukan dengan bola momentum yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan 

gaya yang dihasilkan pada saat gerakan. 

2.1.11.   Kerangka Berfikir 

 Apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda 

kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut 

memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah (Hukum Newton III). Dalam 

kehidupan sehari-hari, ketika berjalan, telapak kaki kita memberikan gaya aksi 

dengan mendorong permukaan tanah atau lantai ke belakang. Permukaan tanah 

atau lantai memberikan gaya reaksi kepada kita dengan mendorong telapak kaki 

kita ke depan, sehingga kita berjalan ke depan. Ketika kita berjalan mundur, 
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telapak kaki kita mendorong permukaan tanah atau lantai ke depan. Sebagai 

reaksi, permukaan tanah atau lantai mendorong telapak kaki kita ke belakang, 

lantai mendorong kaki kita ke depan. Ketika kita berjalan lambat, gaya yang kita 

berikan kecil, sehingga gaya reaksi yang diberikan oleh lantai juga kecil, 

akibatnya kita berjalan pelan. Pada saat kita berjalan cepat, telapak kaki kita 

menekan lantai lebih kuat, akibatnya gaya reaksi yang diberikan lantai juga besar 

sehingga kita didorong dengan kuat ke depan. Kita dapat melakukan percobaan ini 

untuk membuktikannya. Ketika kita berlari, gaya aksi berupa dorongan yang 

diberikan oleh telapak kaki kita kepada permukaan tanah sangat besar sehingga 

gaya reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah kepada telapak kaki kita juga 

sangat besar. Akibatnya kita bisa berlari dengan kencang. Jadi besarnya gaya 

reaksi yang diberikan oleh permukaan tanah atau lantai kepada telapak kaki kita 

sebanding alias sama besar dengan gaya aksi yang kita berikan dan arahnya 

berlawanan (Giancoli, Douglas C., 2001, Fisika Jilid I). 

 Dalam teknik dasar menendang dalam sepakbola hukum Newton IIIdapat 

diterapkan. Ketika kita menendang bola, gaya yang kita berikan tersebut 

menggerakkan bola. Pada saat yang sama, kita merasa gaya dari bola menekan 

kaki kita. 

2.2 Hipotesis 

 Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1997:67).  
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Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, Hipotesis 

penelitian ini adalah: 

2.2.1 Ada sumbangan yang berarti dari power otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 

2.2.2 Ada sumbangan yang berarti dari kelentukan terhadap jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan. 

2.2.3 Ada sumbangan yang berarti dari panjang kaki terhadap jauhnya 

tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan. 

2.2.4 Ada sumbangan yang berarti dari power otot tungkai, kelentukan dan 

panjang kaki terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler 

sepak bola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian, 

berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung dari pertanggung jawaban metode 

penelitian. Berikut disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan metodologi 

penelitian ini, yakni: populasi dan sampel, variabel penelitian, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian dan teknik analisis data. 

3.1  Popolasi dan Sampel 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra SMA Negeri 1 

Sragi Kabupaten Pekalongan yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola. 

 Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi (Suharsimi Arikunto, 

2002: 109). Pengambilan sampel digunakan teknik total sampling, yakni semua 

subyek dalam populasi penelitian diberi hak yang sama sebagai sampel penelitian. 

Jadi seluruh peserta ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan menjadi populasi sekaligus sampel. 

3.2  Variabel Penelitian 

 Variabel diartikan sebagai obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Penelitian ini 

mengandung 2 (dua) variabel, yakni: Variabel bebas dan (2) Variabel terikat. 

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah: power otot tungkai (X1), 

27 
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kelentukan tungkai (X2), dan panjang tungkai (X3). Sedangkan variabel 

terikatnya adalah jauhnya tendangan bola (Y). 

3.3  Rancangan Penelitian 

 Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah korelasional 

(correlational desain). Adapun desain penelitian yang dimaksud terlihat pada 

gambar dibawah : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 
Rancangan Penelitian 

 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes. Tes ini dilakukan satu kali. Tes merupakan serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 127). 

 Sampel penelitian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang terbagi 

dari kelompok pertama sebagai kelompok yang melakukan tes power otot, 

kelompok  kedua melakukan tes kelentukan dan sedangkan kelompok ketiga 

sebagai kelompok yang melakukan tes panjang tungkai, setelah semua sampel dari 

Kelentukan Tungkai (X2) Jauhnya Tendangan Bola (Y) 

Power  Otot Tungkai (X1) 

Panjang Tungkai (X3) 
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tiap kelompok melakukan tes, kemudian secara bergantian dari masing-masing 

kelompok melakukan tes yang belum dilakukan sampai semua kelompok selesai 

melakukan tes power otot tungkai, kelentukan tungkai dan panjang tungkai 

kemudian sampel melakukan tes akhir yaitu tes keterampilan menendang bola. 

 Tes dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan akhir dari subyek 

masing-masing kelompok, yang hasilnya akan dianalisis secara statistik untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis dan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil 

penelitian. 

3.5   Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sitematis sehingga mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto 2006 :160). Adapun instrumen yang digunakan adalah: 

3.5.1   Tes Power Otot Tungkai Menggunakan Vertical Jump 

3.5.1.1  Tujuan 

 Untuk mengukur komponen power otot tungkai. 

3.5.1.2  Alat dan Fasilitas 

Papan skala dan kapur 

3.5.1.3  Pelaksanaan 

 Prosedur tes power otot tungkai adalah sebagai berikut: Subyek (testee) 

menghadap dinding dengan salah satu lengan diluruskan keatas. Lalu dicatat 

tinngi jangkauan tersebut. Kemudian testee berdiri dengan bagian disamping 

kearah tembok, dan salah satu lengan yang terdekat dengan tembok lurus keatas, 
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kemudian dia mengambil sikap jongkok sehingga lututnya membentuk 45° 

.setelah itu testee coba berusaha melompat setinggi mungkin. Pada saat titik 

tertinggi dari lompatan itu testee segera menyentuh ujung jari dari salah satu 

tangannya pada papan ukuran kemudian mendarat dengan kedua kaki. 

3.1.5.4  Rumus Vertical Jump 

 P = √�. � x Berat Badan x √�* 
                           (Kg-m / detik ) 

Keterangan : D = Hasil Tinggi Raihan  

3.1.5.5  Kriteria tes 

                Kriteria                  Putra 

BAIK SEKALI 

BAIK 

SEDANG  

KURANG 

KURANG SEKALI 

                >70 

              62-69 

              53-61 

              46-52 

              38-45 

 

3.5.2   Timbangan badan 

3.5.2.1  Tujuan  : Untuk Mengetahui berat badan sampel 

3.5.2.2  Cara penggunaan :  

1) Sampel naik diatas timbangan yang telah disediakan dengan posisi 

tegak berdiri, pandangan lurus ke depan sampai jarum pada timbangan 

tenang dan berhenti pada angka tertentu sesuai berat badan sampel. 

2) Tester berdiri tegak lurus dengan sampel dan jarum penunjuk pada 

timbangan, atau juga boleh sambil jongkok untuk melihat angka 
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penunjuk tetapi masih menghadap tegak lurus  sampel dan jarum 

penunjuk. 

3.5.3   Tes Kelentukan Otot Tungkai 

3.5.3.1  Tujuan  : Untuk mengukur fleksibilitas 

3.5.3.2  Alat dan Fasilitas : Tembok Berskala dan penggaris 

3.5.3.3  Petugas  : Pemandu Tes dan Pencatat Skor 

3.5.3.4  Pelaksanaan :  

1) Testee berdiri tegak dengan punggung merapat ke dinding, dan diukur 

tinggi tubuhnya dari kaki sampai ke ujung kepala. 

2) Testee menggeser turun tubuhnya perlahan-lahan dengan punggung tetap 

menempel pada tembok sampai testee tidak bisa bergerak turun lagi. 

Sementara posisi telapak kaki tetap lurus menginjak lantai tidak boleh 

jinjit. 

3) Setelah testee tidak mampu lagi bergeser turun, ketinggian kepala diukur. 

4) Jarak tinggi kepala dalam keadaan berdiri tegak dengan kepala waktu 

badan bergeser turun di catat, dan itu adalah skor kelentukan pergelangan 

kaki. 

3.5.4  Tes mengukur panjang tungkai 

3.5.4.1  Tujuan            : Untuk mengukur panjang tungkai 

3.5.4.2  Alat dan Fasilitas : 

1) Lapangan  

2) Anthropo meter 
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           Gambar 5 

                  Anthropo meter 
2)Pelaksanaan 

1) Testee berdiri pada alas ukur yang disediakan.  

2) Sepatu testee dilepas dengan tujuan pengukuran lebih teliti. 

3) Tester mengukur tinggi testee dari dari telapak kaki sampai ujung kepala. 

4) Setelah selesai kemudian tester mengukur tinggi duduk 

5) Tinggi duduk dilakukan pada tempat yang disediakan , testee duduk 

kemudian diukur tinggi duduk dari tulang ekor sampai ujung kepala. 

6) Panjang tungkai diperoleh dari hasil tinggi berdiri dikurangi tinggi 

duduk.  

3.5.5 Tes Akhir 

 Tes akhir dimaksudkan untuk mengetahui seberapa pengaruh hasil tes 

power otot, kelentukan dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bebas 

secara langsung dalam permainan sepak bola. Dalam penelitian ini alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui hasil tendangan jarak jauh menggunakan tes 

tendangan jauh dari M. Barrow. (1971:310). Adapun pelaksanaan tes ini yaitu 

pertama-tama sampel melakukan tendangan bebas dari bola diam yang berada di 
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garis tepi kedalam lapangan tes. Untuk mengukur tendangan jauh dimulai dari 

batas bola ditendang sampai jatuh pertama kali ke tanah, diukur dalam satuan 

meter. Tiap-tiap sampel melakukan 3 kali percobaan dan diambil hasil terbaik, 

Tim kemudian mengukur dan mencatat jauhnya tendangan bola dari masing-

masing sampel dengan menggunakan alat ukur (roll metre), yang hasilnya 

digunakan sebagai data untuk dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 
Lapangan Tes Tendangan Jauh   

Sumber : (M. Barrow. 1971:310) 

3.6  Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

 Dalam setiap pengambilan data sering terjadi beberapa kesalahan yang 

tidak sengaja baik pada testee, petugas atau bahkan alat yang digunakan. Sehingga 

data yang diperoleh tidak valid lagi dan tidak sesuai dengan tujuan semula. Hal 

tersebut dapat terjadi dalam setiap penelitian, karena terbatasnya kemampuan 

peneliti. Meskipun demikian peneliti berusaha agar kesalahan yang terjadi dapat 

dieliminir. 

Faktor-faktor dimungkinkan terjadinya kesalahan tersebut, adalah : 

1) Faktor kesungguhan dan kondisi fisik testee 
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Masalah kesungguhan teste saat pelaksanaan tes dapat ditumbuhkan dengan 

diberi pengertian tentang keuntungan dan manfaat bagi teste, yaitu dengan 

cara diketahui tentang kemampuannya dan disamping itu saat dilakukan tes 

diberi dorongan dan semangat. Sedang kondisi teste sebelum melakukan tes 

adalah tidak sama, namun demikain hal tersebut dapat dihindari. 

2) Faktor alat dan lapangan 

Dalam pelaksaan pengambilan data tersebut perlu dipersiapkan alat dan 

fasilitas yang akan digunakan baik untuk tes power otot tungkai, kelentukan 

tungkai, mengukur panjang tungkai maupun tes menendang bola sejauh 

mungkin. Semua peralatan sebelum digunakan harus dicek dan dipastikan 

tentang kelayalakan penggunaannya. Dengan demikian alat dan fasilitas untuk 

pelaksanaan penghambilan data tersebut benar-benar representatif. 

3) Faktor cuaca 

Karena dalam pelaksanaan penelitian jatuh pada musim hujan, maka 

penelitian dilaksanakan pada jam olahraga yaitu dari jam pertama sampai 

selesai. 

4) Faktor kemampuan 

Kemapuan sampel yang berbeda-beda dalam menyerap teknik yang diberikan, 

sedikit banyak menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam melakukan 

teknik. Oleh sebab itu, koreksi selalu diberikan baik secara individu maupun 

secara kelompok. 

3.7  Teknik Analisis Data 

 Data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik karena data yang 

dikumpulkan berupa angka-angka. Istilah statistik pada intinya mempunyai dua 
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pengertian, yaitu : pengertian yang luas dan pengertian pengertian yang sempit. 

Dalam pengertian yang sempit statistik digunakan untuk menunjukan semua 

kenyataan yang berwujud angka-angka. Dalam pengertian yang luas yaitu 

pengertian teknik metodologi, statistik berarti cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan data, menyajikan dan menganalisis data yang berwujud angka 

(Sutrisni Hadi, 1995: 221). 

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik regresi dan 

korelasi untuk mendapatkan persamaan regresi sederhana dan ganda. Untuk 

menghitung analisis regresi tersebut diperlukan tabel persiapan perhitungan dan 

untuk memudahkan dalam perhitungan persamaan regresi standard eror of 

estimate dan koefisien korelasi, maka dibuat tabel yang berisikan harga-harga dari 

variabel-variabel jauhnya tendangan bola (Y), variabel power otot tungkai (X1), 

kelentukan tungkai (X2), dan panjang tungkai (X3). Serta hasil perkalian dan 

kuadrat dari harga-harga variabel tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Hasil pengukuran power otot tungkai, kelentukan tungkai dan panjang 

tungkai serta jauhnya tendangan bola dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil pengukuran Power Otot Tungkai, Kelentukan Tungkai dan Panjang 
Tungkai dan jauhnya tendangan bola 

 

 

No Kode Resp 
Data Penelitian 

Power Otot 
Tungkai 

Kelentukan 
Tungkai 

Panjang 
Tungkai 

Jauhnya 
Tendangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

R-01 
R-02 
R-03 
R-04 
R-05 
R-06 
R-07 
R-08 
R-09 
R-10 
R-11 
R-12 
R-13 
R-14 
R-15 
R-16 
R-17 
R-18 
R-19 
R-20 
R-21 
R-22 
R-23 
R-24 
R-25 
R-26 
R-27 
R-28 
R-29 

787.96  
813.93 
927.64 
789.13 
858.83 
711.26 
720.64 
867.73 
798.00 
914.21 
787.01 
751.32 
772.16 
821.88 
748.85 
846.01 
812.87 
822.03 
861.97 
742.99 
861.97 
811.69 
883.22 
852.23 
797.06 
862.13 
789.65 
943.46 
935.74 

28  
22  
42  
23  
30  
27  
17 
29 
31 
28 
21 
28 
29 
27 
26 
36 
29 
28 
34 
28 
16 
26 
24 
26 
29 
30 
17 
30 
29 

93.4 
92.2 
95.7 
92.1 
94.1 
88.3 
86.1 
93.3 
93.6 
91.5 
88.3 
91.5 
92.8 
92.3 
93.7 
94.4 
89.5 
91.8 
96.3 
88.4 
90.8 
95.3 
90.8 
93.8 
93.3 
92.4 
90.5 
93.6 
95.2 

40.5 
41.8 
53.4 
38.2 
46.1 
35.8 
31.3 
35.6 
38.3 
38.9 
33.5 
43.8 
39.7 
39.6 
35.7 
40.5 
33.8 
41.2 
52.2 
45.5 
48.3 
47.3 
35.1 
35.6 
42.8 
45.5 
33.8 
47.8 
49.8 

  Σ 23894 790 2675 1191 
Mean 823.92 27.24 92.24 41.08 
SD 62.20 5.45 2.44 5.98 

36 
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 Data dari hasil pengukuran power otot tungkai, kelentukan tungkai dan 

panjang tungkai serta hasil jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan memiliki satuan yang 

berbeda, untuk power satuannya kg-m/detik, kelentukan dan panjang tungkai 

satuannya cm dan hasil menendang jauh satuannya m, maka untuk pengolahan 

data terlebih dahulu diubah menjadi skor T dengan jalan nilai hasil dikurangi rata-

rata per standar deviasi kali 10 ditambah 50. Tabel Skor T dapat dilihat pada 

lampiran. 

Sesuai dengan kajian penelitian untuk mengetahui pengaruh power otot, 

kelentukan dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola dalam olahraga 

sepakbola di SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan, maka sebelum dianalis 

menggunakan regresi ganda, dilakukan analisis deskripsi untuk mengetahui 

gambaran tentang variabel-variabel yang dikaji tersebut. Analisis deskriptif ini 

meliputi statistik mean, standar deviasi, data maksimum dan data minimum. Hasil 

analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 
Statistik Deskripsi 

 

Statistics

29 29 29 29
0 0 0 0

49.9997 49.9997 49.9997 50.0000
48.3900 51.3900 50.6500 49.0200

56.12 51.39a 33.83a 37.81a

9.99999 10.00028 10.00000 9.99967
31.89 29.37 24.81 33.63
69.22 77.09 66.65 70.61

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Power Otot
Tungkai

Kelentukan
Tungkai

Panjang
Tungkai

Jauhnya
Tendangan

Bola

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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 Terlihat dari tabel di atas, rata-rata Power otot tungkai menggunakan tes 

Vertical Jump dicapai sebesar 49,99 , dengan nilai power terendah 31,89 dan 

power tertinggi 69,22. 

 Dilihat dari nilai kelentukan, rata-rata kelentukan tungkai menggunakan 

anthropometer sebesar 49,99. Semakin besar hasil usaha badan bergeser turun 

menunjukkan bahwa tingkat kelentukannya semakin rendah, sebaliknya semakin 

rendah nilai dari hasil usaha badan bergeser turun maka tingkat kelentukannya 

semakin tinggi. Berdasarkan data ternyata tingkat kelentukan paling tinggi 

mencapai 29,37 dan tingkat kelentukan paling rendah 77,09. 

 Dilihat dari nilai panjang tungkai, rata-rata yang dicapai sebesar 49,99, 

dengan nilai terendah 24,81 dan nilai panjang tungkai paling tinggi 66,65, 

sedangkan rata-rata nilai jauhnya tendangan sebesar 50 dengan nilai interval dari 0 

m sampai jangkauan terjauh bola yang ditendang. Dari 29 siswa ekstrakulikuler 

yang diteliti, nilai tertinggi 70,61 dan terendah 33,63. 

4.1.1   Uji Prasyarat 

 Agar memenuhi persyaratan analisis dalam menguji hipotesis penelitian, 

akan dilakukan beberapa langkah uji persyaratan, meliputi : uji normalitas data, 

uji homogenitas varians data, dan uji linieritas data. 

4.1.1.1   Uji Normalitas Data 

 Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel (Santoso 1999:311). 
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Data dianalis dengan bantuan komputer program SPSS versi 17. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitaas. Jika probabilitas > 0,05 maka 

data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat output SPSS versi 17 seperti pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3 
Hasil Uji Normalitas Data 

 
 Terlihat dari tabel diatas pada baris asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh 

nilai signifikansi variabel power otot tungkai sebesar 0,943, untuk variabel 

kelentukan tungkai sebesar 0,383, panjang tungkai 0,829 dan untuk hasil jauhnya 

tendangan sebesar 0,781. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05 

yang berarti bahwa Ho diterima atau data dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal. 

4.1.1.2  Uji Homogenitas 

 Prasyarat berikutnya untuk memenuhi analisis yaitu melakukan uji 

homogenitas varians data, Uji homogenitas varians dihitung dengan menggunakan 

uji Chi Square, criteria uji jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, 

sebaliknya jika signifikansi < 0,05 data dinyatakan tidak homogen. Berdasarkan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

29 29 29 29
49.9997 49.9997 49.9997 50.0000
9.99999 10.00028 10.00000 9.99967

.098 .168 .116 .122

.098 .168 .080 .122
-.070 -.168 -.116 -.080
.529 .907 .625 .657
.943 .383 .829 .781

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Power Otot
Tungkai

Kelentukan
Tungkai

Panjang
Tungkai

Jauhnya
Tendangan

Bola

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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uji homogenitas data menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 17 

diperoleh hasil seperti tercantum pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4 
Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian 

  
 Berdasarkan pada hasil analisis mengunakan Chi Kuadrat seperti yang 

tercantum pada tabel di atas terlihat jika variabel power otot tungkai untuk           

X 2 hitung sebesar 0,931 dengan nilai signifikansi 1,000, untuk variabel kelentukan 

X 2 hitung sebesar 14,966 dengan nilai signifikansi 0,381, sedangkan variabel 

panjang tungkai X 2 hitung sebesar 3,276 dengan nilai signifikansi 1,000 dan untuk 

hasil jauhnya tendangan X 2 hitung sebesar 2,897 dengan nilai signifikansi 1,000 

yang berarti masing-masing variabel dalam keadaan homogen karena nilai 

signifikansinya > 0,05. 

4.1.1.3  Uji Linieritas 

 Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity 

untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y dan X3 terhadap Y. Apabila nilai signifikansi 

> 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. 

Test Statistics

.931 14.966 3.276 2.897
27 14 23 24

1.000 .381 1.000 1.000

Chi-Squarea,b,c,d

df
Asymp. Sig.

Power Otot
Tungkai

Kelentukan
Tungkai

Panjang
Tungkai

Jauhnya
Tendangan

Bola

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

a. 

15 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.9.

b. 

24 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.2.

c. 

25 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is 1.2.

d. 
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 Hasil uji linieritas hubungan antara power otot, kelentukan dan panjang 

tungkai dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Hasil Uji Linieritas 

  
 Terlihat pada tabel 5, nilai Fhitung power otot tungkai untuk deviation from 

linierity sebesar 1,340 dengan nilai signifikansi 0,430. Nilai signifikansi tersebut 

melebihi 0,05 yang berarti bahwa hubungan kedua variabel bersifat linier.  

 Hasil uji linieritas hubungan antara kelentukan tungkai dengan jauhnya 

tendangan bola dengan nilai Fhitung untuk deviation from linierity sebesar 0,803 

dengan nilai signifikansi 0,680. Nilai signifikansi tersebut melebihi 0,05 yang 

berarti bahwa hubungan kedua variabel bersifat linier. Sedangkan Hasil uji 

linieritas hubungan antara panjang tungkai dengan jauhnya tendangan bola dengan 

nilai Fhitung untuk deviation from linierity sebesar 1,811 dengan nilai signifikansi 

0,301. Nilai tersebut pun melebihi 0,05 yang berarti hubungan kedua variabel 

bersifat linier 

ANOVA Table

2563.052 24 106.794 1.803 .302
737.503 1 737.503 12.450 .024

1825.549 23 79.372 1.340 .430

236.942 4 59.236
2799.994 28
2427.830 24 101.160 1.087 .532

709.546 1 709.546 7.623 .051

1718.284 23 74.708 .803 .680

372.326 4 93.082
2800.156 28
2646.362 24 110.265 2.871 .157
1046.441 1 1046.441 27.244 .006

1599.921 23 69.562 1.811 .301

153.637 4 38.409

2799.999 28

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups

Total

Power Otot
Tungkai *
Jauhnya
Tendangan Bola

Kelentukan
Tungkai *
Jauhnya
Tendangan Bola

Panjang
Tungkai *
Jauhnya
Tendangan Bola

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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4.1.2  Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis penelitian yang mengkaji sumbangan power otot, kelentukan 

dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola dilakukan dengan analisis 

regresi linier sederhana dan ganda. 

4.1.2.1  Sumbangan Power Otot Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Bola 

 Hasil analis antara power otot tungkai (X1) terhadap jauhnya tendangan 

bola (Y) menggunakan bantuan program SPSS versi 17 diperoleh hasil berikut: 

Tabel 6 
Koefisien Determinasi Variabel X1 dengan Y 

  

 Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi power otot 

tungkai (X1) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) sebesar 0,263 atau 26,3%. 

Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji dengan analisis varians untuk 

regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 yang hasilnya tersaji pada 

tabel berikut: 

Tabel 7 
Analisis Varians Variabel X1 dengan Y 

 

Model Summary

.513a .263 .236 8.73977
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Power Otot Tungkaia. 

ANOVAb

737.456 1 737.456 9.655 .004a

2062.359 27 76.384
2799.814 28

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Power Otot Tungkaia. 

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolab. 
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 Hasil analisis varians variabel power otot tungkai (X1) terhadap jauhnya 

tendangan bola pada tabel 7 diatas memperoleh nilai Fhitung  = 9,655 dengan 

signifikansi 0,004 < 0,05. Atau dapat diuji dengan menggunakan uji r. Pada α = 

5% dengan n = 29 diperoleh rtabel = 0,367.  Karena rhitung  = 0,513 > rtabel  = 0,367, 

Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja (Ha) pertama yang 

berbunyi “ Ada hubungan antara power otot tungkai dengan jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakulikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan” diterima. 

 Bentuk sumbangan antara power otot tungkai (X1) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan 

hasil analisis menggunakan program bantu SPSS versi 17 diperoleh persamaan 

regresi seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 8 
Koefisien Regresi Variabel X1 dengan Y 

 

 Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi antara power otot 

tungkai (X1) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) adalah Ŷ = 24,340 + 0,513X1. 

Dari persamaan regresi tersebut dimana koefisisen regresi yang diperoleh bertanda 

positif dapat dijelaskan bahwa sumbangan power otot tungkai terhadap jauhnya 

tendangan bola dalam permainan sepakbola adalah sumbangan positif dimana 

apabila power otot tungkai meningkat sebesar 0,513 satuan pada konstanta 

Coefficientsa

24.340 8.416 2.892 .007
.513 .165 .513 3.107 .004

(Constant)
Power Otot Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolaa. 
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24,340, dan sebaliknya apabila power otot tungkai menurun sebesar satu satuan 

maka jauhnya tendangan akan menurun sebesar 0,513 satuan pada konstanta 

24,340. 

4.1.2.2  Sumbangan Kelentukan Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Bola 

 Hasil analis antara kelentukan tungkai (X2) terhadap jauhnya tendangan 

bola (Y) menggunakan bantuan program SPSS versi 17 diperoleh hasil berikut: 

Tabel 9 
Koefisien Determinasi Variabel X2 dengan Y 

 

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi kelentukan 

tungkai (X2) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) sebesar 0,253 atau 25,3%. 

Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji dengan analisis varians untuk 

regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 yang hasilnya tersaji pada 

tabel berikut: 

Tabel 10 
Analisis Varians Variabel X2 dengan Y 

 

Model Summary

.503a .253 .226 8.79889
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kelentukan Tungkaia. 

ANOVAb

709.460 1 709.460 9.164 .005a

2090.355 27 77.421
2799.814 28

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kelentukan Tungkaia. 

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolab. 



45 
 

 Hasil analisis varians variabel kelentukan tungkai (X2) terhadap jauhnya 

tendangan bola pada tabel 10 diatas memperoleh nilai Fhitung  = 9,164 dengan 

signifikansi 0,005 < 0,05. Atau dapat diuji dengan menggunakan uji r. Pada α = 

5% dengan n = 29 diperoleh rtabel = 0,367.  Karena rhitung  = 0,503 > rtabel  = 0,367, 

Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja (Ha) kedua yang 

berbunyi “ Ada sumbangan antara kelentukan tungkai dengan jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan” diterima. 

 Bentuk sumbangan antara kelentukan tungkai (X2) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan 

hasil analisis menggunakan program bantu SPSS versi 17 diperoleh persamaan 

regresi seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 11 
Koefisien Regresi Variabel X2 denganY 

 

 Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi antara kelentukan 

tungkai (X2) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) adalah Ŷ = 24,833 + 0,503X2. 

Dari persamaan regresi tersebut dimana koefisisen regresi yang diperoleh bertanda 

positif dapat dijelaskan bahwa sumbangan kelentukan tungkai terhadap jauhnya 

tendangan bola dalam permainan sepakbola adalah sumbangan positif dimana 

apabila kelentukan tungkai meningkat sebesar 0,503 satuan pada konstanta 

Coefficientsa

24.833 8.473 2.931 .007
.503 .166 .503 3.027 .005

(Constant)
Kelentukan Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolaa. 
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24,833, dan sebaliknya apabila kelentukan tungkai menurun sebesar satu satuan 

maka jauhnya tendangan akan menurun sebesar 0,503 satuan pada konstanta 

24,833. 

4.1.2.3   Sumbangan Panjang Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Bola  

 Hasil analis antara panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola 

(Y) menggunakan bantuan program SPSS versi 17 diperoleh hasil berikut: 

Tabel 12 
Koefisien Determinasi Variabel X3 dengan Y 

 

Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi panjang 

tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) sebesar 0,374 atau 37,4%. 

Keberartian dari koefisien determinasi tersebut diuji dengan analisis varians untuk 

regresi menggunakan program bantu SPSS versi 17 yang hasilnya tersaji pada 

tabel berikut: 

                                                 Tabel 13 
                          Analisis Varians Variabel X3 dengan Y 

 

Model Summary

.611a .374 .351 8.05868
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Panjang Tungkaia. 

ANOVAb

1046.372 1 1046.372 16.112 .000a

1753.443 27 64.942
2799.814 28

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Panjang Tungkaia. 

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolab. 
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 Hasil analisis varians variabel panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya 

tendangan bola pada tabel 13 diatas memperoleh nilai Fhitung  = 16,112 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Atau dapat diuji dengan menggunakan uji r. Pada α = 

5% dengan n = 29 diperoleh rtabel = 0,367.  Karena rhitung  = 0,611 > rtabel  = 0,367, 

Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis kerja (Ha) ketiga yang 

berbunyi “ Ada sumbangan antara panjang tungkai dengan jauhnya tendangan 

bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten 

Pekalongan” diterima. 

 Bentuk sumbangan antara panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan 

hasil analisis menggunakan program bantu SPSS versi 17 diperoleh persamaan 

regresi seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 14 
Koefisien Regresi Variabel X3 denganY 

 
 Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi antara panjang 

tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) adalah Ŷ = 19,435 + 0,611X3. 

Dari persamaan regresi tersebut dimana koefisisen regresi yang diperoleh bertanda 

positif dapat dijelaskan bahwa sumbangan panjang tungkai terhadap jauhnya 

tendangan bola dalam permainan sepakbola adalah sumbangan positif dimana 

apabila panjang tungkai meningkat sebesar 0,611 satuan pada konstanta 19,435, 

Coefficientsa

19.435 7.760 2.504 .019
.611 .152 .611 4.014 .000

(Constant)
Panjang Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolaa. 
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dan sebaliknya apabila panjang tungkai menurun sebesar satu satuan maka 

jauhnya tendangan akan menurun sebesar 0,611 satuan pada konstanta 19,435 . 

4.1.2.4  Sumbangan Power Otot Tungkai, Kelentukan Tungkai dan Panjang 

Tungkai terhadap Jauhnya Tendangan Bola 

 Hasil analis antara power otot tungkai (X1), kelentukan tungkai (X2) dan 

panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) menggunakan bantuan 

program SPSS versi 15 diperoleh hasil berikut: 

Tabel 15 
Koefisien Determinasi Variabel X1, X2 dan X3 dengan Y 

 

 Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi power otot 

tungkai (X1), kelentukan tungkai (X2) dan panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) sebesar 0,434 atau 43,4%. Keberartian dari koefisien 

determinasi tersebut diuji dengan analisis varians untuk regresi menggunakan 

program bantu SPSS versi 17 yang hasilnya tersaji pada tabel berikut: 

                                               Tabel 16 
              Analisis Varians Variabel X1, X2 dan X3 dengan Y 

 

Model Summary

.659a .434 .366 7.96060
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Power Otot
Tungkai, Kelentukan Tungkai

a. 

ANOVAb

1215.536 3 405.179 6.394 .002a

1584.279 25 63.371
2799.814 28

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Panjang Tungkai, Power Otot Tungkai, Kelentukan Tungkaia. 

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolab. 
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 Hasil analisis varians variabel power otot tungkai (X1), kelentukan tungkai 

(X2) dan panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola pada tabel 16 

diatas memperoleh nilai Fhitung  = 6,394 dengan signifikansi 0,002 < 0,05. Atau 

dapat diuji dengan menggunakan uji r. Pada α = 5% dengan n = 29 diperoleh rtabel 

= 0,367.  Karena rhitung  = 0,659> rtabel  = 0,367, Dengan demikian dapat diputuskan 

bahwa hipotesis kerja (Ha) keempat yang berbunyi “ Ada sumbangan antara 

power otot tungkai, kelentukan tungkai dan panjang tungkai dengan jauhnya 

tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi 

Kabupaten Pekalongan” diterima.  

 Bentuk sumbangan antara power otot tungkai (X1), kelentukan tungkai 

(X2) dan panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) dapat 

digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan 

program bantu SPSS versi 17 diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada 

tabel berikut: 

Tabel 17 
                         Koefisien Regresi Variabel X1, X2 dan X3 denganY 

 
 Tabel 17 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi antara power otot 

tungkai (X1), kelentukan tungkai (X2) dan panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) adalah Ŷ = 11,015 + 0,234X1 + 0,181X2 + 0,364X3. Dari 

Coefficientsa

11.015 9.250 1.191 .245
.234 .183 .234 1.278 .213
.181 .194 .181 .935 .359
.364 .216 .364 1.687 .104

(Constant)
Power Otot Tungkai
Kelentukan Tungkai
Panjang Tungkai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Jauhnya Tendangan Bolaa. 
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persamaan regresi tersebut dimana koefisisen regresi yang diperoleh bertanda 

positif dapat dijelaskan bahwa besarnya sumbangan dari power otot tungkai (X1), 

kelentukan tungkai (X2) dan panjang tungkai (X3) terhadap jauhnya tendangan 

bola (Y) secara bersama-sama atau secara simultan adalah 43,4% dan selebihnya 

yaitu 56,6% dari jauhnya tendangan bola (Y) dipengaruhi faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

 Besarnya pengaruh dari masing masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat diketahui dari sumbangan efektif masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis pada lampiran diperoleh 

sumbangan efektif power otot tungkai (X1) terhadap jauhnya tendangan bola (Y) 

yaitu sebesar 12%, sumbangan efektif kelentukan tungkai (X2) terhadap jauhnya 

tendangan bola (Y) sebesar 9,1% dan sumbangan efektif panjang tungkai (X3) 

terhadap jauhnya tendangan bola (Y) sebesar 22,2%. Hal ini berarti power otot 

tungkai, kelentukan tungkai dan panjang tungkai memberikan cukup sumbangan 

terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA 

Negeri 1 Sragi dengan sumbangan efektifnya sebesar 43,4%.  

Tabel 28 
Daftar Hasil Sumbangan SR dan SE 

Prediktor Sumbangan Relatif 
(SR) 

Sumbangan Efektif 
(SE) 

Power  otot Tungkai (X1) 27,658% 12% 
Kelentukan Tungkai (X2) 21,029% 9,1% 

Panjang Tungkai (X3) 51,313% 22,2% 
Simultan  100% 43,4% 
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 Dengan demikian yang memberikan pengaruh atau kontribusi paling besar 

terhadap jauhnya tendangan bola dalam permainan sepakbola siswa 

ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan adalah 

panjang tungkai kemudian power otot tungkai dan yang terakhir yaitu kelentukan 

tungkai. 

4.2  Pembahasan 

4.2.1  Sumbangan power otot tungkai terhadap jauhnya tendangan bola 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa power otot tungkai 

memberikan sumbangan terhadap jauhnya tendangan bola dalam olahraga 

sepakbola SMA Negeri 1 Sragi kabupaten Pekalongan. Sumbangannya tersebut 

dapat dilihat dari koefisien regresi yang diperoleh yaitu sebesar 0,513 dan 

termasuk kategori cukup tinggi. Dari harga koefisen regresi yang bertanda positif 

tersebut menujukkan bahwa sumbangan yang terjadi merupakan sumbangan 

positif  yang artinya semakin kuat power otot tungkai seorang pemain sepakbola 

maka akan semakin jauh tendangan yang dihasilkannya dan sebaliknya semakin 

lemah power otot tungkai seorang pemain sepakbola maka akan semakin rendah 

jauhnya tendangan bola yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hukum aksi reaksi 

dari Newton, besarnya dorongan yang dihasilkan sama dengan usaha yang 

dikeluarkan. Berorientasi pada hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan hasil 

tendangan yang jauh diperlukan latihan guna meningkatkan power otot tungkai. 
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4.2.2  Sumbangan kelentukan tungkai terhadap jauhnya tendangan bola 

 Kelentukan atau flexibility, adalah keefektifan seseorang dalam 

penyesuaian dirinya, untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligament-ligamen disekitar (M. Sajoto, 1988: 

58). Dalam melakukan gerakan kelentukan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan kerena dengan kelentukan tubuh kita akan dapat bebas bergerak. 

Demikian pula dalam melakukan tendangan diperlukan tungkai yang lentuk hal 

ini bertujuan untuk memudahkan menggerakkan tungkai dalam menendang bola 

menuju sasaran yang ditentukan atau yang diinginkan. 

 Sesuai dengan hasil penelitian ini, kelentukan memberikan sumbangan 

yang dapat dikategorikan sedang terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa 

ektrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan yaitu 

sebesar 9,1 %. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari koefisien regresi yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,503 dan termasuk kategori cukup tinggi. Dengan 

demikian semakin besar derajat kelentukan tungkai sampai batas tertentu maka 

semakin semakin besar pula kemungkinan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Selain itu manfaat yang dapat diambil dari kelentukan yang baik 

untuk penampilan olahraga adalah: 1) mempermudah atlit untuk dalam 

penguasaan teknik-teknik tinggi, 2) mengurangi terjadinya cidera atlit, 3) seni 

gerak tercermin dari kelentukan yang tinggi, 4) meningkatkan kelincahan dan 

kecepatan gerak (Suharno, HP. 1985: 34). Dengan berdasarkan pada pendapat 

suharno (1985: 34) dan berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka pelatih 

perlu memperhatikan latihan yang bertujuan meningkatkan kelentukan tungkai. 
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4.2.3.  Sumbangan Panjang Tungkai terhadap jauhnya tendangan bola 

 Tungkai sebagai penopang tubuh dalam segala aktifitas merupakan aspek 

penting dalam melakukan unjuk kerja menendang, Penempatan kaki tumpu yang 

dilakukan dengan cara yang benar dengan menggunakan ayunan yang cepat dan 

kuat, serta didukung panjang tuas akan memberikan hasil secara optimal. Panjang 

tungkai dipengaruhi oleh proporsi tubuh seseorang didasarkan pada aspek 

keturunan dan genetika. Sebagai penunjang gerakan dalam unjuk kerja 

menendang, tungkai yang panjang memberikan keuntungan relatif lebih baik 

dibandingkan tungkai yang pendek.  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang tungkai 

memberikan sumbangan terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa 

ektrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi kabupaten Pekalongan yaitu 

sebesar 22,2 %. Sumbangannya tersebut dapat dilihat dari koefisien regresi yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,611 dan termasuk kategori cukup tinggi. Berorientasi 

pada hasil tersebut, keberhasilan menendang bola sebesar 77,8 % ditentukan oleh 

aspek lain selain komponen kondisi fisik panjang tungkai. 

4.2.4  Sumbangan power otot, kelentukan dan panjang tungkai terhadap jauhnya 

tendangan bola 

 Berdasarkan pada analisis regresi berganda masing-masing prediktor baik 

power otot, kelentukan dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola 

dalam permainan sepakbola, jika dicermati lebih lanjut secara bersama-sama 

keempat prediktor memiliki pengaruh dengan kriterium. Mencermati hal tersebut, 

power otot, kelentukan dan panjang tungkai merupakan gabungan dari unsur 
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komponen kondisi fisik yang lain yaitu kecepatan maksimal dan kekuatan 

maksimal. 

 Dengan memiliki power otot tungkai yang baik hasil menendang bola 

menjadi lebih optimal dibandingkan dengan power otot tungkai yang kurang baik. 

Berdasarkan pada hasil analisis data power otot, kelentukan dan panjang tungkai 

memberikan sumbangan keberhasilan secara bersama-sama sebesar 43,4 % dan 

selebihnya yaitu 56,6% dari jauhnya tendangan bola (Y) dipengaruhi faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini seperti : Kekuatan, kecepatan, ketepatan, 

kelincahan dll, selanjutnya dalam faktor mekanika juga mempengaruhi hasil 

tendangan bola yaitu berupa koordinasi gerakan tubuh. 
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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1.  Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada sumbangan yang sangat kecil dari power otot tungkai terhadap 

jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA 

Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

2. Ada sumbangan yang sangat kecil dari kelentukan tungkai terhadap 

jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA 

Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

3. Ada sumbangan yang sangat kecil dari panjang tungkai terhadap 

jauhnya tendangan bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA 

Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 

4. Ada sumbangan sedang dari power otot tungkai, kelentukan tungkai 

dan panjang tungkai terhadap jauhnya tendangan bola pada siswa 

ekstrakurikuler sepakbola SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan. 
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5.2.  Saran 

1. Melihat bahwa power otot tungkai memberikan sumbangan yang 

sangat kecil terhadap jauhnya tendangan bola, maka disarankan kepada 

pelatih  untuk memberikan latihan daya ledak. Daya ledak dapat terjadi 

dengan baik bila didukung oleh unsur-unsur kekuatan otot, kecepatan 

kontraksi otot dan kecepatan rangsangan syaraf, misalnya : loncat-

loncat dengan beban, latihan beban (weight trainning), cicuit training 

dan lari naik tangga. 

2. Melihat bahwa kelentukan tungkai memberikan sumbangan yang 

sangat kecil terhadap jauhnya tendangan bola, maka disarankan kepada 

pelatih  untuk memberikan latihan kelenturan bagian medial tungkai 

atas. 

3. Melihat bahwa nilai dari hasil pengukuran panjang tungkai 

memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap jauhnya tendangan 

bola, maka disarankan kepada dalam pemilihan atlet atau pemain 

hendaknya memperhatikan tinggi badan dan panjang tungkai agar poal 

pembinaan dan proses pelatihan yang dilakukan dapat berhasil guna 

dan berdaya guna. 
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