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SARI 
 

Sugiono, Tri. 2009. Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan 
Gerak Tungkai dan Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 
dalam Permainan Sepakbola pada Pemain PSP 007 Weleri Kendal Tahun 2009.  
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar sumbangan 
kekuatan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh?, Seberapa besar 
sumbangan kecepatan gerak tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh?, 3)  
Seberapa besar sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak 
jauh?, dan 4)  Seberapa besar sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 
tungkai dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1) Mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai 
terhadap hasil tendangan jarak jauh, 2) Mengetahui besarnya sumbangan 
kecepatan gerak tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh, 3) Mengetahui 
besarnya sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh, dan 
4) Mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 
tungkai dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

Penelitian ini menggunakan tehnik populasi pemain PSP 007 Weleri 
Kendal. Pengambilan data menggunakan teknik total populasi. Variabel dalam 
penelitian ini yaitu kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai dan kekuatan 
otot perut sebagai variabel bebas serta hasil tendangan jarak jauh sebagai variabel 
terikat. Pengumpulan data menggunakan metode survei tes dan pengukuran. 
Analisis data menggunakan rumus regresi. 

Hasil analisis data menunjukkan : 1) Sumbangan kekuatan otot tungkai 
terhadap hasil tendangan jarak jauh  yaitu 26,0%, 2) Sumbangan kecepatan gerak 
tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh  yaitu 40,2%, 3) Sumbangan kekuatan 
otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh yaitu 23,4%, dan 4) Secara 
bersama-sama sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan 
kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh  yaitu 72,9%. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu kemampuan pemain dalam melakukan 
tendangan jarak jauh turut ditentukan oleh kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 
tungkai dan kekuatan otot perutnya, oleh karena itu penulis dapat mengajukan 
saran: 1) Bagi para pemain sepakbola jika ingin memiliki tendangan yang jauh 
hendaknya meningkatkan kekuatan otot tungkai,  kecepatan gerak tungkai dan 
kekuatan otot perutnya melalui program latihan secara terprogram dan terencana 
dengan pembebanan yang bertingkat, 2) Bagi pelatih dalam menyusun program 
latihan tendangan jarak jauh hendaknya dilakukan secara berimbang antara latihan 
teknik dan latihan fisik yang menunjang seperti kekuatan otot tungkai, kecepatan 
gerak tungkai, kekuatan otot perut atau yang lainnya, dan 3) Bagi peneliti lain 
yang hendak melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan hasil penelitian ini 
sebagai bahan referensi sehingga hasilnya akan lebih sempurna. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permainan sepakbola modern pertama kali dikenalkan oleh Cambridge 

University di Inggris pada tahun 1846, dengan dibuatnya peraturan permainan 

sepakbola yang terdiri dari 11 pasal. Peraturan-peraturan itu kemudian 

disosialisasikan dan dapat diterima oleh universitas dan sekolah lain dan dikenal 

dengan nama “Cambridge Rules of Football“. Selanjutnya pada tanggal 8 

Desember 1863 tersusunlah suatu peraturan permainan sepakbola yang digunakan 

sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah federasi sepakbola dengan 

nama “Federasion Internationale de Football Assosiation“ disingkat  FIFA, atas 

inisiatif Robert Guirin dari Perancis dan sekaligus sebagai ketua yang pertama. 

Federasi tersebut beranggotakan 7 negara pada waktu itu, yaitu: Spanyol, 

Perancis, Belgia, Belanda, Swiss, dan Swedia (A. Sarumpaet, 1992:2). 

Sepakbola adalah permainan yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-

masing regu terdiri dari 11 pemain (A. Sarumpaet, 1992:5). Seiring dengan 

perkembangan jaman, sepakbola juga mengalami perubahan. Hal itu terlihat pada 

peraturan pertandingan, perlengkapan lapangan, kelengkapan permainan, 

perwasitan dan lain-lain, yang kesemuanya bertujuan bagi penonton agar 

sepakbola lebih bisa dinikmati dan digemari serta menjadi suatu suguhan atau 

tontonan yang sangat menarik. Sedangkan bagi pemain sendiri agar di lapangan 

pemain lebih aman dan terlindungi dalam mengekspresikan kemampuannya 
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dalam mengolah bola, walau tetap saja sering terjadi insiden yang mengakibatkan 

pemain cedera sehingga pemain harus keluar dari pertandingan, bahkan ada yang 

menjalani perawatan intensif. 

Persepakbolaan Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan, hal ini 

terlihat dari adanya pembibitan atau adanya pembinaan usia dini dimana pemain 

muda tersebut dilatih dalam satu pelatihan yang sekarang dikenal dengan SSB 

atau Sekolah Sepakbola. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi dibawah yaitu 

U-12 atau Danone Cup, U-18, sehinga menambah minat dan motivasi pada 

pemain belia untuk mengembangkan potensinya. di jenjang senior digelar 

berbagai kompetisi seperti :  liga Djarum Indonesia dan Copa Dji Samsoe, yang 

diikuti oleh tiap divisi nasional ditiap daerah atau kota maupun kabupaten. 

Kemenangan dalam setiap kompetisi sepakbola merupakan tujuan yang 

utama, dan kemenangan suatu tim itu sendiri ditentukan oleh keberhasilan pemain 

dalam memasukkan bola ke dalam gawang. Oleh karena itu, pemain dikatakan 

baik bila menguasai teknik dasar dengan benar. Menurut A. Sarumpaet (1992:17) 

bahwa teknik dasar adalah semua kegiatan yang mendasar, dan dengan modal 

teknik dasar yang baik seorang pemain sepakbola akan dapat bermain dengan baik 

di segala posisinya. Tanpa menguasai teknik dasar, penampilan dalam permainan 

tidak akan baik, sebab teknik dasar merupakan fundamen dalam permainan 

sepakbola disamping fisik, teknik dan mental. Dijelaskan lebih lanjut oleh A. 

Sarumpaet (1992:17) bahwa teknik dasar permainan sepakbola terdiri dari teknik 

tanpa bola dan teknik dengan bola, di mana kedua teknik tersebut merupakan 

faktor yang saling mendukung.  
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Belajar atau berlatih teknik dasar sepakbola merupakan  suatu tindakan 

yang mempunyai nilai positif dalam upaya peningkatan prestasi sepakbola, oleh 

karena itu agar dapat mencapai prestasi yang baik, mengajarkan bagaimana 

bermain sepakbola yang baik dan benar dengan menekankan pada penguasaan 

tenik dasar sepakbola dengan gerakan-gerakan teknik dasar yang beraneka ragam. 

Salah satu teknik dasar dalam sepakbola adalah menendang bola.   

 Menendang menurut A. Sarumpaet (1992:18)  adalah suatu usaha untuk 

memindahkan bola dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan   

kaki atau bagian kaki. Adapun cara menendang  bola adalah dengan menggunakan 

kaki tergantung pada tujuan perkenaan kaki pada bola, salah satunya 

menggunakan kaki bagian dalam yang bertujuan untuk memberikan bola kepada 

teman, membuang bola, tendangan penalti, tendangan sudut, tendangan baik, kaki 

bagian luar (langsung maupun tidak langsung ataupun tendangan kiper). 

Dalam sepakbola, menendang merupakan salah satu keterampilan utama 

yang harus dikuasai dengan benar oleh pemain sepakbola, karena dalam 

menendang bola seorang pemain harus benar-benar mahir dalam penempatan 

guna menciptakan peluang. Banyak dilihat di lapangan sekarang ini menendang 

jarak jauh sangat sulit dilakukan apalagi yang belum menguasai teknik 

menendang dengan benar, dan pada saat peneliti melihat permainan sepakbola 

PSP 007 Weleri Kendal terdapat para pemain yang kesulitan dalam melakukan 

tendangan jarak jauh, sedangkan tendangan jarak jauh sangat penting dalam 

permainan sepakbola. Berbeda bila melihat di televisi pemain-pemain luar negeri 

sangat tenang dalam melakukan tembakan jarak jauh dan hasilnya baik serta tepat 
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pada kawan. Untuk mendapatkan tembakan bola ke sasaran dengan baik perlu 

berlatih dengan benar dan dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. 

Dilihat dari sejarah tim PSP 007 kecamatan Weleri Kendal. Tim tersebut 

termasuk tim yang cukup terkenal didaerah Kendal, karena tim ini pernah 

menduduki divisi 2 daerah Kendal. Tim tersebut terdiri dari 22 pemain dan semua 

mengunakan pemain lokal, yaitu para pemain sepakbola kelurahan Pucuk Sari 

kecamatan Weleri Kendal 

Teknik menendang dalam permainan sepakbola menurut perkenaan kaki 

dengan bola ada beberapa macam seperti menendang bola dengan kaki bagian 

dalam (inside of the foot), kaki bagian luar (outside of the foot), punggung kaki 

(instep), dan punggung kaki bagian dalam (inside of the instep). Tujuan utama 

menendang bola adalah untuk mengumpan (passing), menendang ke gawang dan 

menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping) (Sucipto,dkk., 

2000:17). 

Sukatamsi (1984:11) memaparkan bahwa untuk menciptakan dan mencapai 

prestasi yang tinggi dalam sepakbola, seorang pemain harus memiliki 4 aspek 

yaitu: 1) pembinaan   teknik   (keterampilan),  2) pembinaan fisik (kesegaran 

jasmani), 3) pembinaan teknik (mental, kecerdasan), 4) kematangan juara. 

Dari beberapa teknik tersebut di atas akan dapat diwujudkan bila didukung 

oleh kondisi fisik yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Bompa, (1990:19) 

bahwa keterampilan yang baik bila ditunjang oleh kondisi fisik yang baik. 

Terdapat sepuluh komponen kondisi fisik yang digunakan dalam olahraga antara 

lain : 1) kekuatan (strenght), 2) daya tahan (endurance), 3) daya tahan otot 
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(muscular endurance), 4) kecepatan (speed), 5) kelentukan (flexibility), 6) 

kelincahan (agility), 7) koordinasi (coordination), 8) keseimbangan (balance), 9) 

ketepatan (accuracy), 10) reaksi (reaction) M. Sajoto, (1995:8-10).  

Menurut mekanika gerak menendang bola, terdapat komponen-komponen 

kondisi fisik yang berperan terhadap jauhnya tendangan yaitu kekuatan otot 

tungkai, kecepatan gerak tungkai pada saat mengayun dan kekuatan otot perut. 

Sedangkan kekuatan itu sendiri adalah kemampuan otot untuk membangkitkan 

tegangan terhadap suatu tahanan Harsono, (1988:176).  

Kecepatan menurut M. Sajoto (1995:88) adalah ”kemampuan seseorang 

dalam melakukan gerakan berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam 

waktu yang singkat”. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-

gerakan sesingkat-singkatnya sekaligus menjadi faktor yang mempengaruhi 

kelincahan. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan dalam melakukan gerak 

tungkai atau tendangan. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan Gerak Tungkai dan 

Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh dalam Permainan 

Sepakbola pada Pemain PSP 007 Weleri Kendal Tahun 2009”. Adapun alasan 

pemilihan judul dalam penelitian ini adalah: 

1) Dalam melakukan tendangan, otot tungkai sangat berperan untuk memberikan 

unsur kemampuan fisik yang menjadikan seseorang mampu menahan beban 

atau tahanan dengan menggunakan kontraksi otot. 
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2) Kecepatan gerak tungkai sangat dibutuhkan oleh seorang pemain dalam 

meningkatkan kemampuan teknik menendang bola jarak jauh. 

3) Otot perut merupakan pusat pergerakan dari seluruh badan. Jadi kekuatan otot 

perut berpengaruh terhadap hasil tendangan jarak jauh. 

4) Terjadinya gol indah, dilakukan dengan tendangan jarak jauh kearah gawang. 

 

1.2  Permasalahan 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan 

tendangan jarak jauh, salah satu diantaranya adalah faktor fisik yang salah satunya 

adalah : kekuatan otot perut dan kekuatan otot tungkai. Berdasarkan apa yang 

telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Seberapa besar sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009 ? 

2) Seberapa besar sumbangan kecepatan gerak tungkai terhadap hasil tendangan 

jarak jauh pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009 ? 

3.  Seberapa besar sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak 

jauh pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009 ? 

4.  Seberapa besar sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai dan 

kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009 ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan penelitian, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal 

tahun 2009. 

2) Mengetahui besarnya sumbangan kecepatan gerak tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal 

tahun 2009. 

3) Mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan 

jarak jauh dalam sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

4) Mengetahui besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 

tungkai dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam 

sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul 

skripsi dan memperoleh gambaran yang jelas serta mengarah pada tujuan 

penelitian, maka istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah 

sebagai berikut : 
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1.4.1 Sumbangan  

Dalam KBBI (2002:1101),  sumbangan adalah : 1) pemberian sebagai 

bantuan, 2) bantuan : sokongan. Dalam penelitian ini sumbangan adalah bantuan 

ataupun sokongan yang diberikan oleh kekuatan otot perut, kekuatan otot tungkai 

dan kecepatan gerak tungkai guna mendukung suatu tendangan jarak jauh. 

 

1.4.2 Kekuatan Otot Tungkai 

Tungkai adalah kaki atau seluruh kaki dari pangkal ke bawah. Menurut 

Suharno HP, (1986:35) kekuatan ialah kemampuan dari otot untuk dapat 

mengatasi tahanan atau beban dalam menjalankan aktifitas. 

 

1.4.3 Kecepatan Gerak Tungkai  

Kecepatan adalah suatu kemampuan bersyarat untuk menghasilkan 

gerakan tubuh dalam keadaan atau waktu yang sesingkat mungkin Dwikusworo, 

Eri Pratiknyo, (2000:2). Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan dalam 

melakukan gerak tungkai.  

 

1.4.4 Kekuatan Otot Perut 

Kekuatan otot menurut M.Sajoto (1995:98) adalah komponen kondisi fisik 

seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima 

beban suatu kerja. Sedangkan kekuatan otot perut adalah kekuatan otot perut 

untuk dapat mengatasi tahanan atau beban untuk menjalankan aktivitas dan daya 

tahan otot perut. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kekuatan otot perut yaitu 
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melakukan gerakan sit-up dalam waktu 30 detik dan dihitung gerakan sit-up yang 

benar. 

 

1.4.5 Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Hasil menurut KBBI (2002:391) artinya akibat berkesudahan. Tendangan 

adalah sepakan (KBBI, 2002:1171), hal ini yang dimaksud hasil tendangan jarak 

jauh adalah suatu akibat dari hasil sepakan jarak jauh. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan yang dapat peroleh dari kegiatan pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Merupakan sumbangan yang berarti bagi para pembina maupun pelatih untuk 

meningkatkan prestasi pemain, terutama dalam merencanakan metode latihan 

yang efektif dan efisien dalam meningkatkan teknik dasar menendang bola 

dalam permainan sepakbola. 

2) Memberikan gambaran kepada pemain maupun pelatih tentang kekuatan otot 

tungkai, kecepatan gerak tungkai, kekuatan otot perut serta sumbangannya 

terhadap hasil tendangan jarak jauh pada pemain sepakbola klub PSP 007 

Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2009. 

3) Dapat menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan 

penilitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Sepakbola 

Sepakbola juga merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh 

semua kalangan, baik dari kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke 

atas. Olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat, dari hanya sekedar 

menonton pertandingannya, suka bermain hanya sekedar hobi saja atau 

ditingkatan lebih tinggi lagi yaitu olahraga prestasi. Berkaitan dengan sepakbola 

prestasi maka akan banyak sekali hal yang harus dibicarakan dan dikupas yang 

sulit sekali sekarang ini menentukan negara mana yang terkuat dan yang terbaik 

dalam sepakbola. 

Dilihat dari klasifikasi jenis olahraganya, sepakbola termasuk jenis 

olahraga permainan serangan (invasion games). Permainan ini mengarah  pada 

pengenalan obyek atau bola pada suatu daerah tertentu. Dalam bentuk yang 

kompleks, dapat dilakukan permainan yang identik dengan permainan sebenarnya. 

Masing-masing tim berusaha untuk mengendalikan bola ke daerah sasaran lawan 

yang pada akhirnya dapat mencetak gol. Hal ini sesuai dengan tujuan permainan 

sepakbola yaitu memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan, dan 

berusaha agar gawangnya tidak kemasukan. 

Menurut Sukatamsi (1984:11) suatu kesebelasan yang baik, kuat dan 

tangguh adalah kesebelasan yang terdiri atas pemain-pemain yang mampu 
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menyelenggarakan permainan yang kompak, artinya mempunyai kerjasama team 

yang baik. Untuk mencapai kerjasama team yang baik, diperlukan pemain-pemain 

yang dapat menguasai semua bagian-bagian dan macam-macam teknik dasar dan 

keterampilan bermain sepakbola, sehingga dapat memainkan bola dalam segala 

posisi dan situasi dengan cepat, tepat dan cermat. 

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang berkembang 

dengan sangat pesat dikalangan masyarakat dibangdingkan cabang olahraga 

lainya, karena permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki ataupun oleh 

perempuan baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Dalam pertandingan 

beregu, kesebelasan yang baik, kuat dan tangguh bila mampu menyajikan 

permaianan yang kompak atau mempunyai kerja sama yang baik hal ini dapat 

dilakukan bila pemain dapat menguasai teknik dasar dan ketrampilam permainan 

yang baik pula. Untuk mencapai kerja sama tim yang baik diperlukan pemain 

yang menguasai macam-macam teknik dasar permainan dan ketrampilan dasar 

sepakbola  Sementara tujuan utama dari sepakbola merupakan memasukkan bola 

ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha menjaga gawang sendiri agar 

tidak kemasukan.  

 

2.1.2 Teknik Dasar Sepakbola 

Teknik dasar bermain sepakbola menurut Sukatamsi (1995:33) adalah 

semua gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-gerakan dengan bola yang 

diperlukan dalam bermain sepakbola,  tehnik bermain sepak bola adalah terlepas 

dari permainannya. Jadi seorang pemain sepakbola yang frosesional harus 
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menguasai tehnik dasar bermain sepakbola terlebih dahulu sebelum bermain 

dalam permainan sepak bola. 

Contoh gerakan tanpa bola adalah lari secepat-cepatnya mencari posisi 

yang kosong untuk menerima operan atau umpan dari teman yang menguasai 

bola, melompat setinggi-tingginya untuk berebut bola dengan pemain lawan, lari 

zig-zag atau gerakan tipu untuk menghindari dari hadangan lawan. Sedangkan 

contoh gerakan dengan bola yaitu ketrampilan menendang bola dengan 

menggunakan punggung kaki untuk menembak kegawang dengan keras atau 

shooting. 

Untuk bermain sepakbola dengan baik pemain harus dibekali teknik dasar 

yang baik pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung pemain 

tersebut dapat memainkan sepakbola yang baik pula. Beberapa teknik dasar yang 

perlu dimiliki oleh seorang pemain adalah menendang, menghentikan, 

menggiring, menyundul, merampas, lemparan ke dalam, dan penjaga gawang 

(Sucipto dkk, 2000:17). 

2.1.2.1 Menghentikan Bola  

Menghentikan bola  merupakan salah satu teknik dasar bermain sepakbola 

yang penggunaannya bersamaan dengan teknik dasar menendang bola. Tujuan 

menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya untuk 

mengatur tempo permainan,  mengalihkan laju permainan,  dan memudahkan 

untuk melakukan passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada 

umumnya digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki, paha, dan dada. 
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Bagian kaki yang biasanya untuk menghentikan bola adalah kaki bagian luar, kaki 

bagian dalam, punggung kaki, dan telapak kaki. (Sucipto dkk, 2000:22) 

2.1.2.2 Menggiring Bola 

 Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang bola dengan terputus-

putus atau pelan-pelan, oleh karena itu kaki yang pergunakan dalam menggiring 

bola sama dengan kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring bola 

bertujuan antara lain untuk mendekati jarak sasaran, melewati lawan, dan 

menghambat permainan (Sucipto dkk, 2000:28). 

2.1.2.3 Menyundul Bola 

 Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala. tujuan 

menyundul bola dalam permainan sepakbola adalah untuk mengumpan, mencetak 

gol, dan untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola back pass ke 

penjaga gawang. Ditinjau dari posisi tubuhnya, menyundul bola dapat dilakukan 

dengan berdiri, atau sambil meloncat, dan banyak gol tercipta dalam permainan 

sepakboladari hasil sundulan kepala. (Sucipto dkk, 2000:32) 

2.1.2.4 Merampas Bola 

 Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasaan 

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

dan sambil meluncur (sliding tackling) (Sucipto dkk, 2000:34). 

2.1.2.5 Lemparan ke Dalam 

 Lemparan kedalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepakbola yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan. Selain 

mudah untuk memainkan bola, dari lemparan kedalam off side tidak berlaku. 
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Lemparan kedalam dapat dilakukan dengan atau tanpa alawan, baik dengan posisi 

kaki sejajar atau salah satu kaki kedepan (Sucipto dkk, 2000:36). 

2.1.2.6 Penjaga Gawang 

 Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

permainan sepakbola. Teknik menjaga gawang meliputi: menangkap bola, 

melempar bola dan menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan 

berdasarkan datangnya arah bola, ada yang datangnya bola masih dalam 

jangkauan penjaga gawang (tidak meloncat) dan ada yang diluar jangkauan 

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

berdasarkan jauh dekatnya sasaran  (Sucipto dkk, 2000:38).  

2.1.2.7 Menendang Bola 

 Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan 

sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang 

dengan baik akan bermain dengan baik dan efisien. Tujuan menendang bola 

adalah mengumpan (passing), menembak kegawang (shooting at the goal), 

menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). Dan teknik 

menendang bola sesuai dengan perkenaan kaki sebagai berikut : 

1) Menendang dengan kaki bagian dalam 

2) Menendang dengan kaki bagian luar 

3) Menendang dengan punggung kaki 

4) Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

5) Menendang dengan tumit   (Sucipto dkk, 2000:17). 
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  Teknik dasar menendang dalam sepakbola adalah merupakan dasar 

dalam permainan sepakbola. Seorang pemain yang tidak menguasai teknik 

menendang bola dengan baik dan cermat, cepat dan tepat pada sasaran, baik pada 

teman maupun sasaran untuk membuat gol. Prinsip-prinsip dalam menendang 

bola menurut (Sukatamsi,1984:44) adalah kaki tumpu, kaki yang menendang, 

bagian bola yang ditendang, sikap badan dan pandangan mata pada saat 

menendang. 

 

2.1.3  Teknik Dasar Tendangan 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki (A. 

Sarumpaet, 1992:20). Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, 

menggelinding maupun melayang di udara. Pada sepakbola menendang 

merupakan teknik dasar yang paling banyak digunakan. Menurut Sukatamsi 

(1984:44) seorang pemain yang tidak menguasai teknik menendang dengan baik, 

pemain tersebut tidak akan menjadi pemain yang baik, dan kesebelasan yang baik 

adalah kesebelasan yang semua pemainnya menguasai teknik menendang bola 

dengan baik. 

Fungsi ataupun tujuan dari pada menendang bola ada beberapa macam, 

antara lain : 1) untuk memberi umpan kepada teman atau mengoper bola, 2) untuk 

menendangkan bola kedalam gawang lawan untuk membuat gol kemenangan, 3) 

untuk menghidupkan bola kembali setelah terjadi suatu pelanggaran seperti 

tendangan bebas, tendangan penjuru, tendangan hukuman, tendangan gawang dan 
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sebagainya, 4) untuk melakukan clearing ataupun pembersihan dengan jalan 

menyapu bola yang berbahaya di daerah sendiri atau dalam usaha membendung 

serangan lawan pada daerah pertahanan sendiri (A. Sarumpaet, 1992:20). 

Prinsip-prinsip teknik dasar menendang bola yang perlu diperhatikan 

menurut Sukatamsi (1984: 45), adalah sebagi berikut: 

1)  Letak kaki tumpu 

Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu pada tanah pada saat persiapan 

menendang dan merupakan titik berat badan. Posisi kaki tumpu akan menentukan 

arah lintasan bola dan tinggi rendahnya bola. Lutut kaki tumpu sedikit ditekuk dan 

pada waktu menendang lutut diluruskan. Gerakan dari lutut ditekuk kemudian 

diluruskan merupakan kekuatan mendorong ke depan. Posisi atau letak kaki 

tumpu yang baik untuk melakukan tendangan dengan menggunakan punggung 

kaki bagian dalam adalah kaki tumpu diletakkan disamping belakang bola antara 

25 cm sampai 30 cm, arah kaki tumpu membuat sudut 40o dengan garis lurus arah 

bola (lihat gambar 1). 

                                        

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Letak Kaki Tumpu 

 (Sukatamsi, 1984: 118) 
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2) Kaki yang menendang  

Kaki yang menendang adalah kaki yang dipergunakan untuk menendang 

bola. Pergelangan kaki yang menendang bola pada saat menendang dikuatkan atau 

ditegangkan, tidak boleh bergerak. Tungkai yang menendang diangkat ke 

belakang kemudian diayunkan ke depan sehingga bagian kaki yang digunakan 

untuk menendang mengenai bola, kemudian diteruskan dengan gerak lanjutan ke 

depan, dan seterusnya bergerak lari untuk mencari posisi. 

3) Bagian bola yang ditendang 

Merupakan bagian bola sebelah mana yang ditendang akan menentukan 

arah dan kecepatan bola. Adapun bagian bola yang paling tepat untuk ditendang 

adalah tepat mengenai bagian tengah-tengah bola, maka bola akan bergulir datar 

dipermukaan tanah. Namun apabila bagian kaki yang menendang tepat mengenai 

bagian bawah belakang bola, maka bola akan naik melambung rendah atau 

melambung tinggi. 

4) Sikap badan  

 Sikap badan pada waktu menendang sangat dipengaruhi oleh posisi kaki 

tumpu terhadap bola. Posisi kaki tumpu tepat disamping bola, maka pada saat 

menendang bola badan tepat di atas bola dan badan akan sedikit condong ke 

depan, sikap badan ini untuk tendangan bola menggulir rendah atau melambung 

sedang. Pada waktu menendang bola pada posisi kaki tumpu berada disamping 

belakang bola, maka pada waktu menendang bola badan berada di atas belakang 

bola hingga sikap badan condong ke belakang, maka hasil tendangan bola 

melambung tinggi. Kedua lengan terbuka kesamping badan untuk menjaga 
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keseimbangan. Karena kaki tumpu berada disamping bola maka panggul berada di 

atas bola, sikap badan sedikit condong ke depan (lihat gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Sikap Badan Saat Menendang Bola  

(Sukatamsi, 1984:52) 

5) Pandangan mata 

Pada waktu menendang bola, arah pandangan mata pada bola kemudian 

pada arah sasaran. Adapun pandangan mata pada saat permulaan hingga pada saat 

menendang bola adalah tertuju pada bola, kemudian ke arah sasaran, yang 

dimaksud sasaran dapat teman yang akan diberi operan atau sasaran pada gawang 

lawan, baru meletakkan kaki tumpu. Pada waktu menendang bola, mata melihat 

pada bagian bola yang ditendang, setelah menendang pandangan mata ke arah 

jalannya bola (lihat gambar 3). 
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Gambar . 

Pandangan Mata Saat Menendang Bola 

 (Sukatamsi, 1984: 118) 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menendang bola jarak 

jauh ialah dengan kura-kura kaki bagian dalam. Tendangan dengan kura-kura kaki 

bagian dalam sering digunakan dalam pemainan sepakbola, karena bola yang 

ditendang akan dapat lebih mudah terarah. Kegunaan tendangan dengan kura-kura 

kaki bagian dalam adalah untuk operan jarak jauh, operan lambung, memasukkan 

bola kemulut gawang dan tendangan melengkung.  

 

2.1.4 Menendang Bola Menggunakan Kura-kura Kaki Dalam 

Teknik-teknik menendang menggunakan kura-kura kaki bagian dalam 

adalah sebagai berikut: 
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1) Letak kaki tumpu 

Kaki tumpu diletakkan dibelakang samping bola, sekitar 25-30 cm dan 

arah kaki tumpu membuat sudut 40 derajat dengan garis lurus arah bola (garis 

belakang bola) (lihat gambar 4). 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Letak kaki tumpu saat menendang dengan kura-kura kaki dalam 

(Sukatamsi, 1984:117) 

2) Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang bola diangkat ke belakang, kemudian diayunkan ke 

depan ke arah sasaran hingga kura-kura kaki bagian tepat mengenai tengah-tengah 

di bawah bola. Gerak kaki yang menendang dilanjutkan dengan gerak lanjutan ke 

depan (lihat gambar 5).  

 

 

 

 

Gambar 5. 

Bagian Kaki yang Menendang 

(Sukatamsi, 1984: 118) 
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3) Sikap badan 

Pada waktu kaki yang menendang bola diayunkan ke belakang, badan 

condong ke depan, pada waktu menendang bola karena posisi kaki tumpu berada 

di samping belakang bola, maka sikap badan condong ke depan dan kedua lengan 

terbuka ke samping badan untuk menjaga keseimbangan (lihat gambar 6). 

 

Gambar 6. 

Sikap badan saat menendang dengan kura-kura kaki dalam 

(Sukatamsi, 1984: 118) 

4) Pandangan mata 

Pandangan mata pada waktu menendang bola melihat pada bola dan ke 

arah sasaran. 

5) Bagian bola yang ditendang 

Bagian bola yang ditendang tepat di tengah-tengah bawah bola, maka bola 

akan melambung tinggi. 
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6) Ancang-ancang 

Bola dalam keadaan berhenti, pemain berdiri 3-5 langkah dibelakang 

samping bola, sehingga letak pemain membuat sudut kurang lebih 40 derajat 

dengan garis lurus arah sasaran bola di belakang bola. (Sukatamsi, 1984:119). 

 
 

Gambar 7. 

Ancang-ancang menendang bola dengan kura-kura kaki dalam 

(Sukatamsi, 1984: 118) 

Kegunaan menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam 

bisa digunakan pada saat melakukan operan jarak jauh, operan melambung tinggi, 

memasukkan bola tepat ke mulut gawang, malakukan tendangan bola melengkung 

(slice) dan bisa dikombinasikan dengan gerakan lain. (Sukatamsi, 1984:123). 

Kelebihan dari menendang bola ke mulut gawang menggunakan kura-kura 

kaki bagian dalam adalah arah bola melengkung ke kiri atau ke kanan mulut 

gawang baik untuk bola datar maupun bola tinggi. Sedangkan kelemahannya 

adalah sulit bagi pemain untuk dapat menciptakan putaran bola yang dapat 

melengkung dan masuk secara tepat ke dalam mulut gawang. 
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2.1.5 Kondisi Fisik 

Kondisi fisik menurut M. Sajoto (1995:16) adalah suatu kesatuan utuh dari 

komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan 

maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa didalam usaha peningkatan kondisi fisik 

maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan, walaupun disana sini 

dilakukan dengan sistem prioritas sesuai keadaan atau status setiap komponen itu 

dan untuk keperluan apa keadaan atau status yang dibutuhkan tersebut. 

Menurut Remmy Muchtar (1992:81), kondisi fisik dalam olahraga 

didefinisikan sebagai kemampuan seorang olahragawan dalam melaksanakan 

kegiatan olahraga. Lebih lanjut Remmy Muchtar (1992:82) menjelaskan bahwa 

kondisi fisik dibagi atas : (a) kondisi fisik umum atau general physical condition, 

dan (b) kondisi fisik khusus atau spesific physical condition. Dalam kondisi fisik 

ini, mengandung berbagai unsur kualitas fisik atau physical qualities yang 

menentukan dalam kegiatan olahraga. Pada umumnya unsur-unsur tersebut terdiri 

atas : a) speed atau kecepatan, b) strenght atau kekuatan, c) endurance atau daya 

tahan, d) flexibility atau kelentukan, dan e) agility atau kelincahan. Unsur-unsur 

tersebut diatas, merupakan kualitas fisik yang menentukan untuk pencapaian hasil 

dalam olahraga. Remmy Muchtar (1992:83) juga memberikan contoh latihan fisik 

umum yaitu antara lain : latihan sit-up yang bertujuan untuk meningkatkan daya 

tahan dan kekuatan otot perut. 

Menurut M. Sajoto (1995:16) dijelaskan bahwa komponen kondisi fisik 

terdiri atas: 1) kekuatan, 2) kecepatan, 3) daya tahan, 4) power atau daya ledak 

otot, 5) kelentukan, 6) keseimbangan, 7) koordinasi, 8) kelincahan, 9) ketepatan 
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dan 10) reaksi. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua 

komponen yang ada didalam kondisi fisik akan mempengaruhi ketrampilan 

melakukan teknik dasar sepakbola yang baik. 

 

2.1.6 Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan merupakan dasar utama dalam melakukan aktivitas, dimana 

apabila tubuh tidak dalam keadaan kuat maka tidak bisa menerima beban dari 

manapun. Suharno HP (1986:21) mengartikan kekuatan sebagai kemampuan dari 

otot untuk dapat mengatasi tahanan beban dalam menjalankan aktivitas. Kekuatan 

merupakan faktor biologis yang timbul dari manusia sendiri. 

Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

melakukan tendangan pada permainan sepakbola apalagi dengan jarak yang jauh 

(Suharno HP, 1986:226). Kekuatan otot tungkai ialah unsur kemampuan fisik 

yang menjadikan seseorang mampu menahan tahanan dengan menggunakan 

kontraksi otot pada tungkai. 

Tungkai sebagai salah satu anggota gerak bawah memiliki peran penting 

dalam unjuk kerja olahraga. Tungkai melibatkan tulang-tulang pembentuk otot 

tungkai baik atas maupun bawah. Tulang-tulang pembentuk otot meliputi tulang-

tulang kaki, tulang-tulang tibia dan fibula, serta tulang femur (Raven, 1981:14). 

Anggota gerak bawah dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara 

gelang panggul, meliputi:1) tulang pangkal paha (Coxae), 2) tulang paha (Femur), 

3) tulang kering (Tibia), 4) tulang betis (Fibula), 5) tempurung lutut (patela), 
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tulang pangkal kaki (Tarsalia), 7) tulang telapak kaki (Meta Tarsalia), dan 8) ruas 

jari-jari kaki (Phalangea) (Syaifuddin, 1992:31). 

 Otot-otot pembentuk tungkai yang terlibat pada pelaksanaan tendangan 

jarak jauh 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 ( Revan, 1981:14). 

 Otot-otot penggerak tungkai atas, mempunyai selaput pembungkus yang 

kuat dan disebut fasia lata. Otot-otot tungkai atas dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu:1) otot abduktor, meliputi a) muskulus abduktor maldanus sebelah dalam, b) 

muskulus abduktor brevis sebelah tengah, c) muskulus abduktor longus sebelah 

luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor femoris, dengan 

fungsi menyelenggarakan gerakan abduksi tulang femur; 2) muskulus ekstensor, 

meliputi:a) muskulus reptus femoris, b) muskulus vestus lateralis eksternal, c) 

muskulus vestus lateralis eksternal, d) muskulus vestus inter medial; 3) otot 

fleksor femoris, meliputi:a) biseps femoris berfungsi membengkokkan dan 

meluruskan tungkai bawah, b) muskulus semi membranosis berfungsi 

membengkokkan tungkai bawah, c) muskulus semi tendinosus berfungsi 

membelokkan  urat bawah serta memutar kedalam, d) muskulus sartorius 

berfungsi untuk eksorotasi femur, memutar keluar pada lutut mengetul, serta 

membantu garakan fleksi femur dan membengkokkan keluar (Syaifuddin, 

1992:56). 
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Gambar 8. 

Struktur Otot Tungkai 

Sumber:Syaifuddin (1997:46) 
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Guna meningkatkan kekuatan otot tungkai, latihan yang sering digunakan 

pelatih adalah weight training, disamping bentuk-bentuk latihan lain seperti 

circuit traning, isometrik training dan gerakan-gerakan senam. Weight training 

adalah bentuk latihan  yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat 

otot.  

 

2.1.7 Kecepatan Gerak Tungkai 

Kecepatan menurut M. Sajoto (1995:88) adalah ”kemampuan seseorang 

dalam melakukan gerakan berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dalam 

waktu yang singkat”. Dari sudut pandang mekanis, kecepatan adalah 

perbandingan antara jarak dengan waktu. Suharno HP ( 1986:43-45 ) menyebut 

kecepatan adalah kemampuan organisme atlet dalam melakukan gerakan-gerakan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan didefinisikan sebagai jarak 

dibagi waktu. Oleh karena itu, pengukuran kecepatan dilakukan dengan total jarak 

dibagi waktu (Dwikusoro, Eri Pratiknyo, 2000:7). Pada olahraga biasanya 

menggunakan kecepatan rata-rata, misalnya kecepatan gerak tungkai pada pencak 

silat, kecepatan pukulan pada tinju , kecepatan gerak tungkai pada saat 

menendang bola, dan lain sebagaimya. Kecepatan dibagi menjadi beberapa 

kriteria salahsatunya adalah; 

1) Kecepatan reaksi 

Kecepatan reaksi berasal dari kata kecepatan dan reaksi. Kecepatan 

merupakan sejumlah gerakan per waktu. M. Muslim (1986:7). Reaksi berarti 

kegiatan (aksi) yang timbul karena satu perintah atau suatu peristiwa W.J.S. 
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Poerwandarminta (1991:721). Dari penjabaran tersebut, maka kecepatan reaksi 

adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab secepat mungkin atau 

merespon  sesaat setelah mendapat suatu rangsangan atau peristiwa dalam satuan 

waktu.  

Dalam banyak cabang olahraga, kecepatan merupakan komponen fisik 

yang sangat penting. Kecepatan menjadi faktor penentu di cabang-cabang 

olahraga, kecepatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu 

pertandingan. 

Kecepatan reaksi dikemukakan oleh Claude Bouchard yang dalam 

terjemahan oleh Moeh. Soebroto (1997:39). Bahwa “kecepatan reaksi adalah 

kualitas yang memungkinkan memulai suatu jawaban kinetis secepat mungkin 

setelah menerima suatu rangsang”. Kecepatan reaksi merupakan kualitas yang 

sangat spesifik yang terlihat melalui berbagai jalan keanekaragaman manifestasi 

tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 tingkatan :  

a) Pada tingkat rangsang, dalam suatu persepsi tanda bersifat penglihatan, 

pendengaran dan perubahan.  

b) Pada tingkat pengambilan keputusan, kerap kali perlu dipilih perpektif dalam 

kepenuhan aneka ragam tanda agar hanya mereaksi pada rangsang yang tepat.  

c) Pada tingkat pengorganisasian reaksi kinetis, diskriminasi atau pilihan 

perpektif biasanya disertai perlunya penetapan pilihan diantara berbagai 

respons kinetis yang dibuat setelah itu.   
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2) Kecepatan bergerak 

Kecepatan bergerak adalah kemampuan organisme atlet untuk bergerak 

secepat mungkin dalam suatu gerakan tidak terputus (Suharno HP,  1986: 43:45 ).   

 

2.1.8 Kekuatan Otot Perut 

Kekuatan adalah kekuatan atau potensi otot untuk menghasilkan suatu 

tensi yang dinamis yaitu gerakan terhadap tahanan (resistant) atau menjadi suatu 

beban yang statis yaitu menghasilkan suatu tensi tanpa gerakan juga kekuatan otot 

dapat dideskripsikan sebagai potensi dari otot yang mampu untuk melakukan 

kontraksi yang maksimal (woeryanto, 1988:1). 

Kekuatan otot merupakan hal penting untuk setiap orang tetapi menjadi 

lebih penting bagi olahragawan, karyawan, dan tenaga kerja, karena kekuatan otot 

merupakan daya dukung gerakan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kekuatan 

atau strenght merupakan komponen kondisi fisik yang menyangkut masalah 

kemampuan seorang atlet pada saat mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam waktu kerja tertentu (M. Sajoto, 1995:58).  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:315) dikatakan bahwa  

perut adalah bagian tubuh dibawah rongga dada. Kekuatan otot yang dimaksud 

adalah kemampuan otot perut untuk mempergunakan otot-ototnya menerima 

beban dalam jangka waktu kerja tertentu. Kekuatan otot perut disini yaitu 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan sekelompok otot untuk 

mendukung dalam melakukan gerakan menendang bola kearah gawang dengan 
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menggunakan kaki bagian dalam. Labih lanjut Raven (1981:12) menjelaskan 

bahwa otot perut merupakan otot-otot batang badan yang berfungsi untuk penegak 

badan selain otot punggung. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kekuatan 

otot perut adalah kemampuan otot perut untuk melakukan aktivitas gerak atau 

mendukung gerakan. Dengan kekuatan yang dimiliki otot perut diharapkan dapat 

melakukan aktivitas gerak yang bertumpu pada perut atau mendukung gerakan 

yang lain. 

Menurut Raven (1981:12), dinding perut dibentuk oleh otot-otot lurus 

perut yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tengah badan. Di 

sisinya terdapat otot-otot lebar perut yang dapat pula dibagi atas serong luar perut, 

otot serong dalam perut, dan otot lintang perut. Otot-otot tersebut terentang 

diantara gelang panggul dan rangka dada, merupakan sebuah penutup yang dapat 

merubah volume rongga perut. 

Mencermati keberadaan otot perut yang terentang antara gelang panggul 

dan rongga dada, jika dikaji secara seksama otot memiliki peran yang sangat 

penting dalam pelaksanaan gerak anggota gerak bawah seperti tungkai. Hal ini 

secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak bawah dalam melakukan 

gerakan terutama sekali dalam menendang bola memerlukan ayunan tungkai yang 

didukung oleh persendian pada panggul. Dengan demikian karena gerakan 

panggul memerlukan dukungan dan kinerja otot perut, maka dimungkinkan 

dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik akan memungkinkan ayunan 

gerak yang kuat pada otot tungkai.  
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Secara fisiologis, kekuatan otot perut adalah kemampuan otot perut atau 

sekelompok otot untuk melakukan satu kali konstraksi secara maksimal melawan 

tekanan (M. Sajoto, 1995:77). Kekuatan otot perut sama pentingnya dengan otot-

otot lain, dimana otot perut lebih berpengaruh terhadap seluruh kegiatan dari 

badan atau tubuh karena otot merupakan pusat dari seluruh gerakan (A. Kamiso, 

1988:80). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 

Susunan Otot Perut  

Sumber:Raven (1981:12) 

Untuk meningkatkan kekuatan, latihan yang sering digunakan pelatih 

adalah : weight training, menggunakan free weight, dan weight mechine. Weight 

Training adalah bentuk latihan yang bertujuan mengembangkan dan memperkuat 

otot. Berkat latihan dan pembinaan secara teratur dan terus-menerus akan 

diperoleh kekuatan yang berarti. Seseorang akan dapat memanfaatkan sesuai 

dengan gerakan teknik yang dikehendaki dalam urutan yang layak. 
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2.1.9 Analisis Kekuatan Otot Tungkai terhadap Hasil Tendangan Jarak 

Jauh  

Kekuatan otot yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat pada tungkai 

kaki dari paha dan kaki digunakan untuk menggerakkan tungkai kaki mengayun 

dari belakang ke depan secara angular yang kuat, dengan tujuan untuk 

menendang bola. Dari gerak angular yang kuat itu, bila menyentuh benda (bola) 

tersebut akan bergerak ke depan sesuai dengan besaran dorongan gaya tersebut. 

Apabila kekuatan atau gaya tersebut besar, maka hasil dorongan akan 

cepat dan kuat. Hal ini berhubungan dengan aktivitas menendang bola. Dengan 

asumsi tersebut maka kekuatan otot tungkai akan turut memberikan sumbangan 

terhadap jauhnya hasil tendangan.  

 

2.1.10 Analisis Kecepatan Gerak Tungkai terhadap Hasil  Tendangan Jarak 

Jauh 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki                        

(A. Sarumpaet, 1992:20). Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola 

diam, menggelinding maupun melayang di udara. Pada sepakbola menendang 

merupakan teknik dasar yang paling banyak digunakan. Menurut Sukatamsi 

(1984:44) seorang pemain yang tidak menguasai teknik menendang dengan baik, 

pemain tersebut tidak akan menjadi pemain yang baik, dan kesebelasan yang baik 

adalah kesebelasan yang semua pemainnya menguasai teknik menendang bola 

dengan baik. 



 

 

33

Tendangan jarak jauh sering kali digunakan oleh pemain sepakbola guna 

mengoper bola kepada teman yang berada di depan ataupun bisa digunakan untuk 

menendang bebas. Tendangan jarak jauh harus dikuasai dengan benar oleh pemain 

sepakbola karena apabila pemain tersebut tidak mampu menendang jarak jauh 

maka pemain tersebut perlu memperhatikan teknik menendang dengan benar 

terlebih dahulu. Selain harus menguasai teknik dengan benar juga harus 

diperhatikan kecepatannya. Semakin cepat kecepatan gerak tungkai, dorongan 

yang dihasilkan semakin kuat sehingga tendangan yang dihasilkan akan semakin 

jauh. Sehingga dengan penguasaan teknik yang benar dan kecepatan gerak tungkai 

akan dapat dihasilkan tendangan dengan jarak yang jauh dan tepat pada sasaran 

yang diinginkan.  

 

2.1.11 Analisis Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Menurut Raven (1981:12), otot perut merupakan otot-otot batang badan 

yang berfungsi untuk penegak badan selain otot punggung. Selain otot penegak 

batang badan otot perut juga berperan untuk menunjang gerak tubuh bagian atas 

maupun bagian bawah yaitu tungkai oleh karena itu otot perut memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pelaksanaan menendang. 

Hal ini secara logika dapat dimengerti karena anggota gerak bawah dalam 

melakukan gerakan terutama dalam pelaksanaan menendang bola memerlukan 

ayunan tungkai yang didukung oleh persendian pada panggul. Karena gerakan 

panggul memerlukan dukungan dari kinerja otot perut, maka dimungkinkan 

dengan memiliki kekuatan otot perut yang baik, akan menghasilkan ayunan gerak 
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tungkai yang kuat. Dengan semakin kuat ayunan gerak pada tungkai maka hasil 

bola yang ditendang akan semakin jauh. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

Metode adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan 

dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Metode ini mutlak diperlukan 

dalam melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitan sebagaimana yang 

dikenal sekarang ini memberikan garis-garis besar yang cermat dan mengajukan 

syarat-syarat benar, maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai 

dari suatu penelitian dapat mempunyai nilai ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Penggunaan metodologi harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian 

agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, di mana dalam bab ini akan menguraikan 

metodologi penelitian yang meliputi, sebagai berikut: 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimen, dengan metode 

penelitiannya adalah survey tes dan desain yang digunakan adalah “ One- shot 

case study” yaitu suatu model pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan pada data “suatu saat” (Suharsimi Arikunto, 2002:74). One-shot 

artinya satu kali tembak, mengumpulkan data terhadap satu kelompok pada suatu 

waktu. Adapun desain penelitian seperti dibawah ini : 
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Gambar 10. 

Desain penelitian 

Keterangan : 

rx1y = hubungan variabel X1 terhadap Y 

rx2y = hubungan variabel X2 terhadap Y 

rx3y = hubungan variabel X3 terhadap Y 

rx123y = hubungan variabel X1 ,X2, dan X3 terhadap Y 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan obyek atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:99). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu : 

3.2.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah suatu kondisi yang mempengaruhi suatu gejala atau 

merupakan variabel yang mempengaruhi yang disebut variabel penyebab atau 

disebut juga variabel X. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu : 

Kekuatan otot 
tungkai (X1) 

Kecepatan gerak 
tungkai (X2) 

Hasil Tendangan Jarak 
Jauh (Y) 

rx1y 

rx2y 

rx3y Kekuatan otot 
perut  (X3) 

rx123y 



 

 

37

1) Kekuatan otot tungkai (X1) 

2) Kecepatan gerak tungkai (X2) 

3) Kekuatan otot perut (X3) 

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikat (Y) adalah gejala atau peristiwa yang muncul sehubungan 

dengan pelaksanaan percobaan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

adalah hasil tendangan jarak jauh. 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1985:220), populasi adalah 

penduduk yang dimaksud untuk diselidiki. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah pemain PSP 007 Weleri Kendal yang telah mendapatkan pengetahuan 

teknik dasar menendang bola jarak jauh walaupun dalam dosis yang rendah 

dibandingkan dengan teknik dasar lainnya. 

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya kecil maka peneliti 

mengambil seluruh populasi pemain PSP 007 Weleri Kendal sebagai obyek 

penelitian. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini ada empat macam yaitu : 

1) Tes kekuatan otot tungkai, 2) Tes kecepatan gerak tungkai, 3) Tes Kekuatan 

otot perut, dan 4) Tes menendang bola jarak jauh. 
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3.4.1 Tes kekuatan otot tungkai 

Pengukuran kekuatan otot tungkai menggunakan alat ukur back and leg 

dynamometer test. Prosedur mengukur kekuatan otot tungkai sebagai berikut: 

1) Testee berdiri diatas tumpuan back and Leg dynamometer tanpa alas kaki. 

2) Kedua tangan memegang bagian tengah tongkat pegang dynamometer 

sedemikian rupa sehingga posisi punggung tetap tegak dan lutut membengkok 

membuat sudut 135o, pasang sabuk pembantu melingkari pinggang, ikatan 

jangan terlalu kuat karena hanya sebagai penahan ujung tali yang dikaitkan 

pada tongkat pegangan back and leg dynamometer. 

3) Lakukan gerakan meluruskan kedua tungkai atas dan bawah sekuatnya dengan 

sekali tarikan. 

4) Posisi badan tegak menghadap ke depan dan kedua tangan memegang tongkat 

pegangan dynamometer. 

5) Tes dilakukan 2 kali dan diambil yang terbaik. Petugas mencatat hasil dalam 

blangko pengukuran. Pembacaan skala dinyatakan dalam satuan kilogram 

sampai ketelitian 0,5 satuan kilogram (Surjadji, 1996:38). 

3.4.2 Tes kecepatan gerak tungkai 

Dalam pengukuran kecepatan gerak tungkai menggunakan alat photogate 

timer  yang pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

1) Sampel berdiri tegak dalam posisi kaki yang satu maju ke depan dan kaki yang 

lainya diangkat ke belakang. 

2) Petugas menyiapkan alat atau meletakkan alat sejajar tungkai yang akan 

melakukan ayunan. 
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3) Dengan aba-aba testee melakukan ayunan tungkai, pada saat sinar start 

reseptor A dilalui oleh ayunan tungkai maka timer akan menghitung waktu 

dan akan berhenti saat ayunan tungkai tersebut melalui sinar finish reseptor B. 

4) Petugas membaca angka yang ditunjukkan oleh petunjuk, catat berapa 

sentimeter. Pengukuran dilakukan dua kali dan diambil yang tebaik dalam 

satuan detik.  

3.4.3 Tes kekuatan otot perut (sit-up) 

Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot perut dan daya tahan otot 

perut, dengan alat/fasilitas yang dibutuhkan yaitu : 

1. Lantai lapangan  

2. Stopwatch 

3. Formulir pencatatan hasil tes 

4. Alat tulis 

Pelaksanaan: 

Testee berbaring terlantang diatas lantai/rumput. Kedua lutut ditekuk kira-

kira 90 derajat. Kedua tangan dilipat dan diletakkan dibelakang kepala, 

dengan jari tangan saling berkaitan (gambar 3.4) dan kedua tangan menyentuh 

lantai. Salah seorang testee membantu memegang dan menekan kedua 

pergelangan kaki, agar kaki testee tidak terangkat.  

Pada aba-aba “ya” testee bergerak membuat sikap duduk, sehingga kedua 

sikunya menyentuh paha, kemudian kembali bersikap semula. Lakukan 

gerakan ini berulang-ulang cepat tanpa istirahat dengan waktu 30 detik. 

Gerakan itu gagal bilamana: 1. Kedua lengan lepas sehingga jari-jari tidak 
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terjalin. 2. Kedua tungkai ditekuk dengan sudut lebih dari 90 derajat. 3. Kedua 

siku tidak menyentuh paha. Untuk lebih jelas mengenai pelaksanaan tes baring 

duduk dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini : 

 

 

Gambar 3.4 

Posisi tangan dibelakang kepala pada saat tes baring duduk 

Sumber: Nur Hasan (2001:142) 

 

 

Gambar 3.5 

Tes Baring Duduk (Sit-Up) 

Sumber: Nur Hasan (2001:142) 
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3.4.4 Tes Menendang Bola Jarak Jauh 

Dalam penelitian alat ukur yang digunakan untuk mengetahui hasil 

tendangan jarak jauh menggunakan tes tendangan jauh dari M. Barrow 

(1971:310). Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui dan mengukur jauhnya 

tendangan bola dalam permainan sepakbola. Sedangkan pelaksanaannya yaitu 

sampel melakukan tendangan jauh dari bola diam yang berada di garis tepi ke 

dalam lapangan tes. Melakukan 3 kali kesempatan diambil yang terbaik. Untuk 

mengukur tendangan jauh dimulai dari batas bola ditendang sampai jatuh pertama 

kali ke tanah, diukur dalam satuan meter. 

 

3.5 Tehnik Pengumpulan Data 

Faktor penting dalam penelitian yang berhubungan dengan data adalah 

metode pengumpulan data. Data yang diperoleh nantinya dianalisis untuk 

disimpulkan. Jenis data yang dibutuhkan tergantung dari tujuan penelitian itu 

sendiri. Jenis data dalam penelitian ini dibagi dua bagian, yaitu data yang dapat 

diukur secara langsung dan data yang tidak dapat diukur secara langsung. Seperti 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1985:19), menyatakan jenis data yang dapat 

diukur dan dihitung secara langsung adalah data kuantitatif, sedangkan data yang 

tidak dapat dihitung secara langsung termasuk jenis data kualitatif. 

Dalam peneltitian ini, untuk memperoleh data-data yang sesuai, peneliti 

menggunakan metode survey dengan teknik tes dan pengukuran. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:90), survey merupakan bagian dari studi deskriptif 
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dengan tujuan pencarian kedudukan (status), gejala (fenomena) dan penentuan 

kesamaan status dengan cara perbandingan standar yang telah ditentukan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode survei, dengan teknik tes dan pengukuran yaitu: 

1) Diadakan tes dan pengukuran kekuatan otot tungkai 

2) Diadakan tes dan pengukuran kecepatan gerak tungkai 

3) Diadakan tes dan pengukuran kekuatan otot perut 

4) Diadakan tes dan pengukuran kemampuan menendang bola jarak jauh 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2009. Untuk 

pengambilan data kekuatan otot kaki, kecepatan gerak tungkai, kekuatan otot 

perut, dan hasil tendangan jarak jauh dilakukan di lapangan sepakbola Pucuk Sari 

Weleri Kendal. 

 

3.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini adalah: 

1) Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan dalam pelaksanaan penelitian dari masing-masing 

sampel tidak sama, untuk itu penulis dalam pelaksanaan tes selalu mengawasi dan 

mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan agar mengarahkan kegiatan sampel 

pada tujuan yang akan dicapai.   
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2) Faktor penggunaan alat 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan alat-alat yang telah 

disediakan, dengan harapan dapat memperlancar jalannya penelitian. Sebelum 

sampel diberi perlakukan, terlebih dahulu penulis memberikan informasi dan 

contoh penggunaan alat-alat tersebut sehingga didalam pelaksanaan penelitian 

tidak terdapat kesalahan.  

3) Faktor pemberian materi 

Pemberian materi dalam pelaksanaan tes mempunyai peran yang besar 

dalam pencapaian hasil yang optimal. Usaha yang ditempuh agar penyampaian 

materi tes dapat diterima seluruh sampel dengan jelas, sebelum pelaksanaan tes, 

secara klasikal diberikan petunjuk penggunaan alat tes dan contoh yang benar 

penggunaan masing-masing alat tes tersebut.  

4) Faktor kemampuan sampel 

Masing-masing sampel memiliki kemampuan dasar yang berbeda, baik 

dalam penerimaan materi secara lisan maupun kemampuan dalam penggunaan 

alat tes. Untuk itu penulis selain memberikan informasi secara klasikal, secara 

individu penulis berusaha memberikan koreksi agar tes yang digunakan benar-

benar baik. 

5) Faktor kegiatan sampel diluar penelitian. 

Tujuan utama pelaksanaan penelitian ini adalah memperoleh data-data 

seakurat mungkin. Untuk menghindari adanya kegiatan sampel diluar penelitian 

yang bisa menghambat proses pengambilan data. 
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3.8 Analisis Data 

Analisis data adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu variabel yang 

diambil dari data ke data dan dicatat menurut urut-urutan terjadinya serta disusun 

sebagai data statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan 

teknik regresi dan korelasi untuk mendapatkan persamaan regresi sederhana dan 

ganda. Pelaksanaan uji hipotesis penelitian, setelah data diperoleh dari hasil 

pengukuran selanjutnya dianalisis dengan teknik regresi dengan program bantu 

statistik SPSS for windows release 12 (Singgih Santoso, 2002:125). 

Sebelum melakukan uji analisis dahulu dilakukan dengan sejumlah uji 

persyaratan untuk mengetahui kelayakan data. Adapun uji persyaratan tersebut 

meliputi : 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis. Adapun uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

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

signifikansi < 0,05 data dinyatakan tidak normal. 

2) Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui seragam tidaknya 

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

homogenitas varians dihitung dengan menggunakan uji chi square. Kriteria uji 

jika signifikansi > 0,05 data dinyatakan homogen, sebaliknya jika signifikansi < 

0,05 data dinyatakan tidak homogen. 

3) Uji Linieritas 
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Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh linier 

atau tidak. Jika data linier, dapat dilanjutkan pada uji parametrik dengan teknik 

regresi. Namun jika data tidak linier, digunakan uji regresi non linier. Uji linieritas 

menggunakan teknik analisis varians untuk regresi atau uji F dengan kriteria 

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

signifikansi > 0,05 data dinyatakan tidak linier. 

4) Uji Keberartian Model Garis Regresi 

Uji keberartian model garis regresi untuk menguji apakah data yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai peramalan kriterium ataukah tidak. Jika data 

berarti, maka dapat digunakan sebagai peramalan, jika data tidak berarti sebagai 

konsekuensinya tidak dapat digunakan sebagai peramalan kriterium. Adapun uji 

keberartian model garis regresi menggunakan uji t dengan kriteria pengujian yaitu 

jika signifikansi < 0,05 model regresi dinyatakan berarti, sebaliknya jika 

signifikansi > 0,05 model regresi dinyatakan tidak berarti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan data kasar hasil tes dan pengukuran kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai, kekuatan otot perut, dan tendangan jarak jauh dalam 

permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009 diperoleh 

hasil seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian 

Variabel Nilai 
Minimal 

Nilai 
Maksimal Rata-rata Standar 

Deviasi 

Kekuatan otot tungkai (X1) 

Kecepatan gerak tungkai (X2) 
Kekuatan otot perut (X3) 

Hasil tendangan jarak jauh (Y) 

100,00 

7,35 
22,00 

25,00 

195,00 

16,13 
33,00 

43,00 

142,75 

11,23 
26,68 

33,59 

25,49 

2,45 
3,29 

4,28 

Sumber : Data Penelitian 2009 

Tabel 1 di atas, menunjukan bahwa rata-rata kekuatan otot tungkai pada 

pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009 adalah 142,75 kg dengan kekuatan 

otot tungkai tertinggi 195,00 kg, kekuatan otot tungkai terendah 100,00 kg dan 

standar deviasi 25,49 kg. Rata-rata kecepatan gerak tungkai sebesar 11,23 m/dt 

dengan kecepatan gerak tungkai tertinggi 16,13 m/dt, kecepatan gerak tungkai 

terendah 7,35 m/dt, dan standar deviasi 2,45 m/dt. Rata-rata kekuatan otot perut 

26,68 dengan kekuatan otot perut tertinggi 33,00 terendah 22,00 dan standar 

deviasi 3,29. Rata-rata hasil tendangan jarak jauh sebesar 33,59 m dengan hasil 

terjauh 43,00 m, terdekat 25,00 m dan standar deviasi 4,28 m. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Prasyarat Analisis  

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini merupakan uji prasyarat dalam 

menganalisis data hasil penelitian. Dalam menguji kenormalan data penelitian ini 

menggunakan rumus kolmogorov smirnov. Jika setelah diuji dengan kolmogorov 

smirnov data hasil penelitian ini berdistribusi normal maka dapat digunakan 

statistik parametrik yaitu analisis regresi, akan tetapi jika tidak normal maka 

digunakan statistik non parametrik yaitu rank spearman.  

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan rumus 

kolmogorov smirnov diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel Kolmogorov 
Smirnov 

Sig. Kriteria 

Kekuatan otot tungkai (X1) 

Kecepatan gerak tungkai (X2) 

Kekuatan otot perut (X3) 

Hasil tendangan jarak jauh (Y) 

0,594 

1,087 

0,812 

0,600 

0,872 

0,188 

0,525 

0,864 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Hasil uji normalitas data pada tabel di atas diperoleh harga kolmogorov 

smirnov untuk variabel kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, kekuatan 

otot perut dan hasil tendangan jarak jauh yang memiliki signifikansi lebih besar 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keempat data tersebut berdistribusi normal. 
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4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Untuk menguji homogenitas data dalam penelitian ini digunakan rumus 

chi square. Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran diperoleh hasil seperti 

teraji pada tabel berikut : 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Data 

Variabel 2
 Sig. Kriteria 

Kekuatan otot tungkai (X1) 

Kecepatan gerak tungkai (X2) 

Kekuatan otot perut (X3) 

Hasil tendangan jarak jauh (Y) 

1,636 

4,273 

6,364 

6,182 

1,000 

0,998 

0,848 

0,722 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Homogen 

Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Hasil uji homogenitas data pada tabel di atas diperoleh harga chi square 

untuk variabel kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, kekuatan otot 

perut dan hasil tendangan jarak jauh yang memiliki signifikansi lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keempat data tersebut homogen atau memiliki 

varian yang relatif sama. 

4.2.1.3 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi merupakan uji untuk mengetahui linier tidaknya 

antara data variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis ini dijadikan 

sebagai pertimbangan bisa tidaknya data penelitian yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier. Untuk menguji kelinieran garis regresi 

dengan uji F dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4. Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel Fhitung Sig. Kriteria 

Kekuatan otot tungkai (X1) 

Kecepatan gerak tungkai (X2) 

Kekuatan otot perut (X3) 

7,020 

13,467 

6,126 

0,015 

0,002 

0,022 

Linier 

Linier 

Linier 

Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Hasil uji linieritas data pada tabel di atas diperoleh harga Fhitung untuk 

variabel kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan kekuatan otot perut 

yang memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 

variabel bebas dengan variabel terikat dalam keadaan linier. 

4.2.1.4 Uji Keberartian Model Regresi 

Uji keberartian model regresi merupakan uji untuk mengetahui apakah 

model regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat atau tidak. Untuk menguji 

keberartian garis regresi dengan uji t dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Hasil Uji Keberartian Model Regresi 

Variabel thitung Sig. Kriteria 

Kekuatan otot tungkai (X1) 

Kecepatan gerak tungkai (X2) 

Kekuatan otot perut (X3) 

2,650 

3,670 

2,475 

0,015 

0,002 

0,022 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 
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Hasil uji keberartian model regresi pada tabel di atas diperoleh nilai thitung 

untuk variabel kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan kekuatan otot 

perut yang memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan 

bentuk sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.2.1 Hubungan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Derajat hubungan kekuatan otot tungkai (X1) terhadap hasil tendangan 

jarak jauh (Y) dapat diketahui dari harga kofisien korelasi atau r yaitu sebesar 

0,510. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan uji r 

untuk  = 5% dengan dk = 22 sebesar 0,423. Karena rhitung 0,510 > rtabel = 0,423 

maka dapat diputuskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada 

pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai (X1) terhadap hasil tendangan 

jarak jauh (Y) dapat diketahui dari harga koefisien determinasi atau r2 yaitu 

sebesar 0,260 atau 26,0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

sumbangan yang signifikan kekuatan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 

2009. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot tungkai (X1) dengan hasil 

tendangan jarak jauh (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. 
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Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi yaitu Ŷ = 24,515 + 

0,510X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi tersebut digunakan 

analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians untuk regresi 

diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat dirangkum pada tabel berikut : 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X1 dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK Fhitung Ftabel Kriteria 

Regresi (a) 1 545,584 545,584 7,020 4,35 Signifikan Residu (S) 20 1554,325 77,716 
Total 21 2099,909         
Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 7,020  > F tabel = 4,35 untuk  = 

5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 20 Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan 

sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara 

kekuatan otot tungkai (X1) dengan hasil tendangan jarak jauh (Y). Adapun bentuk 

hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh tersebut 

adalah jika variabel kekuatan otot tungkai mengalami peningkatan sebesar satu 

unit satuan, maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar 0,510 satuan 

pada konstatan 24,515  dan sebaliknya apabila variabel kekuatan otot tungkai 

mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka hasil tendangan jarak jauh akan 

menurun sebesar 0,510 satuan pada konstatan 24,515. 

4.2.2.2 Hubungan Kecepatan Gerak Tungkai terhadap Hasil Tendangan Jarak 

Jauh 
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 Derajat hubungan kecepatan gerak tungkai (X2) terhadap hasil tendangan 

jarak jauh (Y) dapat diketahui dari harga koefisien korelasi atau r yaitu sebesar 

0,634. Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan uji r 

untuk  = 5% dengan dk = 22 sebesar 0,423. Karena rhitung 0,634 > rtabel = 0,423 

untuk  = 5%, maka dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kecepatan gerak tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Besarnya sumbangan kecepatan gerak tungkai (X2) terhadap hasil 

tendangan jarak jauh (Y) dapat diketahui dari harga koefisien determinasi atau r2 

yaitu sebesar 0,402 atau 40,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

sumbangan yang cukup besar dan signifikan kecepatan gerak tungkai terhadap 

hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009. 

Bentuk hubungan antara kecepatan gerak tungkai (X2) terhadap hasil 

tendangan jarak jauh (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi yaitu Ŷ = 18,284 + 

0,634X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi tersebut digunakan 

analisis varians untuk regresi yang hasilnya seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 7. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X2 dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Regresi (a) 1 844,996 844,996 13,467 4,35 Signifikan Residu (S) 20 1254,913 62,746 
Total 21 2099,909        
Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 
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Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh F hitung = 13,467 > F tabel = 4,35 untuk  

= 5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 20. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan 

sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara 

kecepatan gerak tungkai (X2) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y). Adapun 

bentuk  hubungan tersebut adalah jika variabel kecepatan gerak tungkai 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka hasil tendangan jarak jauh akan 

meningkat sebesar 0,634 satuan pada konstatan 18,284 dan sebaliknya apabila 

variabel kecepatan gerak tungkai mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka 

hasil tendangan jarak jauh akan menurun sebesar 0,634 satuan pada konstatan 

18,284. 

4.2.2.3 Hubungan Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

 Derajat hubungan kekuatan otot perut (X3) terhadap hasil tendangan jarak 

jauh (Y) dapat diketahui dari harga koefisien korelasi atau r yaitu sebesar 0,484. 

Uji keberartian koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan uji r untuk  = 

5% dengan dk = 22 sebesar 0,423. Karena rhitung 0,484 > rtabel = 0,423 untuk  = 

5% dengan dk = 22, maka dapat diputuskan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Besarnya sumbangan kekuatan otot perut (X3) terhadap hasil tendangan 

jarak jauh (Y) dapat diketahui dari harga koefisien determinasi atau r2 yaitu 

sebesar 0,234 atau 23,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 
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sumbangan yang kecil dan masih signifikan kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri 

Kendal tahun 2009. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot perut (X3) dengan hasil tendangan 

jarak jauh (Y) dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Berdasarkan hasil 

analisis regresi pada lampiran diperoleh persamaan regresi yaitu Ŷ = 25,790 + 

0,484X. Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi tersebut digunakan 

analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis varians untuk regresi 

diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat dirangkum pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Varians Untuk Variabel X3 dengan Y 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Regresi (a) 1 492,361 492,361 6,126 4,35 Signifikan Residu (S) 20 1607,548 80,377 
Total 21 2099,909        
Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa untuk uji keberartian 

persamaan regresi dengan uji F diperoleh Fhitung = 6,126 > F tabel = 4,35 untuk  = 

5% dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = 20. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tersebut signifikan 

sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk hubungan antara 

kekuatan otot perut (X2) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y). Adapun bentuk 

hubungannya tersebut adalah jika variabel kekuatan otot perut mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat 
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sebesar 0,484 satuan pada konstatan 25,790 dan sebaliknya apabila variabel 

kekuatan otot perut mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka hasil 

tendangan jarak jauh akan menurun sebesar 0,484 satuan pada konstatan 25,790. 

4.2.2.4 Hubungan Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan Gerak Tungkai dan 

Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

 Derajat hubungan kekuatan otot tungkai (X1) kecepatan gerak tungkai 

(X2) dan kekuatan otot perut (X3) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) secara 

simultan atau bersama-sama dapat diketahui dari harga koefisien korelasi ganda 

atau R yaitu sebesar 0,854. Keberartian dari koefisien korelasi ganda tersebut diuji 

dengan menggunakan analisis varians untuk regresi. Berdasarkan hasil analisis 

varian pada lampiran diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Varians Untuk Regresi Ganda 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 

Regresi (a) 3 1531,778 510,593 16,177 2,87 Signifikan Residu (S) 18 568,130 31,563 
Total 21 2099,909        
Sumber : Data Penelitian 2009, diolah 

Berdasarkan hasil analisis varians pada tabel diatas diperoleh F hitung = 

16,177 > F tabel = 2,87 untuk  = 5% dengan dk pembilang = 3 dan dk penyebut = 

36. Dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai, dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak 

jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 

2009. 
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Besarnya sumbangan kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan 

kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh dapat diketahui dari 

koefisien determinasi simultan atau R2 yaitu 0,729 atau 72,9%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sumbangan yang besar dan signifikan 

antara kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan kekuatan otot perut 

terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 

007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Bentuk hubungan antara kekuatan otot tungkai (X1) kecepatan gerak 

tungkai (X2) dan kekuatan otot perut (X3) terhadap hasil tendangan jarak jauh (Y) 

dapat digambarkan dengan persamaan regresi ganda. Berdasarkan hasil analisis 

regresi ganda pada lampiran diperoleh persamaan regresi yaitu Ŷ = -17,002 + 

0,376X1 + 0,473X2 + 0,491X3. Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh 

tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa jika kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 

tungkai dan kekuatan otot perut meningkat secara bersama-sama sebesar satu 

satuan maka hasil tendangan jarak jauh akan meningkat sebesar (0,376 + 0,473 + 

0,491) satuan pada konstanta -17,002. Sebaliknya jika kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai dan kekuatan otot perut menurun secara bersama-sama 

sebesar satu satuan maka hasil tendangan jarak jauh akan menurun pula sebesar 

(0,376 + 0,473 + 0,491) satuan pada konstanta -17,002.  

 

4.3  Isi Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data penelitian dapat diketahui 

bahwa ada sumbangan yang berarti antara kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak 

tungkai, dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam 



 

 

57

permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. Berkaitan 

dengan hal tersebut, selanjutnya akan dibahas hal-hal sebagai berikut : 

 

4.3.1 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai 

memberikan sumbangan terhadap hasil tendangan jarak jauh dalam permainan 

sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. Derajat sumbangan 

kekuatan otot tungkai terhadap hasil tendangan jarak jauh tersebut dapat di lihat 

dari besarnya koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 26,0%. Dari 

model regresi yang diperoleh, di mana  koefisien regresinya bertanda positif 

menunjukkan bahwa sumbangan yang terjadi merupakan sumbangan positif yang 

artinya semakin besar kekuatan otot tungkai seorang pemain sepakbola maka hasil 

tendangan jarak jauh yang dihasilkannya akan semakin jauh dan sebaliknya 

semakin kecil kekuatan otot tungkai seorang pemain sepakbola maka hasil 

tendangan jarak jauh yang dihasilkan akan semakin dekat.  

Adanya sumbangan kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak 

jauh disebabkan otot tungkai memiliki peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan gerak anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah dalam melakukan 

gerakan terutama dalam pelaksanaan menendang bola memerlukan ayunan 

tungkai yang kuat didukung oleh persendian pada panggul. Persendian panggul 

digerakkan oleh otot tungkai dan otot punggung. Sebagai otot penopang tegaknya 
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tubuh, otot tungkai memberikan manfaat yang sangat besar didalam ayunan 

tungkai. Ayunan tungkai yang kuat akan menghasilkan tendangan yang keras 

sehingga jatuhnya bola menjadi jauh dari penendang. 

 

4.3.2 Sumbangan Kecepatan Gerak Tungkai terhadap Hasil Tendangan 

Jarak Jauh 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecepatan gerak tungkai pada 

saat mengayun memberikan sumbangan terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Derajat sumbangannya tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien determinasi 

yang diperoleh yaitu sebesar 40,2%. Dari model regresi yang diperoleh, dimana 

harga koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa sumbangan yang 

terjadi merupakan sumbangan positif yang artinya semakin cepat gerak tungkai 

seorang pemain sepakbola maka akan semakin jauh tendangan jarak jauh yang 

dihasilkannya, dan sebaliknya semakin lambat gerak tungkai seorang pemain 

sepakbola maka akan semakin dekat hasil tendangan jarak jauh yang dihasilkan.  

Adanya sumbangan kecepatan gerak tungkai terhadap jauhnya hasil 

tendangan dikarenakan unsur kerja dalam melakukan tendangan selain 

membutuhkan dukungan kekuatan tungkai juga memerlukan kecepatan gerak 

yang tinggi. Semakin besar kekuatan otot tungkai dan semakin cepat ayunan 

tungkai saat menendang maka power atau tenaga yang dihasilkan untuk 

menendang bola semakin besar pula sehingga mampu menghasilkan tendangan 

yang jauh. Kenyataan tersebut didukung pendapat M. Sajoto (1995:8) mengatakan 
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bahwa kekuatan dan kecepatan merupakan dasar setiap gerak yang dilakukan 

manusia sebab tenaga otot (Moscular Power) merupakan perpaduan antara 

kekuatan (Force)  dengan kecepatan (Velocity). 

 

4.3.3 Sumbangan Kekuatan otot perut terhadap Hasil tendangan jarak 

jauh 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot perut 

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap hasil tendangan jarak jauh 

dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 Weleri Kendal tahun 2009. 

Derajat sumbangannya tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien determinasi 

yang diperoleh yaitu sebesar 23,4%. Dari model regresi yang diperoleh, dimana 

harga koefisien regresinya bertanda positif menunjukkan bahwa sumbangan yang 

terjadi merupakan sumbangan positif yang artinya semakin tinggi kekuatan otot 

perut seorang pemain sepakbola maka akan semakin jauh tendangan lambung 

yang dihasilkannya dan sebaliknya semakin rendah kekuatan otot perut seorang 

pemain sepakbola maka akan semakin dekat hasil tendangan jarak jauh yang 

dihasilkan.  

Adanya sumbangan kekuatan otot perut terhadap jauhnya tendangan 

disebabkan perut merupakan penopang gerakan tubuh pada bagian bawah 

(tungkai). Dalam pelaksanaan gerakan menendang bola memerlukan ayunan 

tungkai yang didukung oleh persendian panggul yang kuat. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Raven (1981:12) yang menyatakan bahwa otot perut merupakan otot-

otot penegak badan selain otot punggung. Sebagai otot penegak badan, otot perut 

dan otot punggung memiliki arti penting dalam sikap dan gerak-gerak tulang 
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belakang maupun tulang tubuh bagian bawah yang terkait dengan persendian 

panggul yaitu tungkai. 

 

4.3.4 Sumbangan Kekuatan Otot Tungkai, Kecepatan Gerak Tungkai dan 

Kekuatan Otot Perut terhadap Hasil Tendangan Jarak Jauh 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot tungkai 

(X1), kecepatan gerak tungkai (X2) dan kekuatan otot perut (X3) secara simultan 

atau bersama-sama memberikan sumbangan yang signifikan terhadap hasil 

tendangan jarak jauh (Y). Sumbangan yang diberikan oleh kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai dan kekuatan otot perut terhadap hasil tendangan jarak 

jauh adalah sumbangan yang positif yang artinya jika kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai dan kekuatan otot perut ditingkatkan maka akan diikuti 

dengan meningkatnya hasil tendangan jarak jauh dan sebaliknya jika kekuatan 

otot tungkai, kecepatan gerak tungkai dan kekuatan otot perut mengalami 

penurunan maka akan diikuti dengan menurunnya hasil tendangan jarak jauh.  

Kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai dan kekuatan otot perut 

secara bersama-sama memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap hasil 

tendangan jarak jauh yaitu 72,9%. Adapun jika ditinjau dari sumbangan-masing-

masing variabel dapat diketahui bahwa kekuatan otot tungkai dan kecepatan gerak 

tungkai lebih dominan dibandingkan kekuatan otot perut. Dominan sumbangan 

kekuatan otot tungkai dan kecepatan gerak tungkai terhadap hasil tendangan jarak 

jauh disebabkan dalam pelaksanaan tendangan jarak jauh untuk memindahkan 

bola sejauh-jauhnya diperlukan ayunan kaki yang kuat dan cepat. 
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Secara mendasar dalam pelaksanaan tendangan jarak jauh diperlukan 

koordinasi kondisi fisik yang baik diantara unsur kekuatan dan kecepatan sebab 

dengan kekuatan yang penuh dan ayunan kaki yang cepat tentunya akan mampu 

menghasilkan tendangan bola yang keras dengan laju yang cepat dan jatuh pada 

daerah yang jauh dari penendang. 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi seorang pelatih dalam pemberian program 

latihan. Dalam rangka tujuan peningkatan hasil tendangan jarak jauh, maka 

seorang pelatih dapat melakukannya dengan pemberian program latihan pada 

peningkatan kekuatan otot otot tungkai, kecepatan gerak tungkai  dan kekuatan 

otot perut secara rutin. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M Sajoto (1994:33) 

yang mengatakan bahwa unsur-unsur kondisi fisik harus ditingkatkan seoptimal 

mungkin bagi setiap atlet karena kekuatan merupakan unsur yang lebih dominan 

dibanding lainnya dan perlu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan program 

latihan. 
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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. Kekuatan otot tungkai memberikan sumbangan sebesar 26,0 % terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009.  

2. Kecepatan gerak tungkai memberikan sumbangan sebesar 40,2 % terhadap 

hasil tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009. 

3. Kekuatan otot perut memberikan sumbangan sebesar 23,4 % terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009. 

4. Secara bersama-sama kekuatan otot tungkai, kecepatan gerak tungkai, dan 

kekuatan otot perut memberikan sumbangan sebesar 72,9 % terhadap hasil 

tendangan jarak jauh dalam permainan sepakbola pada pemain PSP 007 

Weleri Kendal tahun 2009. 

 

5.2 Saran  
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Mengingat komponen kondisi fisik yang terdiri dari kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai, dan kekuatan otot perut memberikan kontribusi 

positif pada jauhnya tendangan dalam sepakbola, oleh karena itu bagi para 

pemain sepakbola jika ingin memiliki tendangan yang jauh hendaknya 

meningkatkan kekuatan otot tungkai,  kecepatan gerak tungkai mengunakan 

beban saat menendang bola dan kekuatan otot perutnya seperti sit-up melalui 

program latihan secara terprogram dan terencana dengan pembebanan yang 

bertingkat. 

2. Bagi pelatih dalam menyusun program latihan tendangan jarak jauh 

hendaknya latihan fisik yang menunjang seperti kekuatan otot tungkai, 

kecepatan gerak tungkai, kelincahan atau yang lainnya. 

3. Hasil penelitian ini hendaknya digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lain yang melakukan penelitian sejenis. 
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Analisis Regresi X1 Tehadap Y  
 
 Model Summary(b) 
 

 

a  Predictors: (Constant), X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 545.584 1 545.584 7.020 .015(a) 

Residual 1554.325 20 77.716     
Total 2099.909 21       

a  Predictors: (Constant), X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) 24.515 9.801   2.501 .021     

X1 .510 .192 .510 2.650 .015 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
Analisis Regresi X2 Tehadap Y 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .634(a) .402 .373 7.92121 
a  Predictors: (Constant), X2 
b  Dependent Variable: Y 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 844.996 1 844.996 13.467 .002(a) 

Residual 1254.913 20 62.746     
Total 2099.909 21       

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .510(a) .260 .223 8.81568 
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a  Predictors: (Constant), X2 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) 18.284 8.806   2.076 .051     

X2 .634 .173 .634 3.670 .002 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Y 
 
 
 
Analisis Regresi X3 Tehadap Y  
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .484(a) .234 .196 8.96534 
a  Predictors: (Constant), X3 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 492.361 1 492.361 6.126 .022(a) 

Residual 1607.548 20 80.377     
Total 2099.909 21       

a  Predictors: (Constant), X3 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) 25.790 9.967   2.587 .018     

X3 .484 .196 .484 2.475 .022 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Y 
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Analisis Regresi X1, X2, X3, Tehadap Y  
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .854(a) .729 .684 5.61808 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 1531.778 3 510.593 16.177 .000(a) 

Residual 568.130 18 31.563     
Total 2099.909 21       

a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) -17.002 9.813   -1.732 .100     

X1 .376 .132 .376 2.837 .011 .856 1.168 
X2 .473 .132 .473 3.576 .002 .860 1.163 
X3 .491 .123 .491 3.981 .001 .987 1.014 

a  Dependent Variable: Y 
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Deskripsi Data Penelitian 
 
 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 22 100.000 195.000 142.75000 25.488910 
X2 22 7.350 16.130 11.23091 2.445456 
X3 22 22.000 33.000 26.68182 3.286138 
Y 22 25.000 43.000 33.59091 4.283513 
Valid N (listwise) 22         

 
 

Uji Normalitas Data 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  X1 X2 X3 Y 
N 22 22 22 22 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 142.75000 11.23091 26.68182 33.59091 
Std. Deviation 25.488910 2.445456 3.286138 4.283513 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .127 .232 .173 .128 
Positive .127 .232 .173 .100 
Negative -.078 -.145 -.087 -.128 

Kolmogorov-Smirnov Z .594 1.087 .812 .600 
Asymp. Sig. (2-tailed) .872 .188 .525 .864 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 

Uji Homogenitas Data 
 
 Test Statistics 
 
  X1 X2 X3 Y 
Chi-
Square(a,b,c,d) 1.636 4.273 6.364 6.182 

df 19 16 11 9 
Asymp. Sig. 1.000 .998 .848 .722 

a  20 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
1.1. 
b  17 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
1.3. 
c  12 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
1.8. 
d  10 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
2.2. 



170 
 

 

Analisis Regresi Tunggal (XI dengan Y) 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R 

R 
Squa

re 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .510(a) .260 .223 3.776229 .260 7.021 1 20 .015 
a  Predictors: (Constant), X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 100.120 1 100.120 7.021 .015(a) 

Residual 285.198 20 14.260     
Total 385.318 21       

a  Predictors: (Constant), X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Tolerance VIF 
1 (Constant) 21.362 4.685   4.560 .000     
  X1 .086 .032 .510 2.650 .015 1.000 1.000 

a  Dependent Variable: Y 
 
 

Analisis Regresi Tunggal (X2 dengan Y) 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Change Statistics 

          
R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .634(a) .402 .372 3.393370 .402 13.462 1 20 .002 
a  Predictors: (Constant), X2 
b  Dependent Variable: Y 
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 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 155.019 1 155.019 13.462 .002(a) 

Residual 230.299 20 11.515     
Total 385.318 21       

a  Predictors: (Constant), X2 
b  Dependent Variable: Y 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) 21.113 3.477   6.072 .000     

X2 1.111 .303 .634 3.669 .002 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Y 
 
 

Analisis Regresi Tunggal (X3 dengan Y) 
 
                             Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .484(a) .234 .196 3.840392 

a  Predictors: (Constant), X3 
b  Dependent Variable: Y 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 90.346 1 90.346 6.126 .022(a) 

Residual 294.972 20 14.749     
Total 385.318 21       

a  Predictors: (Constant), X3 
b  Dependent Variable: Y  
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 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) 16.750 6.854   2.444 .024     

X3 .631 .255 .484 2.475 .022 1.000 1.000 
a  Dependent Variable: Y 
 
 

Analisis Regresi Ganda (X1, X2, dan X3 dengan Y) 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .854(a) .729 .684 2.406629 
a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 281.065 3 93.688 16.176 .000(a) 

Residual 104.254 18 5.792     
Total 385.318 21       

a  Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b  Dependent Variable: Y 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant

) -1.818 5.515   -.330 .745     

X1 .063 .022 .376 2.838 .011 .856 1.168 
X2 .828 .232 .473 3.576 .002 .860 1.163 
X3 .640 .161 .491 3.980 .001 .987 1.014 

a  Dependent Variable: Y 
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ANALISIS REGRESI TUNGGAL ANTARA X3 DENGAN Y 

 No Kode X Y X2 Y2 XY 
1 R-01 35.75 36.95 1278.26 1365.14 1320.99 
2 R-02 41.84 53.29 1750.50 2839.78 2229.58 
3 R-03 41.84 60.29 1750.50 3635.27 2522.61 
4 R-04 44.88 50.96 2014.40 2596.42 2286.97 
5 R-05 44.88 46.29 2014.40 2142.39 2077.41 
6 R-06 63.14 48.62 3986.74 2363.95 3069.93 
7 R-07 66.18 62.63 4380.28 3922.23 4144.93 
8 R-08 54.01 53.29 2917.22 2839.78 2878.24 
9 R-09 57.05 48.62 3255.21 2363.95 2774.01 
10 R-10 44.88 50.96 2014.40 2596.42 2286.97 
11 R-11 35.75 29.94 1278.26 896.66 1070.59 
12 R-12 44.88 46.29 2014.40 2142.39 2077.41 
13 R-13 60.10 60.29 3611.71 3635.27 3623.47 
14 R-14 69.23 60.29 4792.35 3635.27 4173.90 
15 R-15 54.01 43.95 2917.22 1931.73 2373.88 
16 R-16 66.18 48.62 4380.28 2363.95 3217.88 
17 R-17 47.93 60.29 2296.82 3635.27 2889.56 
18 R-18 50.97 71.97 2597.76 5179.08 3667.97 
19 R-19 47.93 36.95 2296.82 1365.14 1770.73 
20 R-20 47.93 46.29 2296.82 2142.39 2218.26 
21 R-21 41.84 36.95 1750.50 1365.14 1545.86 
22 R-22 38.80 46.29 1505.12 2142.39 1795.71 
   1100.00 1100.00 57100.00 57100.00 56016.87 

Berdasarkan tabel persiapan diperoleh: 
N = 40 X2 = 57100.00 
X = 1100.00 Y2 = 57100.00 
Y = 1100.00 XY = 56016.87 

Persamaan Regresi 
Persamaan regresi  yang diprediksi dalam bentuk: 
 
 

Untuk memperoleh koefisien a dan koefisien b digunakan rumus: 
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Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

a = 

 
1100.00 

 

 
57100.00 

 

 
1100.00 

 

56016.87 

40 
 

57100.00 
 

1100.00 
= 1.109 

b = 
    40 

 
56016.87 

 

 
1100.00 

 

1100.00 

40 
 

57100.00 
 

1100.00 
= 0.960 

Sehingga persamaan regresinya adalah: 
 

Y 
 

= 1.109 + 0.960 X 

           
Uji Keberartian Persamaan Regresi 
Jumlah Kuadrat 
JK (T) = Y2 = 57100 

JK (a) = (Y)2 = 
 

1100 
 

2 = 30250.000 
N 40 

JK (b|a) = 
 

b 
 

XY
(X)(Y) 

N 

= 0.960 56017 1100 1100 = 24727.428 
40 

JK(S) = JK (T) - JK(a) - JK (b|a) 
= 57100 30250.000 24727.428 = 2122.572 

  
Derajat Kebebasan (dk) 
dk 
(a) = 1 
dk (b|a) = 1 
dk (S) = n - 2 = 40 2 = 38 

Rerata Kuadrat (RK) 

RK (a) = JK (a) = 30250.000 = 30250.000 
dk(a) 1 

RK (b|a) = JK (b|a) = 24727.428 = 24727.428 
dk(b|a) 1 
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RK (S) = JK (S) = 2122.572 = 55.857 
dk(S) 38 

Sumber Variasi dk JK RK F F tabel Kriteria 
Total 40 57100.000         
Regresi (a) 1 30250.000 30250.000 

442.690 4.10 Signifikan Reresi (b|a) 1 24727.428 24727.428 
Residu (S) 38 2122.572 55.857 

Koefisien korelasi dan Determinasi 

Koefisien korelasi (rxy) dinyatakan dengan rumus: 
 
 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 

rxy = 
 
  
 

    40 56017   1100 1100       
40 57100 1100 2 40 57100 1100 2 

= 
 
0.484 
 

 
 
 




