
 

 

 

 
 
 
 
 

HUBUNGAN  KELENTUKAN, KEKUATAN OTOT TUNGKAI, DAN PANJANG  
TUNGKAI  DENGAN KECEPATAN HASIL  TENDANGAN   BOLA   TITIK  

PINALTI  JARAK  10  METER   PERMAINAN  FUTSAL PADA  SISWA                                    
PESERTA  EKSTRA  KURIKULER  DI  SMK  PALAPA  MIJEN                

SEMARANG TAHUN PEMBELAJARAN                                                        
2008/2009 

 
SKRIPSI  

Diajukan dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 
Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

 
 

 
Oleh : 

  

                        Nama  :   Rudi Gunawan  

                         NIM  :   6301404115  

                         Jurusan :   Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

        Fakultas :   Ilmu Keolahragaan 

 

 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 

 



 

ii 
 

S A R I 
 

Rudi Gunawan (2009) :” Hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan 
otot tungkai, dan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola 
titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 
ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 
2008/2009”.  

Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah ada hubungan kelentukan otot 
tungkai dengan kecepatan hasil tendangan? 2) Apakah ada hubungan kekuatan 
otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan? 3) Apakah ada hubungan panjang 
tungkai dengan kecepatan hasil tendangan? 4) Apakah ada hubungan kelentukan 
otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai dengan kecepatan hasil 
tendangan? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :                      1) 
Hubungan kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan.                       
2) Hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan.                           
3) Hubungan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan. 4) Hubungan 
kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai dengan 
kecepatan hasil tendangan.  

Metode penelitian menggunakan survey test. Populasi penelitian siswa 
peserta ekstrakurikuiler futsal SMK Palapa Mijen yang berjumlah 20 siswa. 
Semua populasi dijadikan sampel. Metode pengolahan data menggunakan 
penghitungan-penghitungan statistik. Sebelum dilakukan uji sumbangan, 
dilakukan uji persyaratan analisis yakni 1) uji normalitas menggunakan 
kolmogorov-Smirnov tes, 2) Uji Homogenitas menggunakan Chi-Square dan                  
3) untuk uji linieritas garis regresi dengan melihat nilai F, 4) Uji keberartian 
model. Uji hubungan dengan uji regresi sederhana dan regresi ganda. Pengolahan 
data dengan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10.   

Hasil penelitian adalah : 1) Korelasi kelentukan otot tungkai dengan 
kecepatan tendangan diperoleh angka sebesar 0.031 dan nilai signifikansi sebesar 
0.896, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau 
korelasi antara kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan.                         
2) Untuk kekuatan otot tungkai dengan kecepatan laju bola, angka korelasi 
sebesar - 0.216 < 0.5 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil 
tendangan. 3) Untuk panjang tungkai menunjukkan hasil angka korelasi sebesar - 
0.210 < 0.5, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan. 4) Untuk 
semua variabel menunjukkan bila dilihat dengan uji regresi ganda diperoleh nilai 
F hitung sebesar 0.188 dengan nilai signifikansi sebesar 0.903 > 0.05. dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan.  

Saran penelitian ialah : 1) Kepada Pembina, pelatih, dan pemain futsal SMK 
Palapa Mijen Semarang harap diperhatikan bahwa walau tidak ada hubungan yang 
signifikan, tetapi bukan berarti latihan untuk ketiga variabel tersebut boleh 
diabaikan. Pemberian beban latihan pada program latihan agar ada peningkatan 
kekuatan khususnya otot tungkai sehingga menghasilkan tendangan yang lebih 
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baik. 2) Bagi peneliti yang lebih lanjut disarankan untuk mengadakan penelitian 
dengan menggunakan kekuatan maksimal.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO :  

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai dari satu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 

dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap ( Q.S. Alam Nasyroh              

: 6-8).  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Ilmu pengetahuan sekarang ini berkembang dengan pesat. Salah satu 

contohnya adalah dalam bidang ilmu keolahragaan dan yang lebih jelas adalah 

adanya keterkaitan antara satu bidang pengetahuan dengan bidang 

pengetahuan yang lain. Adanya keterkaitan itu membuat suatu masalah akan 

menjadi komplek. Kenyataan ini juga terjadi dalam dunia olahraga, yaitu 

terdapatnya beberapa ilmu yang terkait dalam olahraga diantaranya anatomi, 

psikologi, biomekanika, ilmu gizi, kinesiologi dan sebagainya, dimana 

keterkaitan satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan lain dalam 

olahraga akan menunjang tercapainya prestasi olahraga yang maksimal. 

M. Sajoto dalam bukunya “ Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan 

Kondisi Fisik dalam Olahraga ”, mengatakan bahwa aktivitas olahraga tidak 

dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, dalam olahraga tiap-tiap individu 

mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Suatu kenyataan bahwa ada empat 

dasar tujuan manusia melakukan olahraga sekarang ini. Pertama, mereka 

melakukan kegiatan olahraga hanya untuk rekreasi, yaitu mereka melakukan 

olahraga hanya untuk mengisi waktu senggang dan dilakukan dengan penuh 

kegembiraan, sehingga dikerjakan dengan santai dan tidak formal, baik 

tempat, sarana maupun peraturannya. Kedua, mereka melakukan kegiatan 

olahraga untuk tujuan pendidikan, seperti anak-anak sekolah yang diasuh oleh 
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guru olahraga, kegiatan ini dilakukan secara formal dan bertujuan guna 

mencapai sasaran pendidikan nasional melalui kegiatan olahraga yang telah 

disusun melalui kurikulum tertentu. Ketiga, mereka melakukan kegiatan 

olahraga untuk mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu. Keempat, mereka 

melakukan kegiatan olahraga untuk mencapai suatu prestasi optimal (1995:1 ). 

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya 

jasmani, tetapi juga rohani ( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. 

PvN2SFCI/AAAAAAAA Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg).  

Olahraga adalah juga suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat,  

keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah 

menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Sebab olahraga dewasa ini sudah 

menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja maupun 

anak-anak. Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, tetapi 

lebih dari itu ialah juga sebagai sarana pendidikan dan prestasi. Melalui  

kegiatan olahraga, para remaja banyak menuai manfaat, baik dalam 

pertumbuhan fisik, mental  maupun sosial. 

Olahraga adalah juga suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat,  keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata 

tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Sebab olahraga dewasa 

ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat baik orang tua, remaja 

maupun anak-anak. Olahraga mempunyai makna tidak hanya untuk kesehatan, 

tetapi lebih dari itu ialah juga sebagai sarana pendidikan dan prestasi. Salah 

satu macam olahraga yang mulai banyak digemari oleh masyarakat terutama 
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para remaja ialah futsal. Olahraga atau permainan futsal pelaksanaannya mirip 

dengan sepakbola, sama-sama menggunakan lapangan, meskipun bisa juga 

dimainkan dalam ruangan Kemiripan permainan futsal dengan sepakbola 

inilah yang menyebabkan teknik-teknik dasar futsal juga mirip teknik dasar 

dalam sepakbola. Perbedaannya dengan sepakbola terletak pada ukuran 

lapangan, ukuran perlengkapan seperti bola gawang, lapangan, serta peraturan 

permainnya (http:/bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. PvN2SFCI/AAAAAA 

AA Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg). 

Dalam bermain futsal seseorang harus menguasai tehnik-tehnik dasar 

futsal. Seperti halnya pada sepakbola, tehnik dasar merupakan pondasi bagi 

seseorang untuk bermain. Seorang pemain bisa dikatakan baik, apabila pemain 

tersebut dapat menguasai teknik dasar secara benar. Jadi teknik dasar bermain 

futsal, dan demikian pula dengan sepakbola adalah kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan yang erat kaitannya dengan permainan sepakbola 

Sukatamsi ( 2001 : 2.4 ).  

Sarumpaet (1992 : 17),  mengatakan bahwa 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 bermaian sepak bola 

yang baik dan benar dengan menekankan pada penguasaan teknik dasar 

sepakbola dengan gerakan – gerakan teknik dasar yang beraneka ragam. Salah 

satu teknik dasar dalam sepak bola adalah menendang bola.  
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Beberapa tehnik dasar tersebut, dengan mengambil teknik dasar dalam 

sepakbola menurut Aang Witarsa (1984 : 8), adalah :  1) Menendang bola,                 

2) Menggiring bola, 3) Menahan dan menghentikan bola, 4) Menyundul bola, 

5) Melempar bola, 6) Merampas atau merebut bola.  

Tendangan merupakan salah satu faktor teknik yang dominan dalam 

permainan dan perlu dikuasai dengan baik oleh setiap pemain, sebab dalam 

permainan futsal dan juga sepakbola, menendang bola adalah kegiatan yang 

utama. Menendang bola adalah suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kaki atau bagian kaki 

(A. Sarumpaet dkk, 1992 : 18). Salah satu cara menendang bola adalah dengan 

menggunakan kaki bagian dalam yang  bertujuan untuk memberikan bola 

kepada teman, membuang bola, tendangan pinalti, tendangan sudut, tendangan 

bebas baik langsung maupun tidak langsung serta tendangan kiper. Untuk 

dapat menendang bola dengan baik pemain harus menguasai teknik dengan 

baik dimana tempat perkenaan bola dengan kaki tumpu yang tepat, yaitu kaki 

tumpu diletakkan disamping belakang bola, kaki yang untuk menendang 

diayun dari belakang perkenaan bagian kaki adalah daerah batas antara kaki 

depan dan kaki bagian dalam, tangan direntangkan untuk keseimbangan dan 

pandangan mata terarah pada bola, setelah tendangan kaki tendang harus 

mengikuti gerakan atau  follow through ( Depdikbud, 1992 : 69 ). 

Begitu pentingnya tendangan bagi pemain futsal maupun sepakbola 

karena tendangan mempunyai banyak fungsi seperti : 1) sapuan bola oleh 

pemain belakang dalam menghalau bola di daerah rawan, 2) operan bola dari 
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kawan ke kawan yang lain dalam upaya penyelamatan bola atau penyerangan, 

3) tendangan hukuman seperti tendangan bebas, tendangan sudut dan 

tendangan pinalti, 4) serangan cepat dengan memberikan bola dari daerah 

pertahanan langsung ke depan kepada pemain serang. Oleh karena itu bisa 

dipastikan bahwa setiap pemain futsal atau siapapun yang melatih futsdal 

tentu melatih bagaiamana teknik tendangan baik sepertin halnya melatih 

sepakbola. Berdasarkan kegunaan atau fungsi, tendangan ada beberapa 

macam, antara lain : (a) untuk memberi umpan pada teman, (b) untuk 

menembakkan bola ke arah gawang lawan, untuk membuat gol kemenangan, 

(c) untuk membersihkan atau menyapu bola kedaerah pertahanan langsung 

kedepan, biasa dilakukan pemain belakang, (d) untuk melakukan  bermacam-

macam tendangan, salah satunya adalah tendangan pinalti. 

Untuk menghasilkan tendangan yang  keras tentu dibutuhkan 

kelentukan otot tungkai yang dalam hal ini adalah pergelangan kaki, sebab 

dengan kelentukan otot tungkai pergelangan bisa menyesuaikan kedudukan 

tungkai, bola dan sudut tendangan.  Kecuali itu kekuatan tungkai yang 

maksimal juga sangat diperlukan, karena menendang tentu menggunakan 

tungkai. Fungsi tungkai adalah sebagai penopang tubuh, selain sebagai 

penopang tubuh tungkai berfungsi juga sebagai tenaga pendorong awal dan 

pada saat meluncur misalnya pada nomor tolak peluru dan lempar cakram. 

Untuk menggerakkan tungkai dan extensor pergelangan kaki adalah otot 

quadricepc exstensor, gastrocnemius dan gluteus maximus. Quadriceps 

extensor terdiri atas empat macam otot yaitu otot rectus femoris, vastus 
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lateralis, vastus intermedialis dan vastus medialis. Otot ini mempunyai peran 

untuk mendorong kedepan ( Soejoko, 1992:15). Dalam futsal seperti halnya 

sepakbola otot tungkai sangat diperlukan, sebab kekuatan otot tungkai akan 

mendukung penuh keberhasilan seorang pemain menendang bola. 

Keberhasilan dalam arti keras dan terarah. 

Kecuali kelentukan otot tungkai dan kekuatan otot tungkai, 

keberhasilan tendangan dalam arti keras dan terarah, dipengaruhi juga oleh 

penjangnya tungkai, karena dengan tungkai yang panjang dapat dimungkinkan 

menghasilkan gerak ayun yang cepat. Gerak ayunan ini akan menghasilkan 

pukyuklan paga bola keras dan hasil akhirnya adalah laju bola bola yang 

cepat.  

SMK Palapa Mijen Semarang merupakan salah satu sekolah kejuruan 

di Semarang, dengan prestasi akademik maupun non akademik yang cukup 

baik. Sekolah ini memasukkan futsal dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 

SMK Palapa Mijen berada di kecamatan Mijen. Kegiatan intra dan 

ekstrakurikuler SMK Palapa Mijen  Semarang tergolong baik, banyak siswa 

yang mempunyai prestasi di bidang akademik, semua itu ditunjang oleh guru-

guru yang berkualitas. Walaupun fasilitas sekolah yang ada cukup terbatas, 

termasuk lapangan olahraga untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, 

tetapi semangat para siswanya tergolong cukiup baik. Kegiatan ekstrakurikuler 

di SMK Palapa Mijen juga bermacam-macam seperti : olahraga, kesenian, 

pramuka dan pecinta alam. Salah satu ekstrakurikuler yang cukup menonjol 

adalah futsal. Ekstrakurikuler ini banyak diminati siswa, karena merupakan 
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suatu kebanggaan tersendiri menjadi tim futsal SMK Palapa Mijen. Walaupun 

prestainya belum menonojol, tetapi kesertaan SMK Palapa Mijen dalam 

beberapa event futsal sudah cukup menunjukkan bahwa SMK Palapa Mijen 

cukup maju dalam menyelenggarakan ekstrakurikuler futsal. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai hubungan kelentukan, kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai 

dan dengan hasil tendangan ke gawang, dengan menyusun penelitian derngan 

judul,  “ Hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan 

panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 

meter permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa 

Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009”. 

Adapun alasan yang mendasari dari uraian di atas penulis memilih 

judul tersebut adalah : 

1.1.1 Penguasaan tehnik dasar bermain futsal merupakan modal utama untuk 

dapat bermain futsal. 

1.1.2 Menjadi pemain futsal yang berprestasi harus menguasai tehnik dasar 

menendang bola untuk mendapatkan hasil tendangan yang kencang perlu 

diberikan porsi latihan yang bersifat atau mengandung kekuatan otot dan 

kecepatan awal pada saat akan menendang bola. 

1.1.3 Dalam setiap latihan futsal hendaknya selalu memberikan porsi latihan 

menendang bola dari segala arah dengan bola dalam keadaan diam atau 

bergerak. 
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1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan judul di atas maka menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Adakah hubungan kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa 

peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun 

Pembelajaran 2008/2009. 

1.2.2 Adakah hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa 

peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun 

Pembelajaran 2008/2009. 

1.2.3 Adakah hubungan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola 

titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal  pada  siswa  peserta   

ekstrakurikuler   di   SMK   Palapa   Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 

1.2.4 Adakah hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan 

panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 

10 meter permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK 

Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

 

1.3 Penegasan Istilah  

Judul skripsi ini perlu dimaknai dengan benar agar tidak terjadi 

kesalahan penafsiran. Maka untuk menghindari salah penafsiran istilah yang 
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digunakan dalam penulisan skripsi ini berikut akan dijelaskan istilah-istilah 

dalam judul penelitian ini, yaitu :  

1.3.1 Hubungan  

Hubungan menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Depdikbud, 1976:326 ), adalah: (1) keadaan berhubungan atau 

dihubungkan, (2) sesuatu yang dipakai untuk berhubungan atau 

menghubungkan, (3) pertalian; sangkut paut; kontak ikatan. Yang dimaksud 

hubungan dalam penelitian ini adalah menghubungkan kelentukan 

pergelangan kaki, kekuatan otot tungkai, dan  panjang tungkai terhadap 

kecepatan tendangan bola diam dalam permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 

1.3.2 Kelentukan otot tungkai  

Kelentukan   atau   fleksibility   adalah   efektivitas   seseorang   dalam 

penyesuaian dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan 

penguluran seluas-luasnya, terutama otot-otot, ligamen-ligamen di sekitar 

persendian ( M. Sajoto, 1995:58 ). Menururt Suharno HP ( 1984:58) 

kelentukan  adalah   kemampuan   dari   seseorang  untuk   melakukan gerakan 

dengan amplitudo yang luas. Yang dimaksud kelentukan dalam penelitian ini 

adalah kemampuan untuk bergerak dengan amplitudo atau ruang gerak yang 

luas terutama sendi-sendi pergelangan kaki atau tungkai terutama dalam 

melakukan tendangan ke gawang. 
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1.3.3 Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan   menurut  M. Sajoto ( 1995 : 8 )  adalah    komponen    

kondisi  fisik  seseorang  tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot 

untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan adalah kualitas yang 

memungkinkan pengembangan otot dalam kontraksi yang maksimal ( M. 

Sajoto, 1995 : 16). Semakin besar serabut otot seseorang, semakin kuat pula 

untuk bergerak dan dipengaruhi oleh faktor latihan. Umumnya dipengaruhi 

oleh unsur-unsur struktur otot, khususnya volume otot ( Strauss, 1988: 7 ). 

Otot  Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia ( 2002 : 895 )  adalah 

jaringan kenyal di tubuh manusia atau hewan yang berfungsi menggerakkan 

tubuh atau urat yang keras. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia tungkai 

adalah kaki atau seluruh kakinya dari pangkal paha ke bawah ( Depdiknas, 

2002 : 895 ). Dalam penelitian ini kekuatan otot yang dimaksud adalah 

kemampuan otot tungkai dalam menendang bola yang menghasilkan 

kecepatan lajunya bola. 

1.3.4 Panjang tungkai 

Tungkai adalah sama dengan kaki mulai dari pangkal paha ke bawah, 

merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu seluruh kaki ditambah dengan 

panggul ( Depdikbud, 2002 : 895 ). Cara pengukuran panjang tungkai ada 

beberapa cara. Yang lazim dipergunakan adalah selisih antara  tinggi orang 

yang berdiri tegak, berdiri tegak artinya berdiri dengan punggung rata sejajar 

dengan garis lurus. Pandangan mata kearah depan, garis antara  titik lubang 

telinga dengan sudut mata sejajar dengan telapak kaki yang rata menginjak 
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lantai, dengan posisi orang duduk tegak, tegak dalam pengertian yang sama 

dengan orang pada waktu berdiri ialah punggung rata membentuk garis lurus. 

1.3.5 Kecepatan hasil tendangan 

 Kecepatan adalah kemampuan dalam melakukan gerak dalam waktu 

yang sesingkat-singkatnya (Depdikbud, 2002 :118  ). Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan kecepatan adalah melintasnya bola setelah ditendang 

dalam permainan futsal, yang dihitung dalam satuan detik. Hasil adalah 

sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) oleh usaha (pikiran, tanam-

tanaman, tanah, sawah, ladang, hutan-hutan,dsb), pendapatan; perolehan 

(Depdiknas, 2002 : 391). Tendangan artinya hasil atau akibat dari menyepak   

( Depdiknas,2002 : 557 ).  Dalam   penelitian   ini  yang   dimaksud tendangan 

adalah hasil dari menendang bola dengan lintasan bola yang cepat. Sedangkan 

gawang  adalah   “dua  tiang  yang  terpancang sejajar, berfungi sebagai  

tujuan  bola” ( Depdiknas 2002:302). Gawang yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah gawang yang digunakan dalam permainan futsal.    

1.3.6 Titik Pinalti jarak 10 meter 

Titik pinalti adalah tempat untuk melakukan sepakan atau tendangan 

bebas kearah gawang lawan (sebagai hukuman) yang dilakukan dari jarak 12 

langkah di muka gawang (Depdikbud, 1995 : 1036). Dalam penelitian ini 

tendangan yang dilakukan adalah tendangan dengan jarak 10 meter dari 

gawang. Dalam permainan futsal ada dua macam tendangan pinalti ialah 

tendagan berjarak 6 meter dan 10 meter dari gawang ( Murhananto, 2006 : 

12).  
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1.3.7 Siswa Peserta Ekstrakurikuler 

Siswa adalah sebutan unutk murid (Depdikbud, 1995 : 1436). Yang 

dimaksud adalah siswa putera SMK Palapa Mijen Kota Semarang yang masih 

aktif mengikuti ekstrakurikuler futsal Tahun pembelajaran 2008/2009 yang 

berjumlah 20 orang. Ekstrakurikuler adalah bagian dari kegiatan yang 

disajikan pada siswa sekolah, berupa kegiatan keterampilan sebagai 

penyeimbang kegiatan intrakurikuler ( Depdiknas, 2004: 89). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dikerjakan selalu mempunyai tujuan agar 

memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang 

menggunakannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  :  

1.4.1 Hubungan kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola 

titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009” 

1.4.2 Hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola 

titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 
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1.4.3 Hubungan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola titik 

pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler 

di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

1.4.4 Hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan  panjang 

tungkai terhadap kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 

meter permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa 

Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Setiap hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya pada ilmu keolahragaan, manfaat 

penelitian ini adalah :  

1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan yang 

berarti bagi para pelatih futsal, agar dengan mengetahui adanya hubungan 

kekuatan otot, panjang tungkai dan kelentukan otot tungkai dengan 

kecepatan laju bola ke gawang, memasukkan latihan kekuatan otot dan 

latihan kelentukan dalam program latihan.  

1.5.2 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pemain futsal, guna 

menambah ilmu pengetahuan tentang kekuatan otot, panjang tungkai dan 

kelentukan otot tungkai dengan kecepatan laju bola ke gawang, dan 

melakukan latihan kekuatan otot dan kelentukan.   
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1.5.3 Sebagai bahan masukan bagi pelatih, guru pendidikan jasmani, dan para 

pemain untuk lebih mengetahui tentang permainan  dan peraturan 

perminan futsal.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Permainan Futsal 

Kata “futsal”  berasal dari kata futbol atau fotebol dan salon. Futebol 

dari bahsa Spanyol berarti permainan sepakbola, sedangkan salon atau sala 

yang dalam bahasa Perancis berarti ruangan. Kemudian kata “Futsal” 

digunakan secara internasional unutk memberi nama jenis permainan atau 

olahraga sepakbola dalam ruangan ( Murhananto, 2006:6).  

Hal-hal mengenai futsal seperti diberitakan dalam internet                             

( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. PvN2SFCI/AAAAAAAA 

Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg) , adalah sebagai berikut :  

Futsal diciptakan di Montevideo pada tahun 1930, oleh Juan Carlos Ceriani. 

Keunikan futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan terutama di 

Brasil. Keterampilan yang dikembangkan dalam permainan ini dapat dilihat 

dalam gaya terkenal dunia yang diperlihatkan  pemain-pemain Brasil di luar 

ruangan pada lapangan berukuran biasa. 

Pertandingan internasional pertama diadakan pada tahun 1965, 

Paraguay menjuarai Piala Amerika Selatan pertama. Kemudian selama enam 

kali bertururt-turut hingga tahun 1979, Brasil menyabet semua kejuaraan, dan 

meneruskan dominasinya hingga tahun 1980 dan memenangkannya lagi di 

tahun 1984.  
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Kejuaraan dunia futsal diadakan pertama kali atas bantuan FIFUSA                    

(induk organisasi futsal sebelum anggota-anggotanya bergabung ke FIFA 

tahun 1989), pada tahun 1982 di Sao Paulo Brasil, dan Brasil sebagai juara 

dunia( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. PvN2SFCI/AAAAAAAA 

Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg. 

Futsal memang mirip dengan sepakbola, meskipum boleh di ruangan. 

Beberapa pemain bekerja sama memasukkan bola ke gawang yang dijaga oleh 

kiper atau penjaga gawang. Ukuran bola lebih kecil, gawangnya juga lebih 

kecil, namun bila dicermati ada beberapa perbedaan prinsip dengan sepakbola 

yang harus dipahami oleh seorang pemain futsal. Dalam peraturan diketahui 

bahwa futsal dimainkan di lapangan yang berukuran kecil, dengan jumlah 

pemain hanya lima orang, dan gawang yang lebih kecil, bola yang digunakan 

lebih kecil tetapi lebih berat. Dengan lapangan yang lebih kecil pemain harus 

lebih banyak bergerak. Sebab bila tidak, gawang akan lebih cepat kebobolan. 

Kecuali itu pemain juga lebih dekat dengan lawan, maka pergerakan tanpa 

bola juga harus lebih banyak dilakukan. Oleh sebab itu fisik pemain futsal 

harus prima( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. 

PvN2SFCI/AAAAAAAA Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg). 

Dalam permainan futsal lebih gampang mencetak gol, tetapi gawang 

sendiri juga lebih gampang kebobolan. Maka pemain futsal harus banyak 

bergerak. Karena banyak bergerak, maka dalam permainan harus banyak 

melakukan passing, oleh karena itu teknik passing harus benar-benar dikuasai 

oleh para pemain futsal. Permainan ini justru tidak banyak melakukan           
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teknik dribbling karena lapangannya kecil, teknik ini hanya  dilakukan  untuk  

menjaga bola dan menanti pergerakan teman. Juga digunakan untuk melewati 

lawan seperti halnya dalam sepakbola, tetapi bukan berarti kemampuan teknik 

ini diabaikan, dan mutlak harus dikuasai pemain. Pemain yang mempunyai 

dribbling yang baik dapat melakukan penetrasi ke daerah lawan dengan lebih 

baik. Ada kalanya pemain juga melakukannya untuk mencetak gol. 

Jumlah pemain yang sedikit juga mengakibatkan permainan futsal 

menjadi permainan yang lebih melelahkan. Permainan futsal menuntut 

pergerakan cepat, dan pemain ditunutut melakukan gerakan dan operan atau 

dalam istilah futsal passing and running.  

Karakter bola yang keras juga mempengaruhi permainan. Bola tidak 

gampang memantul, sehingga passing harus lebih bertenaga. Sundulan kepala 

juga jarang dilakukan. Tendangan gawang juga dilakukan dengan tenaga yang 

kuat, sehingga bola akan meluncur cepat. Untuk itu sering terjadi kontrol bola 

yang menggunakan telapak kaki, dengan keuntungan bola lebih cepat dapat 

diarahkan. Maka tidak heran jika banyak orang mengatakan bahwa salah satu 

karakter futsal adalah cepat. 

Dalam futsal kiper atau penjaga gawang adalah pemain yang sangat 

berperan. Kiper harus mampu menerima tendangan dari jarak dekat dengan 

bola yang berat dan kecil. Dengan ukuran gawang yang lebih kecil kiper tidak 

perlu menjatuhkan diri, melompat jauh ke samping atau melompat tinggi                  

ke  atas,  apalagi   lapangannya  keras.   Tetapi   gerak   reflek   kiper    dalam  
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mengantisipasi bola sangat dibutuhkan. Gawang yang kecil juga menyebabkan 

kiper harus bereaksi menangkap atau menepis bola. Pada bola-bola atas 

biasanya kiper hanya menjulurkan tangan untuk menepis, dan dengan begitu 

gawang sudah bisa terlindungi. Pada bola-bola bawah kiper juga tidak perlu 

melompat ke samping, hanya perlu bergerak sedikit saja untuk menjangkau 

bola dengan kaki. Tetapi intinya bagaimanapun kiper harus memiliki reaksi 

dan gerak reflek yang kuat.  

Permainan futsal adalah permainan bola dengan kecepatan. Kunci 

pokoknya adalah ballfelling, artinya bagaimana menggunakan perasaan saat 

menyentuh bola dengan kaki. Penggunaan kaki memang harus terampil seperti 

menggunakan tangan, dengan begitu bola dapat dimainkan degan leluasa                  

( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. PvN2SFCI/AAAAAAAA 

Dw/V15 co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg. 

 

2.2.2 Teknik Dasar Permainan Futsal 

Dikatakan dalam bab terdahulu bahwa permainan futsal 

pelaksanaannya mirip dengan sepakbola. Demikian tujuan utama orang 

bermain futsal seperti sepakbola adalah untuk mencari kemenangan. Salah 

satu faktor agar dapat mencapai kemenangan adalah menguasai teknik-teknik 

bermain. Tidak ada ahli yang mengatakan bagaimana teknik permainan futsal, 

sebab semuanya mengadopsi dari teknik sepakbola. Dengan mengacu pada 

permainan sepakbola, Sukatamsi ( 2001 : 2.4 ) merinci teknik dasar sepakbola 

adalah  semua gerakan tanpa bola maupun dengan bola yang diperlukan dalam 
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bermain sepakbola. Jadi teknik dasar bermain sepakbola adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas 

sama sekali dari permainan sepakbola. 

Teknik tanpa bola  yang terdiri atas : 1)  Lari cepat.  Latihan  ini 

untuk mengefisiensikan jantung dan paru-paru dengan meningkatkan suplai 

darah dan oksigen agar bekerja lebih baik dan mengurangi kelelahan,                         

2) Mengubah arah, melompat dan meloncat. Latihan ini juga berfungsi untuk 

meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru agar suplai darah dan oksigen ke 

otot kerja berjalan dengan baik agar bekerja lebih baik dan mengurangi 

kelelahan,  3) Gerak tipu tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan pada saat 

tidak membawa bola. 4)  Gerakan khusus penjaga gawang ( Sukatamsi, 2001 : 

2.5 ). Teknik dengan bola adalah semua gerakan dengan bola yang terdiri atas 

: 1) menendang bola, 2) menerima bola, 3) menggiring bola, 4) menyundul 

bola, 5)  melempar bola, 6) gerak tipu dengan bola, 7) merampas atau merebut 

bola, 8)  teknik khusus penjaga gawang  ( Sukatamsi, 2001  : 2.8 ). 

Dari gerakan – gerakan teknik dasar yang beraneka ragam tersebut 

dapat dikatakan  bahwa dalam permainan futsal seperti halnya sepakbola 

masalah teknik dasar melibatkan orang dan bola. Dengan demikian dalam 

peningkatan teknik perlu di jabarkan lagi komponen-komponen teknik dasar 

tersebut, ialah : 1) menendang bola,   2) menggiring bola, 3) menahan dan 

menghentikan bola, 4) menyundul bola,   5) melempar bola, 6) merampas atau 

merebut bola ( Aang Witarsa, 1984 : 8 ). Selanjutnya dikatakan pula bahwa 

menendang bola adalah bagian yang terpenting dimana seorang pemain futsal 
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ataupun sepakbola yang tidak dapat menendang bola dengan baik tidak 

mungkin menjadi pemain yang baik.   

 

2.2.3 Teknik Tendangan 

Menendang merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tempat lain yang menggunakan kaki atau bagian kaki. 

Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola diam, menggelinding 

maupun melayang di udara. Namun, dalam penelitian ini penulis memilih 

menendang bola dalam keadaan diam. Prinsip menendang bola dalam keadaan 

diam dalam penelitian ini adalah bola ditempatkan pada suatu titik dan 

ditendang dengan menggunakan kura-kura bagian dalam. Teknik tendangan 

atau perkenaan bola pada kaki pada saat menendang dalam sepak bola  ada 

tujuh yaitu : 1) Menendang dengan bagian kaki sebelah dalam 2) Menendang 

dengan kura-kura kaki.   3) Menendang dengan kura-kura kaki bagian dalam 

4) Menendang dengan kura-kura kaki bagian luar 5) Menendang dengan tumit 

6) Menendang dengan ujung sepatu 7) Menendang dengan paha ( Sukatamsi, 

1984 : 44 ). 

Dalam menendang bola ada banyak hal yang dapat diperhatikan baik 

dari segi kerasnya tendangan, jauhnya tendangan maupun keakuratan 

tendangan itu sendiri. Dalam hal ini faktor yang mendukung untuk ketiga hal 

tersebut teknik dan latihan yang dilakukan secara terus menerus. 

Pada permainan futsal seperti halnya pada sepakbola, menendang 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Seseorang pemain yang 
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tidak menguasai teknik menendang dengan baik, pemain tersebut tidak akan 

menjadi pemain yang baik, dan tim yang baik adalah suatu tim yang semua 

pemainnya menguasai teknik menendang bola dengan baik ( Sukatamsi, 1984 

: 44 ). Untuk dapat menendang bola dengan baik pemain harus menguasai 

teknik dengan baik dimana tempat perkenaan bola dengan kaki tumpu yang 

tepat, yaitu kaki tumpu diletakkan disamping belakang bola, kaki yang untuk 

menendang diayun dari belakang perkenaan bagian kaki adalah daerah batas 

antara kaki depan dan kaki bagian dalam, tangan direntangkan untuk 

keseimbangan dan pandangan mata terarah pada bola, setelah tendangan kaki 

tendang harus mengikuti gerakan atau  follow through ( Depdikbud,1992:69 ). 

Hasil tendangan bola bisa bermacam-macam, misalnya menggelinding 

datar menyusur permukaan lapangan. Tendangan datar bola sedikit di atas 

lapangan dengan sesekali memantul pada tanah, tendangan melambung atau 

yang biasa disebut tendangan jarak jauh ( A. Sarumpaet, 1992 : 24 ). 

Tendangan jarak jauh adalah tendangan yang dilakukan agar menghasilkan 

tendangan yang jauh. Tendangan ini dapat berfungsi untuk : 1) memberikan 

operan kepada teman, 2) menembakkan bola kearah mulut gawang agar 

tercipta gol, 3) untuk menyapu bola atau membersihkan daerah pertahanan 

dari serangan lawan yang biasanya dilakukan oleh pemain belakang, 4) untuk 

melakukan bermacam tendangan khusus yaitu tendangan bebas, tendangan 

sudut, sementara tendangan jarak pendek bias berfungsi sebagai tendangan 

untuk megoper kepada kawan dalam jarak dekat, dan tendangan hukuman 

pinalti ( Sukatamsi, 2001 :  5.3 ). 
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Tendangan jarak jauh tidak dibutuhkan dalam permainan futsal 

mengingat lapangan futsal yang sangat sempit bila dibandingkan dengan 

lapangan sepak bola. Apabila dilakukan juga tendangan jarak jauh, bola akan 

melesat jauh keluar lapangan.  Tendangan yang juga dibutuhkan dalam 

permainan futsal adalah tendangan pinalti, yang membutuhkan kekuatan di 

samping juga memerlukan penguasaan teknik menendang yang benar. 

 

Gambar : 1 

Kedudukan kaki pada awalan menendang bola 

( Sukatamsi, 2001:  5.3 ) 
 

 
Perlu diperhatikan bahwa teknik menendang bola adalah letak kaki 

tumpu, bagian perkenaan bola, sikap badan, kaki yang menedang bola dan 

pandangan mata. Adapun tahapan dari masing-masing sikap adalah :  1) Letak 

kaki tumpu  : a) kaki tumpu diletakkan di belakang samping bola dengan jarak 

25-30 cm. b) Arah kaki tumpu membuat sudut 40° dengan garis lurus arah 

bola ( Sukatamsi, 2001 : 2.48 ). 2) Kaki yang menedang : a) kaki yang 

menendang bola diangkat ke belakang kemudian diayunkan ke depan ke arah 
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sasaran. Hingga kura-kura kaki bagian dalam tepat mengenai tengah bagian 

bawah bola. b) Gerak kaki yang menendang dilanjutkan ke depan ( Sukatamsi, 

2001 : 2.48 ). 3) Sikap badan : a) pada waktu kaki yang menendang bola 

diayunkan ke belakang, b) badan condong ke depan. c) Pada waktu 

menendang bola karena posisi kaki tumpu berada di samping belakang bola, 

d) sikap badan  bergerak  ke  belakang  untuk  memberi  dorongan   kaki  yang 

menendang ke depan ( Sukatamsi, 2001 : 2.49). 

Banyak faktor yang menunjang tendangan adalah  : 1)  Kondisi fisik, 

terutama kecepatan  gerak dinamik dan tenaga dan didukung kerja otot seperti  

daya ledak otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan keuatan otot lengan                       

2)  Faktor teknik, yaitu variasi teknik yang terdiri dari pada bentuk badan, 

sistem syaraf dan daya koordinasi (Remmy Muhctar, 1992 : 81,101 ). 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa untuk menghasilkan suatu 

tendangan dengan tepat arah yang diinginkan dapat dipengaruhi oleh  dua 

faktor yaitu kondisi fisik dan teknik. Sementara fisik erat hubungannya 

dengan kekuatan, karena salah satu komponen fisik adalah kekuatan 

disamping  keseimbangan, koordinasi  dan kelincahan ( Gabbard, 1987:112 ). 

Otot yang terlibat dalam menendang bola adalah tungkai, dengan 

demikian dapat diduga daya ledak dan kekuatan otot tungkai mempunyai 

hubungan yang spesifik dengan tendangan artinya makin besar daya ledak dan 

makin kuat otot tungkai seseorang akan makin kuat pula daya eksplosif yang 

dihasilkan sehingga akan menghasilkan tendangan  yang keras. Demikian juga 

dengan otot lengan. Dalam melakukan tendangan, diperlukan gerakan tangan 
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untuk mengimbangi gerakan tungkai agar terjaga keseimbanghanmtubuh. 

Gerakan otot lengan tanpa dibejkali dengan kekuatan yang memadai akan 

tergangu pula faktor,keseimbangaannya. Oleh sebab itu besar 

kemungkinannya bahwa otot lengan juga memberikan sumbanghan yang 

berarti dalam keberhasilan tendangan ( Sukatamsi, 2001 : 2.44 ). Jadi otot 

tungkai menunjang keberhasilan  dalam arti menghasilkan tendangan yang 

keras. Oleh karena itu dalam melatih pemain pemula, jangan hanya dilatih 

teknik menendang, tetapi harus dilatih juga kekuatan ototnya terutama otot-

otot yang ada korelasinya..   

 

Gambar : 2 
Kedudukan kaki tendangan lurus pada bola diam  

( Sukatamsi, 2001 :  5.3 ) 
 

Tendangan    bola diam   adalah   tendangan   yang   dilakukan   dari 

titik tendangan, dan bisa dilakukan dengan tendangan lurus, melengkung, atau 

diplintir, dengan teknik tendangan mendatar atau sedikit melambung,  

tendangan yang keras atau yang lemah, yang  penting adalah bola masuk ke 

gawang. Untuk itu dibutuhkan ketepatan tendangan sangat disamping teknik 

menedang dan kondisi otot sebagai pendukung gerakan tendangan. Dalam 
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penelitian ini karena variabelnya adalah kecepatan laju bola tendangan yang 

dimaksdum adalah yang dilakukan dengan lurus dan kencang 

 

2.2.4 Kondisi Fisik Dalam Olahraga 

Kondisi fisik dalam olahraga di definisiksan sebagai kemampuan 

seorang olahragawan dalam melaksanakan kegiatan olahraga (Remmy 

Muchtar, 1992 : 81 ). Kondisi fisik ini  di bagi atas,  1) kondisi fisik umum,     

2) kondisi fisik khusus, dalam kondisi fisik ini, atau kita pakai istilah yang 

lebih khusus adalah physical fitness, mengandung berbagai unsur yang 

merupakan kualitas fisik atau pysical qualities yang menentukan dalam 

kegiatan olahraga pada umumnya.  Unsur-unsur tersebut terdiri atas : 1) Speed 

atau kecepatan, 2) Strenght atau kekuatan, 3) Endurance atau daya tahan,             

4) Flexibility atau kekuatan dan, 5) Agility atau kelincahan  ( Remmy Muchtar, 

1992 : 81  ). Unsur-unsur tersebut merupakan kualitas fisik yang menentukan 

untuk pencapaian hasil dalam olahraga, oleh karena itu tidak dapat dilihat 

sebagai komponen yang terpisah-pisah. Dalam bukunya Olahraga Pilihan 

Sepakbola, ( 1992 : 76 ), Remmy Muchtar juga memberikan contoh latihan 

fisik umum yaitu antara lain;  latihan sit-up, latihan ini bertujuan untuk 

mengukur daya tahan dan kekuatan otot perut.  

Kondisi fisik adalah suatu kesatuan utuh dari komponen-komponen 

yang tidak dapat dipisah-pisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun 

pemeliharaanya (Remmy Muchtar, 1992 : 82 ). Komponen-komponen  kondisi 

fisik dari beberapa macam diantaranya : kekuatan atau strength, daya tahan 
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atau endurance, kecepatan atau speed, kelincahan atau agility,  kelentukan 

atau fleksibility, stamina, daya ledak atau muncular power, koordinasi, 

ketepatan atau accuracy dan keseimbangan atau balance. Bahwa pada 

dasarnya untuk mendapatkan, menghasilkan dan mempertahankan kondisim  

fisik yang baik yang mana fisik berhubungan erat dengan ketrampilan 

olahraga apapun, perlu latihan. Latihan fisik pada prinsipnya menurut Brooks 

( 1984 : 67-114 ), adalah memberikan stress fisik terhadap tubuh secara 

teratur, sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan didalam melakukan kerja secara teratur. Dan 

menurut Astrand ( 1986 : 296-383 ), bahwa latihan fisik yang teratur, 

sistematik dan berkesinambungan yang tertuang dalam suatu program latihan 

akan meningkatkan kemampuan fisik secara nyata, tetapi tidak demikian 

halnya jika latihan dilakukan secara tidak teratur. Oleh karena itu  dalam 

melakukan latihan fisik harus diperhatikan prinsip-prinsip dasar latihan. 

Prestasi dalam cabang olahraga yang salah satunya adalah futsal tidak 

cukup dicapai hanya dengan penguasaan suatu teknik saja. Tetapi harus 

dicapai dengan latihan sebab latihan mempunyai dampak terhadap fisik. 

Menurut Harsono (1998 : 153-155  ), kondisi fisik memegang peranan yang 

sangat penting dalam melaksanakan program latihan. Karena jika kondisi fisik 

atlet baik maka : 1) akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi 

dan kerja jantung, 2) akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, daya 

tahan, kecepatan, dan lain-lain komponen kondisi fisik. 3) akan ada gerak 

yang lebih baik pada waktu latihan,  4) akan ada pemulihan yang lebih cepat 



27 
 

 

dalam organ-organ tubuh setelah latihan, dan 5) akan ada respon yang cepat 

dari organisme tubuh kita apa bila sewaktu-waktu respons demikian 

diperlukan. Ciri-ciri permainan futsal tidak hanya merupakan olahraga yang 

bersifat rekreasi, sekedar alat untuk meningkatkan kesegaran jasmani, 

melainkan telah menuntut kualitas prestasi dan seni yang setinggi-tingginya. 

Dalam usahanya untuk mencapai prestasi maksimal, persiapan pemain tidak 

hanya di tekankan pada penguasaan teknik dan taktik saja, tetapi kondisi fisik 

yang sempurna berkat latihan yang tepat, merupakan syarat penting bagi para 

pemain. Jadi para pemain harus selalu dalam keadaan kondisi sempurna dalam 

menghadapi pertandingan agar tidak mengurangi prestasi individu dan regu.  

Apabila seorang pemain atau lebih memiliki kondisi fisik yang jelek pada saat 

pertandingan maka akan berpengaruh terhadap prestasi regu secara 

keseluruhan, akibat lebih jauh lagi dapat menimbulkan turunnya mental team, 

sehingga prestasi team dengan sendirinya sangat menyolok penurunannya, 

baik penjagaan maupun peningkatan kondisik pemain, akan tergantung dari 

rencana latihan pelatih dan kesadaran pemain sendiri agar supaya selalu 

sempurna kondisi fisiknya. Berkaitan dengan kemampuan fisik bermain futsal 

seperti halnya atlet-atlet pada umumnya, kemampuan-kemampuan fisik perlu 

dilakukan penjagaan dan peningkatan seperti  : 1) daya ledak (power)  berguna 

untuk berlari, menendang bola dan mungkin juga meloncat untuk 

mengheading bola dan lain-lain, 2) Kecepatan bereaksi berguna dalam 

kecepatan reaksi gerakan, 3) Daya tahan, kemampuan daya tahan tinggi untuk 

menjalankan permainan futsal yang banyak berlari baik tempo lambat maupun 
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tempo tinggi, frekwensi tinggi, tenaga yang kuat dan produktif dalam waktu 

tertentu. Untuk bermain futsal pemain harus memiliki daya tahan tinggi 

selama bermain, 4) Kelincahan untuk bergerak dan mengubah arah dalam 

pengambilan posisi badan saat bermain, 5) Kelentukan sendi-sendi agar 

kelihatan luwes gerakan-gerakannya sehingga timbul seni gerak dalam 

memainkan bola ( Harsono, 1988 :   153-155 ).  

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

permainan futsal seperti halnya atlet pada umumnya sangat membutuhkan 

kemampuan fisik. Salah satunya adalah daya tahan untuk melakukan 

pertandingan. Sebab daya tahan adalah kemampuan seluruh organisme tubuh 

untuk mengatasi kelelahan pada waktu melakukan aktivitas yang menuntut 

kekuatan dalam waktu yang lama ( M. Sajoto, 1995 : 8 ). Setiap pemain futsal 

harus mempunyai fisik yang sesempurna mungkin agar nanti dalam 

pertandingan para pemain tidak kehabisan tenaga dan tidak semakin menurun 

ketrampilannya yang di sebabkan karena semakin berkurangnya cadangan 

energi fisiknya. 

Menurut M. Sajoto (1995 : 16-18 ), kondisi fisik olahraga adalah suatu 

kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu 

saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa prestasi seseorang dalam dunia olah raga ditentukan oleh banyak 

faktor, misal: kondisi fisik, kemampuan teknik atau ketrampilan yang dimiliki. 

Adapun penerapan kondisi fisik dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

kodisi yang dibutuhkan pada saat latihan.  
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2.2.5 Komponen Kondisi Fisik  

2.2.5.1 Kekuatan 

 Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam mempergunakan alat untuk menerima beban sewaktu 

bekerja ( M. Sajoto, 1995 : 16 ). Penggunaan kekuatan otot tungkai dalam 

permainan futsal adalah penggunaan tenaga yang lebih pada kaki baik gerakan 

lari maupun gerakan menendang (Remmy Mochtar, 1992 : 81 ).   

2.2.5.2  Ketepatan  

Ketepatan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerik bebas terhadap suatu sasaran ini dapat merupakan 

suatu jarak atau mungkin suatu objek yang langsung yang harus dikenai 

dengan salah satu bagian tubuh.Ketepatan dalam permainan sepak bola 

terutama pada tendnagan jarak jauh merupakan faktor yang sangat 

menentukan, sebab dengan ketepatan ini pemain sepakbola dapat mengoper 

bola kepada kawan dalam jarak yang jauh dengan sedikit kemungkinanya bisa 

direbut laswan. Dengan demikian ketepatan adalah salah satu cara untuk 

membatu meningkatkan keahlian dalam mengoper bola ke teman ( M. Sajoto,     

1995 : 17 ).  

2.2.5.3 Keseimbangan 

Keseimbangan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

syaraf otot, seperti dalam hand stand atau dalam mencapai keseimbangan 

sewaktu seseorang sedang berjalan kemudian terganggu. Dibidang olahraga 

banyak yang harus dilakukan oleh atlet dalam masalah keseimbangan ini, baik  
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dalam menghilangkan atau mempertahankan kesimbangan(M.Sajoto,1995:18).  

2.2.5.4 Koordinasi    

Koordinasi mata, kaki dan tangan adalah kemampuan seseorang 

mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola 

gerakan tunggal secara efektif, sedangkan koordinasi dalam permainan futsal 

adalah kemampuan seseorang unutk merngintegrasikan gerakan-gerakan agar 

tercipta suatu gerak yang efektif dalam arti tidak melakukan gerakan yang 

tidak perlu ( M. Sajoto, 1995 : 18 ). 

 

2.2.6 Kelentukan Otot Tungkai  

Kelentukan didasarkan pada definisinya ada dua jenis yaitu 

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

ditentukan luas sempitnya ruang gerak sendi. Maka orang yang mempunyai 

kelentukan adalah orang yang mampu menggerakkan anggota atau bagian 

tubuh melalui ruang geraknya. Oleh karena kelentukan menentukan keluasan 

pada ruang gerak sendi, elastis tidaknya otot – otot tendon dan ligamen. Jadi 

faktor utama yang membantu menentukan kelentukan adalah elastisitas otot. 

(Harsono, 1988 : 9). Pola perencanaan yang digambarkan Boosey 

menunjukkan bahwa dengan kelentukan yang baik akan memberikan 

sumbangan ke berbagai komponen kondisi fisik salah satunya adalah 

kekuatan.  
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Kekuatan otot tungkai juga mendukung ruang geraknya dalam 

melakukan tendangan bola. Sehingga pemain bola atau futsal akan 

mendapatkan kecepatan tendangan bola yang maksimal.  

 

Gambar : 3 
Kelentukan Pergelangan Kaki 

(Thomson, 1981: 541) 
 

Kelentukan dalam olahraga futsal ini khususnya pada teknik 

tendangan bola diam adalah kelentukan otot kaki, ialah kelentukan tipe statis 

dimana seorang pemain futsal dituntut memiliki kelentukan otot kaki yang 

baik. Kelentukan otot kaki yang baik dapat diuji dengan cara melakukan 

berdiri tegak merapat pada dinding kemudian melakukan gerakan merendah. 

Gerakan ini dilakukan terus sampai pergelangan kaki tidak mampu menkuk 

lagi secara lebih dalam yaitu badan semakin dekat ke lantai. 

 

2.2.7 Kekuatan Otot Tungkai 

Kekuatan  otot menurut M. Sajoto ( 1995 : 99 ) adalah komponen 

kondisi fisik yang dapat ditingkatkan sampai batas submaksimal, sesuai 

dengan kebutuhan setiap cabang olahraga yang memerlukan. Faktor-faktor 
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yang harus benar-benar diperhatikan secara matang melalui pembinaan secara 

dini serta memperhatikan beberapa aspek yang harus meningkatkan prestasi 

adalah struktur postur tubuh yang meliputi : a) ukuran tinggi dan panjang 

tubuh, b) ukuran besar, lebar dan berat tubuh c) bentuk tubuh 

(M.Sajoto,1995:93 ).  

Tungkai adalah  kaki  dalam arti  seluruh kaki dari pangkal paha ke 

bawah ( Depdikbud,  1992 : 923 ). Kekuatan otot yang dimaksud penulis 

adalah kemampuan otot tungkai mempergunakan otot-ototnya untuk 

menerima beban dalam waktu kerja tertentu. Kekuatan otot tungkai disini 

adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sekelompok otot untuk 

melakukan gerakan menendang bola. 

Besar kecilnya otot juga berpengaruh terhadap kekuatan otot 

tersebut. Merupakan suatu hal yang nyata apabila semakin besar dan panjang 

serabut otot maka semakin besar pula kekuatan otot tersebut. Disamping dari 

faktor keturunan, faktor latihan dan pembinaan yang terarah dan terus-

menerus akan dapat memberikan hasil yang berarti terhadap kemampuan 

seorang atlet untuk dapat melakukan gerakan teknik yang sempurna dalam 

rangka pencapaian prestasi maksimal. 

 

2.2.7.1 Struktur Tungkai Atas 

Otot-otot    tungkai    atas   (otot  pada  paha ),   mempunyai    selaput 

pembungkus  yang  sangat  kuat  dan  disebut  fasia  lata  yang  dibagi  atas   3 

golongan yaitu : 1) Otot abduktor terdiri dari: a) Muskulus abduktor maldanus 
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sebelah dalam. b) Muskulus abduktor brevis sebelah tengah. c) Muskulus 

abduktor longus sebelah luar. Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut 

muskulus abduktor femoralis. Fungsinya, menyelenggarakan gerakan abduksi 

dari femur. 2) Muskulus ekstensor (quadriseps femoris) otot berkepala empat .  

Otot ini merupakan otot yang terbesar terdiri dari : a) Muskulus rektus femoris. 

b) Muskulus vastus lateralis eksternal.  c) Muskulus vastus medialis internal.    

d) Muskulus vastus intermedial.  

 

Gambar : 4 
Struktur otot tungkai atas 
(Syaifuddin, 1992:45-46 ) 

 
2) Otot fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang paha terdiri 

dari : a) Biseps femoris, otot berkepala dua. Fungsinya, membengkokkan paha 

dan meluruskan tungkai bawah. b) Muskulus semi membranosus, otot seperti 

selaput. Fungsinya, membengkokkan tungkai bawah. c) Muskulus semi 

tendinosus, otot seperti urat. Fungsinya membengkokkan urat bawah serta 
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memutarkan ke dalam.      d) Muskulus sartorius, otot penjahit. Bentuknya 

panjang seperti pita, terdapat dibagian paha. Fungsinya, eksorotasi femur, 

memutar keluar pada waktu lutut mengentul, serta membantu gerakan fleksi 

femur dan membengkokkan keluar ( Syaifudin, 1992 : 45-46). 

 
2.2.7.2 Struktur Tungkai Bawah 

Otot tungkai bawah, terdiri dari: 1) Otot tulang kering depan 

muskulus tibialis anteriror. Fungsinya mengangkat pinggir kaki sebelah 

tengah dan membengkokkan kaki. 2) Muskulus ekstensor talangus longus. 

Fungsinya meluruskan jari telunjuk ke tengah jari, jari manis dan jari 

kelingking kaki.  3) Otot kedang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari 

kaki. Urat-urat tersebut dipaut oleh ikat melintang dan ikat silang sehingga 

otot itu bisa membengkokkan kaki ke atas. 

Otot-otot yang terdapat di belakang mata kaki luar dipaut oleh ikat 

silang dan ikat melintang. Fungsinya, dapat mengangkat kaki sebelah luar 

adalah : 1) Urat akiles (tendo achilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi 

tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (muskulus popliteus). 

Terdapat di: a) berpangkal pada kondilus tulang kering. b) Melintang dan 

melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya, memutar tibia ke dalam 

(endorotasi). Otot ketul jari (muskulus fleksor falangus longus). Berpangkal 

pada tulang kering dan uratnya menuju telapak kaki dan melekat pada ruas jari 

kaki. Fungsinya, membengkokkan jari dan menggerakkan kaki ke dalam. 2) 

Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). Berpangkal pada 

betis, uratnya melewati tulang jari dan melekat pada ruas empu jari. 
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Fungsinya, membengkokkan empu kaki. 3) Otot tulang betis belakang 

(muskulus tibialis posterior). Berpangkal pada selaput antara tulang dan 

melekat pada pangkal tulang kaki. Fungsinya  dapat membengkokkan kaki di 

sendi tumit dan telapak kaki di sebelah ke dalam. 4) Otot kedang jari bersama. 

Letaknya di punggung kaki, fungsinya dapat meluruskan jari kaki (muskulus 

ekstensor falangus 1 - 5).  

 

Gambar : 5 
Struktur otot tungkai bawah 
(Syaifuddin, 1992:45-46 ) 

 
Otot-otot yang lain antara lain adalah : 1) Otot ketul. 2) Otot 

penengah empu kaki, telapak di telapak kaki. 3)  Otot pronasi, terletak di 

sebelah punggung kaki. Aponeurosis plantaris, tapak kaki yang ditutupi oleh 

selaput. Fasia plantaris, bagian khusus dari fasia yang terletak di bawah 

telapak kaki ( Syaifudin, 1992 : 45-46). Jadi yang dimaksud dengan kekuatan 

otot tungkai adalah komponen kondisi fisik tulang kemampuannya dalam 

mempergunakan otot tungkai untuk menahan beban sewaktu bekerja. 
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Kekuatan otot tungkai memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan 

dalam melakukan teknik tendangan. Kekuatan otot tungkai memberikan suatu 

pengaruh pada pemain futsal pada saat melakukan teknik tendangan. 

Berdasarkan  uraian diatas bahwa prestasi futsal seorang atlet 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu a) faktor fisik yang dalam hal ini 

adalah panjang tungkai, b) faktor kekuatan, dalam hal ini adalah kekuatan otot 

tungkai, c) faktor latihan yang dilakukan secara teratur mulai usia dini.  

 
2.2.8 Panjang Tungkai 

Tungkai adalah sama dengan kaki mulai dari pangkal paha ke bawah, 

merupakan anggota gerak bagian bawah yaitu seluruh kaki ditambah dengan 

panggul ( Depdiknas, 2002 : 895 ). Cara pengukuran panjang tungkai ada 

beberapa cara. Yang lazim dipergunakan adalah selisih antara  tinggi orang 

yang berdiri tegak, berdiri tegak artinya berdiri dengan punggung rata sejajar 

dengan garis lurus. Pandangan mata kearah depan, garis antara  titik lubang 

telinga dengan sudut mata sejajar dengan telapak kaki yang rata menginjak 

lantai, dengan posisi orang duduk tegak, tegak dalam pengertian yang sama 

dengan orang pada waktu berdiri ialah punggung rata membentuk garis lurus 

(Depdikud, 1980 : 5 ). Tungkai termasuk kerangka anggota gerak bawah atau 

ekstrimitas bawah yang terdiri dari 31 pasang tulang (Syaifuddin, 1992 : 31) :  

2.2.8.1 Tulang Pangkal Paha (Koksa). 

Tulang koksa turut membentuk gelang panggul. Letaknya di setiap 

sisi dan di depan bersatu dengan simfisis pubis dan membentuk sebagian besar 

tulang pelvis. Adapun tulang koksa terdiri dari tulang usus (ilium). Tulang 
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usus banyaknya 2 buah, kiri dan kanan bentuknya lebar dan gepeng serta 

melengkung menghadap ke perut. Bagian yang melengkung disebut fosa 

illiaka dan bagian ujung yang menonjol disebut juga spina illiaka. Terdiri atas 

: 1.Tulang duduk (iski). Bentuknya yaitu setengah lingkaran menghadap ke 

atas mempunyai tonjolan yang bertumpu pada tempat duduk yang disebut 

dengan tuber isdikum.   2. Tulang kemaluan (pubis). Tulang bercabang 2 yang 

satu menuju ke samping atas dan satu lagi menuju kesamping bawah. 

Banyaknya 2 buah kiri dan kanan yang satu sama lain dihubungkan oleh 

tulang rawan yang disebut simfisis pubis. 

2.2.8.2 Tulang Paha (Femur).  

Merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar didalam tulang 

kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan asetabulum 

membentuk kepala sendi yang disebut kaput femoris. 

2.1.8.3 Tulang Kering dan Tulang Betis. 

Merupakan tulang pipa yang terbesar sesudah tulang paha yang 

membentuk persendian lutut dengan tulang femur. Pada bagian ujungnya 

terdapat tonjolan yang disebut tulang maleolus lateralis atau mata kaki luar. 

Tulang tibia bentuknya lebih kecil, pada bagian pangkal melekat pada tulang 

tibia, pada ujung membentuk persendian dengan tilang pangkal kaki dan 

terdapat taju yang disebut tulang maleolus medialis. 

2.1.8.4 Tulang Pangkal Kaki (Tarsalia). 

Tulang ini dihubungkan dengan tungkai bawah oleh sendi 

pergelangan kaki. Terdiri dari : 1) Talus (tulang loncat).   2) Kalkaneus (tulang 
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tumit). 3) Navikular (tulang bentuk kapal). 4) Tulang kuboideum(bentuk 

dadu). 5) Kunaiformi: lateralis, intermedialis dan medialis. 

2.1.8.5 Tulang Telapak Kaki (Meta Tarsal). 

Terdiri dari tulang-tulang pendek yang banyaknya 5 buah, yang 

masing-masing berhubungan dengan tarsal dan falangus dengan perantara 

persendian. 

2.1.8.6 Ruas Jari Kaki (Falangus). 

Merupakan tulang-tulang pipa yang pendek yang masing-masing 

terdiri atas tiga ruas kecuali ibu jari, banyaknya 2 ruas. Pada metatarsalian ibu 

jari terdapat dua buah tulang kecil bentuknya bundar yang disebut tulang 

bijian (sesamoid). 

 

Gambar : 6 
Tungkai (Thomson, 1981 : 541 ) 

 
Pada kenyataannya kondisi anatomis seseorang berbeda satu dengan 

yang lain, seperti panjang tulang-tulang yang juga menetukan panjang tungkai 

keseluruhan. Sedangkan untuk diperoleh bibit futsal yang baik perlu diketahui 
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seberapa besar faktor tersebut diatas ikut berpengaruh terhadap prestasi. 

Dengan  pertimbangan   seperti   tersebut   di   muka   maka   perlu    diadakan  

penelitian tentang panang tungkai. 

 

 
2.1.9 Kerangka Berpikir  

2.1.9.1 Analisis hubungan kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter 

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam menyesuaikan diri 

untuk melakukan segala aktifitas tubuh dengan penguluran seluas – luasnya 

terutama otot – otot, ligamen – ligamen disekitar persendian dan sebagai salah 

satu komponen kondisi fisik yang mempunyai peranan penting dalam 

menunjang pencapaian pretasi yang maksimal (M. Sajoto, 1995 : 58). 

Lentuk tidaknya seseorang ditentukan oleh luas sempitnya ruang 

gerak sendi. Maka seorang atlet yang mempunyai kelentukan otot tungkai baik 

berarti orang tersebut mampu untuk melakukan gerakan dari anggota atau 

bagian tubuh secara luas karena tidak adanya hambatan saat melakukan 

gerakan dari otot – otot yang sedang bekerja. Kelentukan otot tungkai 

menyebabkan pergelangan kaki dengan mudah menyesuaikan diri dengan 

sudut tendang ialah sudut antara letak kaki dengan bola, dan ketepatan sudut 

tendang ini menyebabkan bola melaju dengan kencang. Kelentukan ini  juga 

harus didukung oleh komponen kekuatan otot tungkai sebagai tenaga yang 

diperlukan untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk dari suatu gerak itu 

sendiri (Harsono, 1988 : 9). 
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2.1.9.2 Analisis hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan 

kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter 

Kekuatan adalah gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi otot ( Imam 

Hidayat, 1997 : 84 ). Kontraksi otot dapat diterjemahkan sebagai tegangan 

atau pengerahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot yang 

sebenarnya adalah suatu proses dari energi kimia menjadi mekanis dan panas.  

Arah dari gerakan tergantung dari arah yang dikerahkan oleh kekuatan yang 

bersangkutan.  

Dalam sebuah tendangan, arah gerakan bola yang ditendang 

ditentukan oleh kekuatan yang dikerahkan untuk menedang bola. Bola akan 

lari menjauh dari arah tendangan. Cepat atau lambatnya lintasan bola 

ditentukan oleh kuat atau tidaknya tendangan yang mengenainya. Semakin 

keras tendangan yang dikenakan terhadap bola, semakin cepat bola itu 

bergerak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Hidayat        

( 1997 : 102 ), bahwa kalau kita menghendaki kecepatan sebesar-besarnya 

maka jarak harus sebesar-besarnya dan waktu sekecil-kecilnya, yang berarti 

ayunan sebesar-besarnya dan diayun sekeras-kerasnya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kecepatan yang besar akan berpengaruh pada jarak 

yang jauh. Kecepatan tersebut dihasilkan oleh kekuatan yang dikenakan untuk 

menggerakkan bola. Maka apabila kekuatan yang kita kenakan pada bola 

besar, maka kecepatan yang terjadi pada bola juga besar dan itu berarti jarak 

yang akan ditempuh oleh bola juga jauh. Sesuai dengan uraian diatas, 

dijelaskan bahwa kekuatan otot tungkai sangat berpengaruh dalam setiap 

cabang olahhraga. Kekuatan otot tungkai dihasilkan dari kontraksi otot-otot 
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yang ada pada tungkai untuk menggerakkan  tungkai melakukan ayunan ke 

depan dengan tujuan menendang bola. Semakin kuat otot tungkai melakukan 

ayunan tendangan maka semakin cepat bola bergerak yang berarti pula 

semakin jauh pula bola bergerak. Jika dorongan atau ayunan tersebut besar, 

maka hasil ayunan kaki juga besar. Artinya hasil darongan bola yang 

dilakukan akan berjalan cepat dan keras. Dengan uraian tersebut, maka 

diprediksi ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan 

bola. 

2.1.9.3 Analisis hubungan panjang tungkai dengan kecepatan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter 

Panjang tungkai mempengaruhi lebarnya tendangan, semakin lebar 

tendangan maka daya dorong yang dihasilkan semakin besar. Pada saat 

melakukan ayunan ke belakang, panjang tungkai digunakan sebagai titik 

tumpuan. Apabila tungkainya panjang maka daerah tumpunya akan semakin 

luas, sehingga gaya yang diberikan kebelakang menjadi bertambah, dengan 

kekuatan yang besar secara ototmatis daya dorong kedepanya akan semakin 

besar.  

Hal ini berhubungan dengan hukum Newton 3 yaitu hukum aksi reaksi, 

bahwa semakin besar perkenaan gaya kesuatu benda maka benda tersebut 

akan memberikan gaya yang sama besar. Jadi kesimpulanya adalah dengan 

teknik menendang yang sudah baik dan didukung oleh tungkai yang panjang 

maka akan menambah daya dorong maju yang lebih cepat.  
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2.1.9.4 Analisis hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, 

dan panjang tungkai dengan kecepatan kecepatan hasil tendangan 

bola titik pinalti jarak 10 meter 

Dalam gerakan menendang bola baik bergerak maupun diam, semua 

kondisi fisik akan berperan aktif. Khusus kelentukan pergelaangan kaki, 

kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai seperti yang dijelaskan diatas, 

mempunyai peran yang sangat besar dalam gerakan menendang. Perpaduan 

kontraksi otot yang ada dipaha kaki dan kaki akan menghasilkan explosive, 

dan kecepatan (speed) yang digunakan untuk mengayunkan kaki dari belakang 

ke depan. Kekuatan otot dan kecepatan yang dihasilkan oleh otot-otot paha 

dan kaki digunakan untuk mengayunkan kaki tendang ke arah bola yang 

membutuhkan kekuatan otot tungkai dan kecepatan gerak tungkai untuk 

bergerak atau mengayun dengan cepat pula, sehingga hasil tendangan bola 

akan berjalan dengan keras dan cepat. 

Berdasarkan uraian diatas secara umum menunjukkan bahwa dengan 

kelentukan pergelangan kaki, kkekuatan otot yang maksimal, serta panjang 

tungkai, akan diperoleh hasil yang optimal dalam gerakan menendang bola, 

maka dapat diduga bahwa ada hubungan antara kelentukan otot tungkai, 

kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan 

bola titik pinalti jarak 10 meter.   

2.2 Hipotesis 

Hipotesis yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : 

2.2.1 Ada  hubungan kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan 

bola titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 
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ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 

2.2.2 Ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil tendangan 

bola titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 

2.2.3 Ada hubungan panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola 

titik pinalti jarak 10 meter  permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009. 

2.2.4 Ada hubungan kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan  

panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 

10 meter permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK 

Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

Dalam penelitian ilmiah yang digunakan sebagai metode penelitian 

harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian, sehingga penelitian 

memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebab Metode 
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penelitian adalah syarat mutlak dalam suatu penelitian, berbobot atau 

tidaknya mata penelitian tergantung pada pertanggungjawaban metode 

penelitian, maka diharapkan dalam penggunaan metode penelitian harus tepat 

dan mengarah pada tujuan penelitian. Dan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah motede survey. Yang dimaksud studi survey adalah salah 

satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk 

mengumpulkan data yang luas dan banyak. Survey merupakan bagian dari 

studi diskriptif yang bertujuan mencari kedudukan atau status gejala atau 

fenomena dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan 

dengan standar yang sudah ditentukan. (Suharsimi Arikunto, 2002:93). 

 Adapun  secara sistematis metode penelitian ini meliputi hal-hal 

sebagai  berikut : 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal SMK Palapa Mijen Semarang berjumlah 20 siswa. 

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

keseluruhan subjek penelitian dengan karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Sementara Sutrisno Hadi ( 1990 :102 ) mengatakan bahwa populasi ialah 

seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti, dan populasi dibatasi 

sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikitnya  mempunyai 

satu sifat yang sama. Adapun sifat yang sama dalam penelitian adalah sebagai 



45 
 

 

berikut : 1) Populasi adalah siswa peserta ekstrakurikuler futsal SMK Palapa 

Mijen Semarang, 2) Mendapat latihan dari pelatih yang sama serta waktu yang 

sama,  3) Berjenis kelamin sama ialah laki-laki, 4) Dari kelompok umur yang 

sama ialah antara 15-18 tahun. Dengan demikian populasi tersebut sudah 

memenuhi syarat sebagai populasi.  

 

3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109) bahwa Sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti, dan dalam penentuan sampel tidak ada 

aturan yang baku, oleh karena itu Suharsimi Arikunto ( 2002  : 112) 

menganjurkan apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, dijelaskan lebih lanjutnya 

bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau          

20-25 % atau lebih. Sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa peserta 

ekstrakurikuler futsal SMK Palapa Mijen Semarang berjumlah 20 siswa, oleh 

karena jumlahnya terbatas dan kurang dari 100 subyek maka seluruh populasi 

digunakan sebagai sampel. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian 

populasi. Suharsimi Arikunto (2002 : 112 ). 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian 

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

tiga variabel bebas ( X ) dan satu variabel tergantung ( Y ) ialah :  

3.1.1.1 Variabel bebas ( X ) terdiri atas tiga macam yaitu :  

3.1.1.2 Variabel Bebas 1 atau X1   : Kelentukan Otot Tungkai  

3.1.1.3 Variabel Bebas 2 atau X2   : Kekuatan Otot Kaki  

3.1.1.4 Variabel Bebas 3 atau X3  : Panjang Tungkai  

3.1.2 Variabel Tergantung (Y)   : Kecepatan hasil tendangan titk pinalti jarak 

10 meter  

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Didasarkan pada samplingnya, termasuk jenis penelitian populasi, 

menurut timbulnya variabel maka jenis pendekatan ini adalah pendekatan non 

eksperimen. Dan bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut pola-pola atau sifat 

penelitian non eksperimen maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

Kemudian bila ditinjau dari jenis pendekatan menurut model pengembangan 

maka penelitian ini termasuk  “ One-shot ” model artinya model satu kali 

tembak, yaitu model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data 

pada “suatu saat” ( Suharsimi Arikunto,2002:75 ).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey tes. Desain 
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 penelitian yang digunakan adalah desain korelasional atau corelational design. 

Adapun desain yang dimaksud terlihat pada diagram halaman berikut :  

 

 

 

                                                                X1 - Y 

                                                               

                                                                 X2 - Y 

 

                                                                   X3 - Y 

                                                                X1,2 ,3 – Y 

 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Metode yang digunakan adalah metode survey. Menurut Winarno 

 Surakhmad ( 1982:221) survey pada umumnya merupakan cara pengumpulan 

data dari sejumlah unit atau individu dalam satu jangka waktu bersamaan. 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai 

berikut : semua peserta tes melakukan pengukuran kelentukan otot tungkai, 

kekuatan otot tungkai  dengan menggunakan Back and Leg Dynamometer, 

pengukuran panjang tungkai dengan antropometer, serta tes tendangan lurus ke 

gawang dengan menggunakan tes keterampilan sepakbola (Depdikbud,1977:10).  

 

Kelentukan Otot 
Tungkai  

X1 

 
Kekuatan Otot 

Tungkai  
X2 

 
Panjang Tungkai  

X3 

Kecepatan hasil 
tendangan bola titik 

pinalti jarak 10 
meter (Y) 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Untuk mendapatkan populasi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke pihak 

SMK Mijen Semarang dengan cara menghubungi SMK Mijen Semarang. 

Setelah memperoleh ijin dari pihak SMK Mijen Semarang selanjutnya 

penulis mengurus surat ijin penelitian ke  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  

Universitas   Negeri Semarang  yang  nantinya  digunakan  sebagai  

rekomendasi  dari   pihak fakultas ke pihak SMK Mijen Semarang. 

3.6.1.2 Langkah berikutnya adalah menghubungi pihak SMK Mijen Semarang 

mengenai jumlah siswa peserta ekstrakurikuler futsal. Setelah mendapat 

daftar nama siswa, peneliti dan pelatih futsal SMK Mijen Semarang 

mendiskusikan waktu dan teknik penelitian, yang selanjutnya kesepakatan 

tersebut dikonfirmasikan ke dosen Pembimbing dan siswa yang akan 

dijadikan populasi penelitian. 

3.6.1.3 Tempat penelitian dilaksanakan di Lapangan futsal SMK Mijen Semarang. 

3.6.1.4 Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008  yang 

dimulai pada pukul 14.30 hingga selesai  

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1 Sebelum penelitian dilaksanakan, siswa peserta ekstrakurikuler futsal  

SMK Mijen Semarang dikumpulkan lalu dilakukan pendataan ulang, 

setelah itu melakukan pemanasan. 

3.6.2.2 Pada waktu penelitian dilaksanakan peserta tes harus berpakaian olahraga 

untuk mempermudahkan pelaksanaan penelitian. 
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3.6.2.3 Untuk pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian survei 

sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 

pengukuran yaitu : 1. Pengukuran kelentukan otot tungkai, 2. Pengukuran 

kekuatan otot tungkai, 3. pengukuran panjang tungkai,  dan 4. Tes 

Tendangan lurus dengan menggunakan tes keterampilan sepakbola                        

( Depdikbud, 1977 : 10 ). 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah : 

3.7.1 Pengukuran Kelentukan Otot Tungkai  

Pengukuran  kelentukan otot kaki dilakukan  dengan  cara sebagai 

berikut : 

3.7.1.1 Testee berdiri tegak dengan punggung merapat kedinding, dan diukur 

tinggi tubuhnya dari kakai sampai ke ujung kepala 

3.7.1.2 Testee menggeser turun tubuhnya perlahan-lahan dengan punggung tetap 

menempel pada tembok sampai testee tidak bisa bergerak turun lagi. 

Sementara posisi telapak kakai tetap lurus menginjak lantai tridak boleh 

jinjit. 

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

3.7.1.4 Jarak tinggi kepala dalam keadaan berdiri tegak dengan kepala waktu 

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

kaki. 
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3.7.2 Pengukuran kekuatan otot tungkai 

Pengukuran kekuatan otot tungkai dengan menggunakan alat Back and 

Leg Dynamometer, bertujuan untuk mengukur kekuatan otot tungkai 

maksimal. 

Pelaksanaannya adalah : 

1. Testee berdiri, kemudian petugas memasangkan sabuk pada pinggang dan 

diikatkan pada besi pegangan. 

 

Gambar : 9 
Pengukuran Kekuata Otot Tungkai 

( Ery Pratignyo DK,2000:11  ) 
 
 

2. Petugas menekan alat sampai menunjukkan angka nol. 

3. Testee menekuk kaki dengan sudut 120-140 derajat badan tegak, pandangan 

lurus ke depan dan kedua lengan memegang besi pegangan. 

4. Testee menarik dengan meluruskan kaki ke atas sampai kemampuan 

maksimal. 

5. Penarikan dilakukan satu kali hentakan tanpa terputus-putus.  

6. Tes akan dilakukan dua kali, kemudian akan diambil hasil yang terbaik. 
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3.7.3 Pengukuran Panjang Tungkai. 

Panjang tungkai adalah jarak vertikal dari pangkal paha sampai dengan 

telapak kaki. 

3.7.3.1 Alat : 1) Meteran dengan ketepatan sampai 0,1 Centimeter. 2) Permukaan 

lantai yang rata. 3) Alat pencatat hasil pengukuran. 

3.7.3.2 Prosedur Pelaksanaan : 1) Testee berdiri tegak tanpa alas kaki. Tegak 

artinya berdiri dengan punggung rata sejajar dengan garis lurus. 

Pandangan mata kearah depan, garis antara  titik lubang telinga dengan 

sudut mata sejajar dengan telapak kaki yang rata menginjak lantai.                   

2) Testee diukur tinggi tungkai, caranya mengukur dari alas kaki sampai 

dengan pangkal paha. 3) Ulangi pengukuran sampai 2 atau 3 kali. 

3.7.3.3 Penilaian : 1) Catat hasil pengukuran sampai Centimeter terdekat.                  

2) Diambil yang paling panjang. 

 

 
 

Gambar : 10 
 Pengukuran Panjang Tungkai 

( Dokumentasi Penelitian ) 
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3.7.4 Tes kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menembakkan bola 

ke sasaran. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan hasil tendangan ke 

sasaran. Sesuai dengan maksud penelitian ini, yang diukur adalah kecepatan 

hasil tendangan. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan : bola sepak 1 

buah, stopwatch 1 buah, alat tulis dan formulir, dinding sasaran yang telah 

ditentukan, pengambil waktu 1 orang dan pengawas merangkap pencatat 1 

orang. Pelaksanaan tes adalah sebagai berikut : 

 

1. Menetukan jarak tendangan lebih dahulu ialah 10 meter 

2. Bola diletakan pada sebuah titik berjarak 10 meter dari garis batas tendangan. 

3. Dengan awalan testee menendang bola tersebut sekuat mungkin ke arah 

sasaran.  

4. Pengambil waktu  menjalankan stopwatchnya tepat ketika kaki testee 

mengenai bola.  

 ׀  *

                                B                                                            A                                  

Gambar : 11 
Sasaran tes tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter 

 
          Keterangan gambar : 

A. Gawang sebagai sasaran tendangan  
B. Titik pinalti jarak 10 meter  

 
 

5. Dan tepat saat bola melintasi garis batas, pengambil waktu menghentikan 

stopwacthnya. 
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6. Waktu yang dicatat adalah kcepatan lajunya bola tembakan yang berupa 

waktu yang ditempuh bola dari mulai disepak sampai saat mengenai sasaran. 

Waktu dicatat sampai persepuluh detik.  

 

3.8 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam pelaksanaan banyak faktor yang mempengaruhi hasil penelitian 

ini, diantaranya adalah :   

3.8.1 Fasilitas lapangan futsal dan perlengkapannya.  

Lapangan yang digunakan penelitian ini adalah lapangan yang secara 

kualitas sudah dan dalam keadaan standart, artinya baik ukuran lapangan, 

ukuran gawang dan beratnya bola sudah memenuhi syarat.  

3.8.2 Alat-alat pengukur rata-rata masih manual.  

Alat yang dengan kerja manual tersebut pembacaan angkanya secara 

akurasi masih mungkin menimbulkan kurang tepatnya pembacaan hasil namun 

itu tingkatnya kesalahan masih kecil. Walaupun masih sangat kecil tetapi 

kesalahan pembacaan data bisa berpengaruh terhadap data penelitian, yang lebih 

jauh lagi akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Maka sebelum 

menggunakannya dalam penelitian, pengambil data melakukan latihan berulang 

kali agar pada saat menggunakan dapat meminimalkan kesalahan penggunaan 

alat.  

3.8.3 Pemberian Instruksi kepada testee.  

Karena peneliti adalah mahasiswa olahraga maka peneliti mudah untuk 

memberikan instruksi dan sampel dengan mudah pula menerima instruksi 
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karena sampel adalah siswa peserta ekstrakurikuler futsal SMK Palapa Mijen 

Semarang yang cukup baik.  

3.8.4 Kondisi kesehatan sampel.  

Sampel adalah siswa peserta ekstrakurikuler futsal SMK Palapa Mijen 

Semarang yang terbiasa melakukan olahraga Kusunya permainan futsal maka 

secara umum kesehatan sampel tidak diragukan lagi. 

 

3.9 Analisis Data 

Bentuk data dalam penelitian ini adalah bentuk angka yaitu  data hasil  

pengukuran kelentukan pergelangan kaki, kekuatan otot tungkai, pengukuran 

panjang tungkai dan hasil tendangan bola diam. Secara teknik cara 

pengukurannya ada empat yang dilakukan terhadap semua sampel. Sebelum 

dilakukan penghitungan statistik deskriptif terlebih dahulu dilakukan 

transformasi data diubah kedalam ke skor T, atau dilihat berapa skor angkanya 

baru kemudian dilakukan penghitungan-penghitungan statistik deskriptif dan 

juga dilakukan uji persyaratan yakni uji normalitas menggunakan statistik non 

parametrik  dengan Kolmogorov-Smirnov tes, dan uji homogenitas dengan Chi-

Square. Uji linieritas dan keberartian model dilakukan dengan uji t dan uji F. 

Pengolahan data ini menggunakan komputerisasi dengan sistem SPSS versi 10 

(Syahri Alhusin, 2003 :182 ). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang data dari 

variabel penelitian yang diolah menggunakan statistik diskriptif. Adapun 

sebagai variabel dalam penelitian ini ada dua : 1) variabel bebas atau (X) yang 

terdiri dari tiga : a) Kelentukan otot tungkai sebagai variabel X1, b) kekuatan 

otot tungkai X2. c) Panjang tungkai X3, 2) variabel tergantung atau (Y) ialah 

Kecepatan laju bola. 

Penelitian ini yang dilakukan dengan Survey test, variabel-variabel 

dalam penelitian ini satuan ukurannya tidak sama. Kelentukan otot tungkai, 

kekuatan otot tungkai, dengan kilogram, Panjang tungkai, dengan satuan cm, 

serta Kecepatan hasil tendangan dengan satuan detik. 

Karena dari masing-masing variabel satuannya tidak sama maka terlebih 

dahulu perlu distandardisasi ditransformasi ke skor T (Sutrisno Hadi, 

1990:267). Kemudian baru dilanjutkan dengan penghitungan statistik 

deskriptif, adapun hasil perhitungan statisitik deskriptif dapat dilihat seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel : 1 
Rangkuman Hasil Perhitungan Data Statistik Deskripsi  

Descriptive Statistics 
 N Maksimum Minimum Mean Std. Deviation 

  Kelentukan Otot Tungkai  20 68.44 31.86 49.9995 9.9991 
  Kek Ot Tungkai  20 68.99 35.62 50.0000 9.9996 
  Panjang tungkai  20 73.57 34.82 50.0000 10.0000 
  Kec Hasil Tendangan  20 69.00 26.95 50.000 10.0004 
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Dari Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk variabel 

kelentukan otot tungkai N  = 20, nilai maksimumnya = 68.44, nilai minimum  

= 31,86, mean  =  49.9995, standart deviasi = 9,9991. Untuk variabel 

Kekuatan  otot tungkai N atau jumlah sampel = 20, nilai maksimumnya 

sebesar = 68.99,   dan nilai minimum sebesar = 35.62, mean = 50.0000, 

standart deviasi = 9.9996, Untuk variabel panjang tungkai N atau jumlah 

sampel = 20, nilai maksimumnya sebesar = 73.57, dan nilai minimum sebesar 

= 34.82, mean = 50.0000, standart deviasi = 10.0000. Untuk kecepatan laju 

bola N = 20, nilai maksimumnya = 69.00, nilai minimum = 26.95, mean  = 

50.0000, dan untuk  Standart Deviasi = 10.0004. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Uji Persyaratan  

Setelah dilakukan penghitungan statistik deskriptif selesai maka 

dilanjutkan dengan uji hubungan menggunakan uji regresi, dengan uji regresi 

akan dapat diketahui hubungannya. Adapun sebelum uji hipotesis dilakukan 

terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan uji hipotesis yang meliputi : 1) uji 

normalitas data,  2) uji homogenitas, 3) Uji linieritas, 4) uji keberartian model 

garis regresi dengan langkah-langkahnya sebagai berikut : 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah beberapa sampel yang telah diambil berasal dari populasi 

yang sama atau populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dengan 
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menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun untuk menguji normalitas 

data ini dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05 

berarti distribusi data normal, dan jika  nilai signifikansi atau nilai probabilitas 

< 0.05 berarti distribusi data tidak normal. Dari perhitungan statistik diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

Tabel : 2 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Normalitas  

 

 Berdasarkan pada perhitungan nilai pada tabel 2 menunjukkan 

bahwa variabel dalam penelitian ini secara keseluruhan datanya berdistribusi 

normal, sehingga uji parametrik dapat dilanjutkan. 

 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel-

sampel dalam penelitian ini berasal dari varians yang sama dan ini merupakan 

prasyarat bila uji statistik infrensial hendak dilakukan ( Singgih Santoso, 2005 

: 209 ), uji homogenitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Chi-

Square dan dengan ketentuan : jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 

0.05 berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama 

atau homogen, sedang jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05 

berarti data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak 

sama atau tidak homogen. Adapun dari perhitungan  diperoleh hasil sebagai 

berikut :   

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan 
Kelentukan otot tunghkai  0.467 0.981 > 0.05 Normal 
Kekuatan Otot tungkai  0.700 0.712 > 0.05 Normal 
Panjang Tungkai 0.847 0.470 > 0.05 Normal 
Kecepatan laju bola  0.758 0.613 > 0.05 Normal 
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Tabel : 3 
Rangkuman hasil perhitungan Uji Homogenitas 

Variabel Nilai Chi-Square Signifikansi Keterangan 
Kelentukan otot tungkai  3.800 0.993 > 0.05 Homogen 
Kekuatan Otot tungkai  1.600 1.000 > 0.05 Homogen 
Panjang Tungkai 6.000 0.740 > 0.05 Homogen 
Kecepatan laju bola  2.100 1.000 > 0.05 Homogen 

 
Dari tabel 3 tersebut diatas nampak bahwa semua data variabel dalam 

penelitian yang ada menunjukkan nilai signifikansi > 0.05, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data tersebut adalah Homogen, 

dan dengan demikian uji parametrik dapat dilanjutkan. 

4.2.1.3 Uji Linieritas  Garis Regresi  

Uji linieritas ini dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya hubungan 

antara prediktor yaitu variabel-variabel kelentukan pergelangan kaki (X1), 

Kekuatan Otot tungkai ( X2 ), Panjang tungkai ( X3) dengan kecepatan laju 

bola sebagai variabel (Y). Dalam uji linieritas garis regresi ini dengan melihat 

nilai F dengan ketentuan sebagai berikut : jika Fhitung > Ftabel atau jika nilai 

signifikansi < 0.05 berarti linier. Sedang jika Fhitung < Ftabel atau jika nilai 

signifikansi > 0.05 berarti tidak linier. Dari perhitungan data diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

Tabel  : 4 
Rangkuman hasil perhitungan uji linieritas garis regresi 

 

 

 

Dengan melihat tabel 4 dapat dipahami bahwa variabel dalam 

penelitian ini, baik secara regresi tunggal maupun secara regresi ganda, hasil 

uji linieritas garis regresi menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah tidak 

Variabel Fhitung   Signifikansi Keterangan 
Kelentukan otot tungkai  0.015 0.905 > 0.05 Tidak Linier 
Kekuatan Otot tungkai  0.382 0.544 > 0.05 Tidak Linier 
Panjang Tungkai 0.103 0.752 > 0.05 Tidak Linier 
Kelen ot tungkai, Kek Ot tungkai, Panj Tungkai  0.188 0.903 > 0.05 Tidak Linier 
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linier, dengan demikian uji parametrik tidak dapat dilanjutkan. Dan Menurut 

Singgih Santoso ( 2005 : 398) uji non pametriknya adalah uji Spearman, 

dengan demikian uji persyaratan hipotesis yang lain tidak bisa dilanjutkan.  

4.2.2 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, karena hasil uji linieritas garis regresi 

menunjukkan hasil secara keseluruhan adalah tidak linier, dengan demikian uji 

parametrik tidak dapat dilanjutkan. Dan Menurut Singgih Santoso ( 2005 : 398) 

bahwa untuk mengetahui hubungan antar variabel apabila uji parametrik yaitu 

uji regresi tidak bisa dilanjutkan maka uji yang digunakan adalah uji non 

pametriknya yaitu uji Spearman. Selanjutnya uji non parametrik yaitu uji 

Spearman hasil perhitungannya adalah seperti berikut ini :   

 
4.2.2.1  Uji Hubungan Antara kelentukan otot tungkai dengan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter  

 

Tabel : 5 
Hasil Perhitungan Uji Korelasi Spearman’s Variabel Kelentukan Otot Tungkai, Kek Otot 

Tungkai, Panjang Tungkai, Terhadap Kecepatan Hasil Tendangan Bola Titik                                                
Pinalti  Jarak 10 meter Pada Futsal 

Correlations 
    Kelentukan  

Ot Tungkai  
(X1) 

Kekuatan 
Otot Tungkai 

(x2) 

Panjang 
Tungkai 

(X3) 

Kec Has. 
Tend. 
(Y) 

Spearman's rho  Kelent Ot Tungkai (X1) Correlation Coefficient 1.000 -.136 .141 .031 
  Sig. (2-tailed) . .568 .554 .896 
  N 20 20 20 20 
  Kek Ot Tungkai (X2) Correlation Coefficient -.136 1.000 .283 -.216 
  Sig. (2-tailed) .568 . .227 .360 
  N 20 20 20 20 
  Panjang Tungkai (X3) Correlation Coefficient .141 .283 1.000 -.210 
  Sig. (2-tailed) .554 .227 . .374 
  N 20 20 20 20 
  Kec Hasil Tendangan (Y) Correlation Coefficient .031 -.216 -.210 1.000 
  Sig. (2-tailed) .896 .360 .374 . 
  N 20 20 20 20 
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 Penelitian ini akan mencari signifikansi hubungan variabel 

Kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai dengan 

kecepatan hasil tendangan, dan uji yang dipergunakan adalah uji non parametrik 

ialah uji Spearman dan hasil perhitungannya adalah seperti pada Tabel : % di 

atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel 5 di atas, dapat 

dijelaskan sebagai berikut :   

Angka koefisien korelasi variabel kelentukan otot tungkai dengan 

kecepatan laju bola diperoleh angka sebesar 0.031 dan nilai signifikansi sebesar 

0.896. Dari angka koefisien korelasi ada dua hal dalam menafsirkan                            

1) berkenaan dengan besaran angka, dengan rentang nilai korelasi : sebenarnya 

tidak ada ketentuan yang tepat mengenai apakah angka korelasi tertentu 

menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi atau lemah. Namun bisa dijadikan 

pedoman sederhana, bahwa angka korelasi di atas 0.5 menunjukkan korelasi 

yang cukup kuat, sedang di bawah 0.5 menunjukkan korelasi lemah. 

Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk variabel kelentukan otot tungkai kaki 

menunjukan hasil angka sebesar 0.031 < 0.5 berarti di bawah 0.5 dengan 

demikian korelasi atau hubungan antara kelentukan otot tungkai terhadap 

kecepatan laju bola pada permainan bola Futsal adalah lemah. 2) Selain besar 

korelasi atau hubungan, ada tanda positif (+) dan negatif (-) juga berpengaruh 

pada penafsiran hasil. Tanda positif (+) pada output menunjukkan adanya arah 

hubungan yang sama, sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan arah yang 

berlawanan. Dari hasil perhitungan di atas terlihat ada tanda korelasi (+) positif 

sempurna karena hasilnya positif. Kemudian langkah berikutnya adalah menguji 
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apakah angka korelasi yang didapat benar-benar signifikansi atau dapat 

digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel tersebut. Untuk menguji 

hipotesis, uji yang dilakukan adalah uji dua sisi karena yang akan dicari adalah 

ada atau tidaknya hubungan dua variabel. Adapun untuk mengambil keputusan 

didasarkan pada ketentuan : jika nilai probabilitas > 0.05 maka H0 diterima atau 

jika nilai probabilitas < 0.05 H0 : ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh 

angka sebesar 0.896 > 0.05, yang berarti H0 diterima, dengan demikian dapat 

disimpulan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara kelentukan otot 

tungkai dengan kecepatan hasil tendangan. 

4.2.2.2 Uji Hubungan Antara kekuatan otot tungkai dengan kecepatan hasil 

tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter dalam permainan Futsal 

 Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk variabel kekuatan otot 

tungkai menunjukkan hasil angka korelasi sebesar - 0.216 < 0.5 berarti bahwa 

angka korelasi diperoleh di bawah 0.5, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa korelasi atau hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan 

laju bola pada permainan bola Futsal adalah lemah. Kemudian dari hasil 

perhitungan ada tanda (-) negatif, yang berarti bahwa semakin kuat otot 

tungkainya akan menghasilkan kecepatan laju bolanya lemah atau sebaliknya 

semakin lemah kekuatan otot tungkai semakin kuat laju bola karena hasilnya 

negatif. Kemudian untuk menguji signifikansi hubungan, diuji dengan ketentuan 

: jika nilai probabilitas > 0.05 maka H0 diterima atau jika nilai probabilitas < 

0.05 H0 : ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka sebesar 0.360 > 

0.05, yang berarti H0 diterima, dengan demikian dapat disimpulan bahwa tidak 
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ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan 

kecepatan hasil tendangan. 

4.2.2.3 Uji Hubungan Antara panjang tungkai dengan kecepatan hasil tendangan 

bola titik pinalti jaral 10 meter  

Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan  untuk  variabel  panjang tungkai 

 menunjukkan hasil angka korelasi sebesar - 0.210 < 0.5 berarti bahwa angka 

korelasi diperoleh di bawah 0.5, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

korelasi atau hubungan antara panjang tungkai terhadap kecepatan laju bola 

pada permainan bola Futsal adalah lemah. Kemudian dari hasil perhitungan ada 

tanda (-) negatif, yang berarti bahwa semakin panjang tungkainya akan 

menghasilkan kecepatan laju bolanya lemah atau sebaliknya semakin pendek 

panjang tungkai semakin kuat laju bola karena hasilnya negatif. Kemudian 

untuk menguji signifikansi hubungan, diuji dengan ketentuan : jika nilai 

probabilitas > 0.05, maka H0 diterima atau jika nilai probabilitas < 0.05 H0 : 

ditolak. Berdasarkan perhitungan diperoleh angka sebesar 0.374 > 0.05, yang 

berarti H0 diterima, dengan demikian dapat disimpulan bahwa tidak ada 

hubungan atau korelasi yang signifikan antara panjang tungkai dengan 

kecepatan hasil tendangan. 

 

4.2.2.4 Uji Hubungan Antara kelentukan otot tungkai, kekuatan otot tungkai, 

panjang tungkai terhadap kecepatan laju bola dalam permainan Futsal 

 

 Uji hipotesis disini berarti uji korelasi ganda, dan berdasarkan pada uji 

korelasi ganda dan uji korelasi sederhana, seperti terlihat pada Tabel 6 berikut 

ini :  
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 Tabel : 6  
Hasil Perhitungan Uji Korelasi Variabel Kelentukan Otot Tungkai, Kekuatan otot 

Tungkai, Panjang Tungkai Dengan Kecepatan Hasil Tendangan  
 

 
Apabila dilihat berdasarkan pada hasil uji korelasi tunggal semua 

variabel semua variabel yang menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi > 

0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan. Demikian pula bila dilihat dengan uji regresi ganda diperoleh nilai F 

hitung sebesar 0.188 dengan nilai signifikansi sebesar 0.903 > 0.05. dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan.  

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel secara sendiri-

sendiri maupun secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan seluruhnya tidak terbukti, dan untuk membahas hal tersebut, maka 

harus kita lihat beberapa faktor antara lain :  

4.3.1 Faktor penguasaan teknik oleh sampel 

Secara teori, analisis hubungan variabel X dengan variabel Y 

semuanya benar. Tetapi ada faktor yang belum diperhitungkan dalam penelitian 

ini, ialah seberapa tinggi tingkat keterampilan teknik sampel dalam melakukan 

tendangan. Penguasaan teknik para sampelnya seharusnya menjadi bahan 

Variabel Koefisien Korelasi  Signifikansi Keterangan 
Kelentukan Otot Tungkai  0.031 0.896 > 0.05 Tidak Sinifikan 
Kekuatan Otot tungkai  -0.216 0.360 > 0.05 Tidak Sinifikan 
Panjang Tungkai -0.210 0.374 > 0.05 Tidak Sinifikan 
Kelen Ot Tung, Kek Ot tungkai, Panj Tungkai  0.188 0.903 > 0.05 Tidak Sinifikan 
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pertimbangan tersendiri sebab kekuatan otot tanpa diimbangi dengan 

penguasaan teknik yang memadai tidak akan menghasilkan prestasi yang baik. 

Sampel penelitian ini adalah siswa peserta ekstrakurikuler, dan belum 

diteliti secara jelas berapa lama sampel mendapatkan pelatihan futsal, dan 

apakah waktu untuk melakukan pelatihan futsal sudah cukup untuk 

meningkatkan keterampilan. Hal ini akan berbeda apabila sampel penelitiannya 

adalah atlet futsal, yang tentu saja keterampilannya sudah tidak diragukan lagi. 

4.3.2 Faktor kesungguhan sampel melakukan tes 

Sampel penelitian ini adalah pelajar, dimana konsentrasi kesehariannya 

tidak hanya untuk futsal. Bahkan apabila diteliti ada kemungkinan prosentase 

perhatian para pelajar ini sangat kecil sebab sebagai anak sekolah perhatiannya 

didominasi oleh keinginan naik kelas atau lulus sekolah. Oleh karena itu 

kesungguhan sampel dalam melakukan tes tidak seperti yang diharapkan.  

4.3.3 Faktor motivasi sampel  

Sampel penelitian ini bukan atlet futsal melainkan siswa sekolah 

peserta ekstrakurikuler. Oleh sebab itu dalam pelaksaanaan tes kurang ada 

motivasi. Hal i ni berbeda apabila sampel yang diogunakan adalah atlet futrsal. 

Sebagai atlet dalam melaksanakan tes dapat dipastuikan motivasinya lebih 

tinggi. Karena hubungannya dengan peningkatan prestasi mereka.  

 

4.3.4 Hubungan kelentukan pergelangan kaki terhadap kecepatan laju bola 

Secara teori, seorang atlet yang mempunyai kelentukan otot tungkai 

yang baik akan mampu untuk melakukan gerakan dari anggota tubuh secara 
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luas. Kelentukan pergelangan kaki akan dapat menyebabkan pergelangan kaki 

dengan mudah menyesuaikan diri dengan sudut tendang ialah sudut antara 

letak kaki dengan bola, tetapi kelentukan ini  juga harus didukung oleh 

komponen kekuatan otot tungkai sebagai tenaga yang diperlukan untuk 

mengubah keadaan gerak atau bentuk dari suatu gerak itu sendiri. Faktor yang 

belum diperhitungkan di sini adalah tingkat keterampilan teknik sampel dalam 

melakukan tendangan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa peserta ekstrakurikuler, 

dan belum diteliti secara jelas berapa lama sampel mendapatkan pelatihan 

futsal, dan apakah waktu untuk melakukan pelatihan futsal sudah cukup untuk 

meningkatkan keterampilan. Hal ini akan berbeda apabila sampel 

penelitiannya adalah atlet futsal, yang tentu saja keterampilannya sudah tidak 

dirsgukan lagi. 

4.3.5 Hubungan kekuatan otot tungkai terhadap kecepatan laju bola 

Dalam menendang bola, kecepatan laju bola ditentukan oleh 

kekuatan tungkai yang dikerahkan untuk menedang bola. Cepat atau 

lambatnya lintasan bola ditentukan oleh kuat atau tidaknya tendangan yang 

mengenainya. Semakin keras tendangan yang dikenakan terhadap bola, 

semakin cepat bola itu bergerak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan 

oleh Imam Hidayat ( 1997 : 102 ), bahwa kalau kita menghendaki kecepatan 

sebesar-besarnya maka jarak antara kaki pada awal tendangan dengan bola 

harus sebesar-besarnya dan waktu mengayun kakai sekecil-kecilnya, yang 

berarti kakai diayun sekeras-kerasnya. Secara teori antara kekuatan tungkai 
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dan kecepatan laju bola seharusnya ada hubunghan yang suignifikan, tetapi 

secara statistik tidak. Untuk itu pembahasan harus dikembalikan kepada 

penguasaan teknik para sampelnya, karena penguasaan teknik para sampelnya 

seharusnya menjadi bahan pertimbangan tersendiri sebab kekuatan otot tyanpa 

diimbangi dengan penguasaan teknik yang memadai tidak akan menghasilkan 

prestasi yang baik.  

4.3.6 Hubungan panjang tungkai terhadap kecepatan laju bola 

Teori yang diungkapkan dalam analisa hubungan panjnag tungkai 

dengan kecepatan laju bola adalah panjang tungkai mempengaruhi lebarnya 

tendangan, semakin lebar tendangan maka daya dorong yang dihasilkan 

semakin besar. Pada saat melakukan ayunan ke belakang, panjang tungkai 

digunakan sebagai titik tumpuan. Apabila tungkainya panjang maka daerah 

tumpunya akan semakin luas, sehingga gaya yang diberikan kebelakang 

menjadi bertambah, dengan kekuatan yang besar secara ototmatis daya dorong 

kedepanya akan semakin besar. Tetapi ternyata dalam uji hipotesis kebenaran 

secara teori tidak benar secara statistik. Hal ini semakin memperkuat unutk 

mempertanyakan seberapa tinggi tingkat penguasaan teknik oleh para 

sampelnya.  

4.3.7 Hubungan kelentukan pergelangan kaki, kekuatan otot tungkai, dan  

panjang tungkai terhadap kecepatan laju bola 

Dalam gerakan menendang bola baik bergerak maupun diam, semua 

kondisi fisik akan berperan aktif. Khusus kelentukan pergelaangan kaki, 

kekuatan otot tungkai, dan panjang tungkai seperti yang dijelaskan diatas, 
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mempunyai peran yang sangat besar dalam gerakan menendang. Perpaduan 

kontraksi otot yang ada dipaha kaki dan kaki akan menghasilkan explosive, 

dan kecepatan (speed) yang digunakan untuk mengayunkan kaki dari belakang 

ke depan. Kekuatan otot dan kecepatan yang dihasilkan oleh otot-otot paha 

dan kaki digunakan untuk mengayunkan kaki tendang ke arah bola yang 

membutuhkan kekuatan otot tungkai dan kecepatan gerak tungkai untuk 

bergerak atau mengayun dengan cepat pula, sehingga hasil tendangan bola 

akan berjalan dengan keras dan cepat. 

 
Tabel  : 7 

Rangkuman Hasil Perhitungan Besar sumbangan kelentukan pergelangan kaki, 
kekuatanotot  tungkai,  dan  panjang  tungkai terhadap hasil tendangan bola      

diam ke gawang berjarak 10 meter dalam permainan futsal pada siswa    
peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang                            

Tahun Pembelajaran 2008/2009.  
Model Summary 

Variabel R  R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Kelentukan Perg.Kaki Kaki terhadap kec. Laju bola  0.028 0.001 0.055 10.2702 
Kek Otot Tungkai terhadap kec. Laju bola  0.144 0.021 0.034 10.1671 
Panjang tungkaiterhadap kec. Laju bola  0.075 0.006 0.050 10.2451 
Kelnt. Perg Kaki, kek. ot tungkai, panjang tungkai 
terhadap keclaju bola 

0.185 0.034 0.147 10.7104 

 

Berdasarkan perhitungan statistik seperti terlihat pada tabel 5 dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

4.2.2.1.1   Uji besar sumbangan kelentukan pergelangan kaki terhadap kecepatan 

laju bola hasil tendangan bola diam ke gawang berjarak 10 meter 

dalam permainan futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK 

Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 
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Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sumbangan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan 

uji hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Dari perhitungan untuk uji sumbangan variabel 

kelentukan pergelangan kaki terhadap kecepatan laju bola dapat dilihat pada 

tabel 5 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.274 dan nilai signifikansi sebesar  0.033 

< 0.05 kesimpulannya ialah signifikan. Dengan demikian terdapat hubungan 

yang signifikan antara daya ledak otot lengan dengan hasil floating service 

pada pemain voli puteri Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. 

Karena ada hubungan maka dapat diketahui besarnya sumbangan, ialah 

dengan melihat angka atau nilai determinan seperti koefisien determinasi R2 ( 

R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur prosentase besarnya 

pengaruh variabel prediktor ( independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel 

dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk variabel power otot lengan 

diperoleh hasil R Square sebesar 0.184 x 100% = 18.4%, dengan demikian 

100% -18.4% = 81.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.2.2.1.2 Uji Besar sumbangan kekuatan otot perut terhadap hasil floating 

service pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 

2008”. 

Dari  hasil  perhitungan  hubungan  untuk  variabel  kekuatan  otot  

perut  

terhadap hasil floating service diperoleh nilai t hitung  sebesar -2.324 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.029 < 0.05 maka kesimpulannya ialah sangat signifikan. 
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Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

perut dengan hasil floating service pada pemian voli Klub Britama Citra 

Serasi Ungaran Tahun 2008. Karena ada hubungan maka dapat diketahui 

besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai determinan seperti 

koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan untuk mengukur 

prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( independent ) atau (X1, X2, 

X3,) terhadap variabel dependent (Y). Berdasar pada tabel 7 untuk variabel 

kekuatan otot perut diperoleh hasil R Square sebesar 0.190 x 100% = 19%, 

dengan demikian 100% -19% = 81.% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2.2.1.4    Uji Besar sumbangan kekuatan otot tungkai terhadap hasil floating 

service pada pemian voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 

2008” 

Dari hasil perhitungan hubungan untuk variabel kekuatan otot tungkai 

terhadap hasil floating service pada pemain voli Klub Britama Citra Serasi 

Ungaran Tahun 2008 diperoleh nilai t hitung  sebesar  -2.351 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.028 < 0.05  maka kesimpulannya ialah signifikan. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

tungkai dengan hasil floating service pada pemain voli puteri Klub Britama 

Citra Serasi Ungaran Tahun 2008”. Karena ada hubungan maka dapat 

diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai 

determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan 

untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( 

independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y). Berdasar 
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pada tabel 7 untuk variabel daya ledak otot lengan diperoleh hasil R Square 

sebesar 0.194 x 100% = 19.4%, dengan demikian sisanya ialah 100% -19.4% 

= 80.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.2.2.2   Analisis Regresi Ganda  

  Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari sumbangan dari setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi dalam penyajian data dilakukan 

uji hubungan terlebih dahulu untuk semua variabel dalam penelitian kemudian 

dicari besar sumbangan. Pada analisis regresi ganda dilakukan dengan maksud 

akan menguji hubungan dari ketiga variabel bebas ialah power otot lengan, 

kekuatan otot perut, kekuatan otot tungkai dengan hasil floating service pada 

pemain voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008”, oleh karena itu 

analisisnya menggunakan regresi ganda dengan uji F.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang terdapat pada tabel 6 

bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 5.328 dan nilai signifikansi sebesar    

0.005 < 0.05 kesimpulannya adalah signifikan. Dengan demikian terdapat 

hubungan yang signifikan antara power otot lengan dan kekuatan otot perut, 

kekutan otot tungkai dengan hasil Floating Service pada pemian voli Klub 

Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. Karena ada hubungan maka dapat 

diketahui besarnya sumbangan, ialah dengan melihat angka atau nilai 

determinan seperti koefisien determinasi R2 ( R Square ) yang bisa digunakan 

untuk mengukur prosentase besarnya pengaruh variabel prediktor ( 

independent ) atau (X1, X2, X3) terhadap variabel dependent (Y), tetapi untuk 

mencari besar sumbangan regresi ganda tidak menggunakan R Square tetapi 
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menggunakan Adjusted R Square.  Berdasarkan pada tabel 7 untuk variabel 

ganda diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 0.384 x 100% = 38.4%, 

dengan demikian sisanya 100% - 38.4% = 61.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Adapun besar sumbangan secara keseluruhan variabel dapat dirangkum seperti 

terlihat pada tabel  8 berikut ini. 

Tabel : 8 
Rangkuman Besar sumbangan antar variabel tunggal dan variabel ganda 

Power Otot Lengan dengan servis Floating  0.184 x 100% = 18.4% 
Kek Otot Perut dengan servis Floating 0.190 x 100% = 19% 
Kekuatan Otot Tungkai Floating 0.194 x 100% = 19.4% 
Power OL,KOP, KOT dengan Floating 0.384 x 100% = 38,4% 

                    Keterangan : 
                     Power OL : Power Otot Lengan 
                     KOP  : Kekuatan Otot Perut 
                     KOT  : Kekuatan Otot Tungkai         
        
    
4.3  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

1. Hubungan power otot lengan terhadap hasil floating service diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2.274 dan nilai signifikansi sebesar  0.033 < 0.05 kesimpulannya 

ada hubungan yang signifikan antara power otot lengan dengan hasil floating 

service pada pemain voli puteri Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 

2008. Karena ada sumbangan yang signifikan, maka dapat dicari 

sumbangannya. Besar sumbangannya 0.184 x 100% = 18.4%, dengan 

demikian 100% -18.4% = 81.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Hubungan untuk variabel kekuatan otot perut dengan hasil floating service 

diperoleh nilai t hitung  sebesar -2.324 dan nilai signifikansi sebesar 0.029 < 

0.05 maka kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 



72 
 

 

perut dengan hasil floating service pada pemian voli Klub Britama Citra 

Serasi Ungaran Tahun 2008. Karena ada hubungan yang signifikan, maka 

dapat dicari sumbangannya. Besar sumbangannya adalah 0.190 x 100% = 

19%, dengan demikian 100% -19% = 81.% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Hubungan kekuatan otot tungkai dengan hasil floating service pada pemain 

voli Klub Britama Citra Serasi Ungaran Tahun 2008 diperoleh nilai t hitung  

sebesar  -2.351 dan nilai signifikansi sebesar 0.028 < 0.05  maka 

kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai 

dengan hasil floating service pada pemain voli puteri Klub Britama Citra 

Serasi Ungaran Tahun 2008.  Karena ada hubungan yang signifikan, maka 

dapat dicari sumbangannya. Besar sumbangannya adalah  0.194 x 100% = 

19.4%, dengan demikian 100% -19.4% = 80.6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh nilai Fhitung sebesar 5.328 dan 

nilai signifikansi sebesar    0.005 < 0.05 kesimpulannya adalah ada  hubungan 

yang signifikan antara power otot lengan, kekuatan otot perut, dan kekuatan 

otot tungkai dengan hasil Floating Service pada pemian voli Klub Britama 

Citra Serasi Ungaran Tahun 2008. Karena ada sumbangan yang signifikan, 

maka dapat dicari sumbangannya. Besar sumbangannya adalah sebesar 0.384 

x 100% = 38.4%, dengan demikian sisanya 100% - 38.4% = 61.6% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil-hasil penelitian seperti tersebut dimuka bisa terjadi disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain : 
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4.3.1 Power Otot Lengan 

Menurut teori sumbangan power otot lengan sangat besar karena 

pukulan  

servis selalu dilakukan dengan lengan atau tangan. Kecepatan bola dapat 

terjadi apabila dalam servis pukulan dilakukan sekeras-kerasnya. Kekerasan 

pukulan ini ditentukan oleh power otot lengan. Hal ini terjadi karena dalam 

memukul bola, gerak lengan yang terjadi adalah dorongan.  

Bahwa yang terjadi dalam perhitungan power otot lengan memberi 

sumbangan hanya `18,4 %, lebih kecil daripada kekuatan otot perut (19%), 

maupun kekuatan otot tungkai ( 19,4%), yang tidak secara langsung berperan 

dalam pelaksanaan servis, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sampel.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemain bola voli 

puteri berusaia antara 15 tahun sampai 18 tahun. Pemain dalam usia tersebut 

masih bisa digolongkan pemain pemula yang belum bisa melakukan floating 

service secara sempurna, karena pemain yang demikian belum bisa diberi 

latihan tentang teknik lanjut, sementara teknik floating service adalah teknik 

lanjut. 

Oleh karena sampel belum bisa melakukan floating service dengan 

sempurna maka hasil servis apabila diukur dengan tes servis menunjukkan 

hasil yang tidak maksimal. Dengan demikian apabila dihitung dengan nilai 

sumbangan, maka sumbangannya kecil, sehingga berbeda dengan teori.  

4.2.2 Kekuatan otot perut 
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Penelitian ini adalah untuk mengukur sumbangan daya ledak otot 

lengan, kekuatan otot perut, serta kekuatan otot tungkai terhadap hasil 

Floating Service. Secara teori kerena servis dipastikan menggunakan lengan, 

maka sumbangan daya ledak otot lengan adalah yang paling besar. Tetapi 

ternyata tidak demikian. Sumbangan daya ledak otot lengan setelah dilakukan 

pengolahan data secara gabungan cukup rendah, sementara otot perut lebih 

tinggi daripada daya ledak otot lengan ialah 19%.  

Dalam gerakan servis ada dua lengan yang harus diketahui ialah antara 

perut ke atas dan perut ke bawah sementara perut berfungsi sebagai as atau 

sumbu. Bagian perut ke atas sebagai, force yang berfungsi sebagai penggerak, 

sedangkan bagian perut ke bawah adalah R atau Resistance yang berfungsi 

sebagai tahanan atau penahan.  Dalam keadaan yang demikian maka bagian 

perut dan juga punggung mendapat beban yang paling besar maka 

memberikan sumbangan yang paling besar.  

Gerakan servis adalah  gerak otot-otot dan yang banyak berfungsi 

adalah otot-otot anggota gerak atas. Otot-otot yang termasuk kedalam 

golongan gerak atas adalah antara lain adalah otot lengan, otot perut dan otot 

punggung, dan untuk yang terakhir ini tidak dibicarakan dalam penelitian ini. 

Otot-otot lengan menggerakkan lengan dan memainkan peranan pada 

pergelangan di sendi siku, sendi-sendi tangan dan sendi-sendi jari serta pada 

gerak kisar kedalam sendi-sendi antara tulang hasta dan tulang mengumpil  ( 

Raven, 1994 : 12 - 14). Gerakannya adalah ayunan ke belakang, kemudian 

gerakan sabetan ke depan, dengan di dukung oleh gerakan tubuh yang 
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berpusat pada perut dan gerakan kaki mendorong naik. Semakin kuat otot 

lengannya semakin keras sabetan pada bola yang akan menghasilkan lintasan 

bola yang kencang. Kekuatan otot lengan ini didukung oleh kekuatan otot 

perut yang menjadi dasar dalam gerakan ayunan  ke depan semakin besar 

kekuatan otot perut semakin kuat dukungan dorongan perut yang akan 

menghasilkan gerakan sabetan yang semakin keras pula hasilnya akhirnya 

adalah lintasan bola yang semakin kencang. Gerakan ini dapat 

diperbandingkan dengan gerakan plencung ( alat untuk melontarkan tanah liat 

di sawah untuk mengusir burung ).  

4.2.3 Kekuatan Otot Tungkai 

Fungsi kekuatan otot tungkai dalam melakukan servis  adalah 

sebagai tumpuan yang menahan beban yang besar. Secara teori itu mudah 

dilakukan, tetapi yang belum diperhitungkan dalam penelitian ini adalah apa 

ada hubungan yang signifikan antara kekuatan terhadap badan dan kekerasan 

pukulan. Mengacu pada teori “Analisis Sumbangan Power Otot Lengan, 

Kekuatan Otot Perut, dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Kemampuan 

Floating Service” pada Bab II ( halaman 44-46), yang menyatakan bahwa 

dalam gerakan servis ada dua lengan yang harus diketahui ialah antara perut 

ke atas dan perut ke bawah, sementara perut berfungsi sebagai as atau sumbu, 

bagian perut ke atas sebagai, force yang berfungsi sebagai penggerak, 

sedangkan bagian perut ke bawah adalah R atau Resistance yang berfungsi 

sebagai tahanan atau penahan, maka di sini nampakm bahwa peranan terbesar 
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kekuatanh otot terhadap gerak servis adalah otot perut, maka otot perut justru 

memberi sumbangan terbesar uialah 19,4%. 

4.2.4 Kelemahan Penelitian. 

Terdapatnya hasil penelitian terutama sumbangan power otot lengan 

terhadap hasil floating service yang paling rendah diantara variabel-variabel 

yang lain ialah kekuatan otot perut dan kekuatan otot tungkai, penyebabnya 

adalah kelemahan dalam Penguasaan teknik floting service pada sampel yang 

belum bisa di beri teknik lanjut.  

Peneliti kurang cermat dalam memilih sampel, terkait dengan variabel 

yang akan diteliti. Sebenarnya untuk variabel power otot lengan, kekuatan otot 

perut, kekuatan otot tungkai dan floating service lebih cocok diperuntukkan 

bagi pemain yang sudah profesional, dalam arti pemain umurnya cukup untuk 

di latih teknik lanjut dan dilatih fisiknya cukup lama sehingga bisa nampak 

kekuatan fisiknya bila dilakukan pengukuran, serta pemain yang sudah 

nmenguasai teknik-teknik servis terutama teknik floating service, bukan 

kepada pemain tingkat pemula berusia sekitar 15 tahun sampai 18 tahun yang 

kemungkinan besar belum nampak kemampuan fisiknya serta belum baik 

dalam menguasai teknik servis terutama floating service. Mestinya sebelum 

menentukan sampel, apalagi pengambilan data, peneliti melakukan penjajagan 

terlebih dahulu hingga bisa memilih dan menetukan sampel dengan lebih 

tepat.  
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Tidak ada hubungan yang signifikan kelentukan otot tungkai dengan 

kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter permainan 

futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen 

Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

5.1.2 Tidak ada hubungan yang signifikan kekuatan otot tungkai dengan 

kecepatan hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter permainan 

futsal pada siswa peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen 

Semarang Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

5.1.3 Tidak ada  hubungan yang signifikan panjang tungkai dengan kecepatan 

hasil tendangan bola titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada 

siswa peserta ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun 

Pembelajaran 2008/2009”. 

5.1.4 Tidak ada hubungan yang signifikan kelentukan ptpt tungkai, kekuatan 

otot tungkai, dan panjang tungkai  dengan kecepatan hasil tendangan bola 

titik pinalti jarak 10 meter permainan futsal pada siswa peserta 

ekstrakurikuler di SMK Palapa Mijen Semarang Tahun Pembelajaran 

2008/2009.  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 

5.1.1 Kepada Pembina, pelatih, dan pemain futsal SMK Palapa Mijen Semarang harap diperhatikan bahwa walau 

tidak ada hubungan yang signifikan, tetapi bukan berarti latihan untuk ketiga variabel tersebut boleh diabaikan. 

Pemberian beban latihan pada program latihan agar ada peningkatan kekuatan khususnya otot tungkai sehingga 

menghasilkan tendangan yang lebih baik.  

5.1.2 Bagi peneliti yang lebih lanjut disarankan untuk mengadakan penelitian 

dengan menggunakan kekuatan maksimal.  

 

 



79 
 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Aang Witarsa,1984. Teknik Sepakbola, Jakarta : Pusdiklat PSSI. 
 
A. Sarumpaet, Permainan Besar, Jakarta : Depdikbud, Dirjen Pendidikan   
                     Tinggi, Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan 
 
Astrand, P.O. Rodhahl, K 1986,  Textbooks of Work Physiology 3 rd ed, New 

York : Mc Graw-Hill Company, 
 
Brooks G.A., Fahly, T.D. 1984  Excercise Physiology ; Human Bioenergetics and  

its Application,  New York :  1st  John, Wilwy and Son Inc. 
 
Depdikbud, 1977, Tes Ketrampilan Bermain Sepakbola, Jakarta : Depdikbud. 
 
-------------, 1980 Alat-alat tes dan pengukuran kesegaran jasmani dan 

penggunaannya :  Jakarta :  Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi, 
Depdikbud. 

 
-------------, 1992 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Depdiknas 2002 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 
 
Ery Pratignyo DK, 2000. Tes dan Pengukuran, Semarang : UNNES. 
 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2002, Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa 

Program Strata 1, Semarang : FIK UNNES. 
 
Fox, E.L. 1984 , Sport Physiologi, 2nd Tokyo Japan : WB Sanders Book Co. 
 
Gabbard,  C, Le Blanc E. Lowy, S. 1987, Physical Education for Children 

Building The Foundation, New Jersey : Prentice Hall Inc Englewood 
Cliffs. 

 
Harsono (1998 Coaching dan Aspek Psikologi dalam Coaching. Jakarta: Tambak 

Kusuma. 
 
( http://bp2.blogger co/_C8wB vZyAWw /R1p. PvN2SFCI/AAAAAAAA Dw/V15 

co Pr Wwnk/S1 600-h/futsal_grade jpg). 
 
Imam Hidayat, 1997 Biomekanika Olahraga, Bandung : FPOK IKIP Bandung. 
 
M. Sajoto,1995. Peningkatan dan Pembinaan Kondisi Fisik dalam Olahraga. 

Jakarta : Effhar dan Dahara Prize. 
 
 



80 
 

 

Murhananto, 2006. Dasar-dasar Permian Futsal, Tangerang : PT Agromedia 
Pustaka. 

 
Remmy Muhctar, 1992 Olahraga Pilihan Sepakbola, Yakarta : Dekdikbud. 
 
Singgih Santoso, 2005, Statistik Parametrik, Jakarta  : PT Elex Media 

Komputindo. 
 
Soejoko Hendromartono. 1992, Olahraga Pilihan Renang. Jakarta: Depdikbud 

Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan.  
 
Strauss, R.H,  1988. Sport Medicine,  Philadelphia : WB Sunders Company. 
 
Suharno HP.1984. Ilmu Kepelatihan Olahraga,Yogyakarta.FPOK IKIP 
  Yogyakarta. 
 
Suharsimi Arikunto (2002 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta 

: PT. Rineka Cipta. 
 
Sukatamsi ( 2001 Permainan Besar I Sepakbola , Jakarta : Pusat Penerbitan 

Universitas Terbuka. 
 
Sutrisno Hadi, 1990,  Metodologie Research, Yogyakarta, Andi Offset. 
 
Syahri Alhusin, 2003 Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows. 

Yogyakarta : Graha Ilmu; 
 
Syaifudin, 1992 Anatomi Fisiologi Untuk Siswa Perawat. Jakarta : Penerbit Buku 

Kedokteran. 
 
Thomson, 1981, Clem. W. Oh.D,F.A.C.S.M,  1981, Manual of Structural 

Kinesiology, London : The C.V. Mosby Company. 
 
Winarno Surakhmad.1982. Metodologi Penelitian, Bandung, Badan Penerbitan 

IKIP  Bandung. 
 

 
 
 
 


