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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hubungan antara kecepatan
dan kekuatan otot tungkai sebagai dua variabel bebas terhadap kemampuan tendangan
sepakbola sebagai variabel terikat.

Penelitian ini dilakukan pada Tim Sepakbola Universitas Negeri Padang (PS.
UNP). Pelaksanaan penelitian berdasarkan analisis korelasi dengan taraf signifikan alpha
0,05. Pengambilan sampel dengan cara total sampling mengingat jumlah populasi yang
relatif kecil. Pengambilan data kecepatan menggunakan tes lari jarak 50 yeard, untuk data
kekuatan otot tungkai memakai peralatan leg extention, sedangkan kemampuan tendangan
sepakbola menggunakan sepak jauh.

Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik analisis korelasi dan
analisis korelasi ganda, menyimpulkan bahwa ketiga hipotesis yang diajukan berhasil
ditolak. Dengan demikian, (1) terdapat hubungan antara kecepatan dengan kemampuan
tendangan sepakbola, karena r yang didapat 0,87 dengan memberi kontribusi 76 %, (2)
terdapat hubungan yang berarti antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan
tendangan sepakbola, karena r yang dihasilkan 0,49 dengan memberi kontribusi 27 %, (3)
kecepatan  secara bersama-sama dengan kekuatan otot tungkai mempunyai hubungan yang
berarti dengan kemampuan tendangan sepakbola, karena r yang dihasilkan sebesar 0,68
dan memberi kontribusi sebesar 99 %.

Penemuan penelitian ini adalah kenyataan ilmiah bahwa kecepatan, kekuatan otot
tungkai, serta secara bersama-sama antara kecepatan dan kekuatan otot tungkai
mempunyai hubungan yang berarti dengan kemampuan tendangan sepakbola.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pelatih
sepakbola memberi perhatian untuk meningkatkan hasil dalam proses belajar dan berlatih.

Kata Kunci : Kecepatan, Kekuatan Otot Tungkai Dan Kemampuan Tendangan
Sepakbola

PENDAHULUAN

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai sebuah institusi sosial,

hidup, tumbuh, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Interaksi dua arah yang

terjadi membuat kehidupan kelembagaan PSSI sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial,

politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat.



Meski telah terdapat beberapa kemajuan, krisis multidemensi yang dihadapi Bangsa

Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas dengan segera. Pertumbuhan

ekonomi yang belum mengembirakan menekan tingkat kesejahteraan rakyat sehingga

terdapat upaya yang kuat untuk menyeleksi prioritas kehidupan. Arus konsumsi dan

pembiayaan individu maupun lembaga secara ketat diarahkan pengalokasiannya kepada

pemenuhan kebutuhan yang primer sementara untuk bidang kegiatan yang lainnya dengan

terpaksa dibatasi.

Di lain pihak, perubahan paradigma seiring dengan reformasi, menyebabkan

terjadinya perubahan-perubahan dan penyesuaian struktur serta budaya diberbagai

lembaga. Masa transisi yang telah berlangsung beberapa tahun, kiranya masih memerlukan

waktu sebelum kondisi yang mantap dan dapat dicapai. Bahkan lebih dari itu, sikap dan

gaya individu dalam hubungan sosialpun memerlukan penyesuaian karena sangat pesatnya

perubahan iklim demokrasi.

Pembinaan persepakbolaan nasional diarahkan pada upaya melanjutkan

pembenahan dan penataan dasar-dasar yang kokoh bagi peningkatan kualitas seluruh

komponen pembinaan guna memenuhi standar yang disyaratkan untuk membangun

prestasi persepakbolaan nasional yang tanguh di masa mendatan.

Oleh sebab itu, PSSI mendata kembali pola pembinaan berjenjang yang dimulai

dari tingkat Usia 12 tahun, Usia 14 tahun, 16 tahun, Usia 19 tahun, dan Usia 23 tahun

(PSSI, 2003). Dari kesemua bentuk pola pembinaan tersebut, unjuk hasil pembinaannya

bermuara kepada kompetisi yang dimulai dari tingkat klub, perserikatan, tingkat Pengurus

Daerah, dan Tingkat Nasional.

Upaya pembinaan dan kompetisi tersebut di atas, dapat ditempuh dengan

penyempurnaan manajemen dan peningkatan mutu sumber daya manusia yang terlibat

langsung di lapangan. Langkah-langkah yang diambil adalah peningkatan kemampuan

wasit yang memimpin pertandingan, mengoptimalkan peran manejer dan pelatih pelatih

agar mampu melakukan pembinaan teknis dan non teknis terhadap pemainnya.

Persatuan Sepakbola Universitas Negeri Padang (PS UNP), merupakan suatu

perkumpulan sepakbola anggota divisi I Persatuan Sepakbola Padang (PSP), para pemain

didominasi para mahasiswa UNP. Para pemain tersebut mayoritas mahasiswa Fakultas

Ilmu Keolahragaan dan ditambah beberapa pemain dari fakultas-fakultas yang ada di UNP.



Dalam melakukan latihan, PS UNP mempunyai rancangan program latihan yang

disesuaikan dengan pola perkembangan sepakbola sekarang dan bermuara kepada

kompetisi antar klub yang ada di PSP Padang. Penyusunan program latihan melibatkan

keseluruhan teknik sepakbola seperti; melakukan gerakan-gerakan berlari, menendang

bola, dribling, kontrol, merampas bola, melakukan sudulan bola, gerak tipu dengan bola,

tendangan ke gawang dan  teknik-teknik seorang penjaga gawang, dengan prinsip

memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang

dari kebobolan (Djezed, 1986).

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa teknik dasar merupakan pondasi bagi seseorang

untuk dapat bermain sepakbola. Salah satu dari sekian banyak dasar bermain sepakbola

yang diperlukan adalah ketepatan tendangan ke gawang, karena tepatnya tendangan ke

gawang merupakan unjuk keberhasilan seseorang dalam menciptakan gol dan melahirkan

suatu kemenangan dari permainan tersebut.

Dalam melakukan ketepatan tendangan ke gawang, kecepatan berlari merupakan

salah satu faktor kondisi yang sangat dibutuhkan sekali, karena dengan  cepatnya berlari

sewaktu akan menerima operan dari kawan memberi kesempatan untuk menciptakan gol.

Jadi kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan

berkesinambungan, dalam bentuk yang sama dan waktu yang sesingkat-singkatnya (Sajoto,

1988).

Di lain hal, untuk dapat melakukan tendangan ke gawang dengan cepat dan tepat,

membutuhkan suatu kekuatan dari otot tungkai. Karena kekuatan adalah suatu kemampuan

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan (Harsono, 1988). Jadi

kekuatan adalah kemampuan seseorang mengeluarkan tenaga maksimal dalam waktu

singkat untuk mengatasi beban yang dikenai otot atau sekelompok otot baik yang datang

dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan kebutuhan kondisi fisik yang dibutuhkan khususnya  kecepatan dan

kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan tendangan ke gawang masih banyak yang belum

mengetahui berapa besar sumbangan yang dapat diberikan. Dengan kondisi semacam itu,

maka informasi atau data ilmiah mengenai besarnya sumbangan setiap komponen untuk

dijadikan dasar dalam penyususnan program latihan jelas tidak akan dapat diperoleh,

karena hal tersebut memang sampai sekarang belum pernah diteliti.



Melihat kenyataan tersebut di atas, maka penelitian ini sangat perlu sekali diteliti,

agar masalah kondisi fisik, khususnya kecepatan berlari dan kekuatan otot tungkai terhadap

hasil ketepatan tendangan kegawang bisa diatasi. Dengan demikian penyusunan program

pembinaan terhadap kondisi fisik dapat segera diatasi.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan seberapa

besar hasil latihan kecepatan dan kekuatan otot tungkai memberi sumbangan terhadap

kemampuan tendangan sepakbola. Berdasarkan variabel penelitian, maka dirumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut: (1) terdapat hubungan antara kecepatan  dengan

kemampuan tendangan sepakbola. (2) terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai

dengan kemampuan tendangan sepakbola. (3) terdapat hubungan secara bersama-sama

antara kecepatan dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tendangan sepakbola.

Tujuannya bermain sepakbola adalah  berusaha untuk memasukkan bola ke gawang lawan

sebanyak mungkin dan berusaha mempertahankan gawangnya dari kebobolan dari

serangan lawan (Djezed 1986).

Dietrich dan dietrich (1989) menyatakan bahwa barang siapa yang hendak bermain

sepakbola, maka pertama-tama harus mampu menendang dan menyundul bola. Selanjutnya

Djawat (1981) menyatakan untuk menjadi pemain sepakbola yang baik, harus mengetahui

terlebih dahulu teknik-teknik dasar dalam permainan sepakbola.

Menendang adalah menggerakkan bola dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan bahagian tertentu dari kaki (Muktar, 1989). Darwis (1999) menyatakan

bahwa menendang bola adalah menyepak bola mempergunakan bagian kaki tertentu

dengan kecepatan yang dikehendaki dan menurut arah yang diingini. Jadi menendang bola

merupakan suatu salah teknik dasar yang dilakukan dengan kaki, baki dengan kaki bagian

dalam maupun kaki bagian luar sesuai  dengan  tujuan yang dituju. Didalam teknik

sepakbola tendangan adalah bagian yang terpenting, seorang pemain sepakbola yang tidak

dapat menendang bola dengan baik, tidak mungkin akan menjadi pemain yang terkemuka

(Witarsa, 1986). Di lain pihak Sarjono (1988) menyatakan bahwa menendang yang paling

banyak dilakukan dalam permainan sepakbola dibandingkan dengan unsur-unsur teknik

yang lain, maka wajarlah jika menendang bola menjadi unsur dasar dalam permainan

sepakbola, dan merupakan unsur yang pertama-tama harus diajarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu gambaran bahwa menendang bola

merupakan teknik yang paling jitu untuk memperoleh kemenangan. Hal ini diperkuat oleh



Sneyers (1988) yang menyatakan bahwa prinsip dalam sepakbola sederhana sekali, yaitu

membuat gol dan mencegah jangan sampai lawan berbuat yang sama terhadap gawang

sendiri. Hal ini didukung pendapat Coever (1985) yang menyatakan bahwa pada

hakikatnya setiap pemain harus mampu melakukan kemampuan tendangan, karena

mencetak gol merupakan bagian terpenting dalam sepakbola.

Oleh sebab itu, menendang bola merupakan dasar dari permainan sepakbola, karena

merupakan usaha yang dilakukan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Dalam hal

penelitian ini yang akan diteliti berkaitan dengan salah satu penggunaan tendangan dalam

permainan sepakbola, yaitu kemampuan menendang bola. Dalam suatu permainan

sepakbola kemampuan tendangan sangat penting dalam permainan sedang berlangsung

ataupun melakukan tendangan hukuman yang diakibatkan pelanggaran bagi pemain

bertahan lawan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang

kemampuan tendangan yang dikaitkan dengan kecepatan berlari dan kekuatan otot tungkai.

Dalam ilmu fisiologi, kecepatan dapat diartikan sebagai kemampuan berdasarkan

kemudahan gerak, proses sistem saraf dan perangkat  otot untuk melakukan gerak dalam

satuan waktu tertentu (Jonath, Haag, & Krempel, 1987). Menurut hukum Newton II yang

diikuti oleh Pate, Mc Clenaghan, & Rotella (1993), kecepatan suatu benda diubah dengan

suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan kekuatan yang menyebabkannya pada arah

yang sama dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut.

Di sisi lain Harsono (1988), mendefinisikan kecepatan adalah kemampuan untuk

melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh jarak dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya. Pendapat yang hampir sama menyatakan bahwa kecepatan adalah

kemampuan seseorang mengerjakan suatu aktivitas secara berkesinambungan dalam

bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya (Sajoto, 1995).

Kecepatan merupakan salah satu komponen biomotor yang penting, dan sangat

diperlukan dalam aktivitas olahraga, karena kecepatan dapat digunakan sebagai sarana

untuk bergerak dengan cepat. Kecepatan bila ditinjau dari kebutuhan dalam olahraga

menurut Bompa (1986), dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu; (1) kecepatan

umum (general speed) dan (2) kecepatan khusus (specifik speed).

Kecepatan bila diterapkan dalam aktivitas olahraga, maka kecepatan yang

dimaksud adalah kecepatan khusus atau berlari yang dapat dicapai oleh seseorang dalam



melakukan gerakan tunggal atau gerakan sejenis yang berkesinambungan dan dilakukan

dalam waktu singkat. Kecepatan  tersebut tidak berlaku hanya untuk seluruh anggota

tubuh, seperti dalam lari, jalan, bersepeda, namun berlaku juga untuk sebagian anggota

tubuh, seperti melempar cakram, menolak peluru, pukulan dalam tinju, menendang bola.

Untuk mengetahui kecepatan dapat diukur di laboratorium dan di lapangan. Kecepatan

gerak dilaboratorium menggunakan alat sinematografi atau timing devices, sedangkan

kecepatan berlari dengan memindahkan seluruh tubuh dengan cepat kesuatu titik tertentu

yang diukur dilapangan menggunakan lari sejauh 50 yeard.

Kekuatan dapat diartikan sebagai tenaga maksimal yang dapat dihasilkan dalam

suatu usaha otot maupun sekelompok otot secara tunggal (Sharkey, 1986). Menurut

Buchard (1975) kekuatan adalah kualitas yang memberikan tegangan untuk membangun

suatu kontraksi otot maksimal. Bompa (1986) mendifinisikan kekuatan sebagai

kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan yang datang baik dari luar maupun dari

dalam.

Kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menggunakan otot

(Barroaw & McGee, 1973). Harsono (1988) mendifinisikan kekuatan adalah kemampuan

otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Pendapat lain menyatakan

bahwa kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempergunakan

otot untuk menerima beban sewaktu bekerja (Sajoto, 1995),

Dari beberapa pengertian mengenai kekuatan otot tersebut, dapat disimpulkan

bahwa kekuatan otot adalah besarnya tenaga yang dapat dihasilkan oleh seseorang; tenaga

yang dimaksud adalah hasil dari kontraksi otot; untuk mengetahui besarnya kekuatan otot

atau sekelompok otot dalam mengatasi tekanan dalam waktu yang singkat. Jadi kekuatan

otot adalah kemampuan seseorang mengeluarkan tenaga maksimal dalam waktu yang

singkat untuk mengatasi tahanan (beban) yang dikenai pada otot atau sekelompok otot baik

yang datang dari luar maupun dari dalam.

Kekuatan otot seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kaitannya dengan unjuk

kerja keterampilan motorik mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mencapai

hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Singer dan Dick (1979) yang

menyatakan bahwa keberhasilan unjuk kerja keterampilan motorik sangat tergantung dari

sifat bangunan individu, dan yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang dalam

mengerahkan kekuatan yang menjadi komponen utama keterampilan motorik. Drowatzky



(1975) menyatakan juga bahwa kekuatan otot mempunyai pengaruh tertentu dalam unjuk

kerja keterampilan motorik seseorang. Karena dengan kemampuan seseorang mengerahkan

kekuatan dapat ditentukan kwantitas unjuk kerja motoriknya, sedangkan keseimbangan,

kelincahan, dan koordinasi adalah kemampuan motorik yang berpengaruh terhadap

kualitas gerak.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan otot

sebagai tenaga maksimum yang dapat dihasilkan melalui usaha yang dilakukan oleh otot

atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan  yang berasal dari luar maupun

dari dalam yang diterimanya. Untuk mengetahui kekuatan otot atau sekelompok otot dapat

diukur dengan beberapa alat sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga. Kekuatan otot

dalam kaitannya dengan penelitian ini menggunakan Leg Extention untuk mengukur

kekuatan otot tungkai.

METODE

Penelitian deskriptif dengan studi korelasional bertujuan untuk menetapkan

besarnya tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian

ini juga digunakan teknik regresi, untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara

satu variabel atau lebih. Selain itu, teknik regresi digunakan juga untuk memperoleh

beberapa manfaat yang meliputi peramalan rata-rata variabel terikat berdasarkan variabel

bebas yang diketahui. Mengenai kuatnya hubungan dan besarnya sumbangan yang

diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat, semuanya tercakup dalam pembahasan

korelasi, karena pembahasan korelasi tidak bisa dilepas dari masalah regresi (Sujana,

1992).

Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota pemain klub PS UNP dengan

rentang usia 17 sampai 20 tahun. Rentang usia ini dalam kaitannya dengan tahap

pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola termasuk tahap spesialisasi dan

peningkatan prestasi (Bompa 1986). Setelah dilakukan pendataan pemain dilapangan,

maka terdapat jumlah populasi 30 orang. Sesuai dengan populasi yang didapat, maka

seluruh populasi yang ada dijadikan sampel. Dimana teknik  penarikan sampel adalah total

sampling.

Dalam penelitian ini ada 3 jenis instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan

data yang diperlukan yaitu: (a) kecepatan berlari dengan mempergunakan lari cepat 50



yeard dengan hasil yang dicapai adalah satuan waktu perdetik. Hasil yang dicapai tersebut

dinilai menurut Tabel, sedangkan kesempatan diberikan sebanyak  2 kali dan nilai terbaik

yang diambil dengan validitas tes 0,83 dan reabilitas tes 0,89 (Depdikbud, 1985) (b)

Kekuatan Otot Tungkai mempergunakan alat Leg Extention c) Kemampuan Tendangan

Sepakbola  adalah sejauh mana ia menyepak bola dengan meletakkan bola yang akan

disepak pada titik yang telah ditentukan pada sepanjang garis dan pelaksanaan menyepak

bola adalah 2 kali dengan kaki kanan dan 2 kali dengan kaki kiri hasil ke 4 kali sepakkan

dijumlahkan dan kemudian dibagi empat. Kelebihan angka 0,3 meter sampai dengan 0,7

meter dibulatkan menjadi 0,5 meter. Dari tes kemapuan tendangan tersebut validitas tesnya

adalah 0,81,sedangkan reabilitas tes adalah 0,88 (Depdikbud, 1985)

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis korelasi parsial, dan korelasi ganda.

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis yaitu pengujian

normalitas sampel, homogenitas variansi populasi dan uji model regresi. Untuk menguji

normalitas sampel dapat dilakukan dengan uji-Lilliefors, untuk menguji homegenitas

variansi populasi menggunakan uji-Bartlett,

HASIL

Data yang diperoleh dari kecepatan skor terendah 29 dan skor tertinggi 59. Skor

rata-rata adalah 35,83 dan simpangan baku 3,36. Untuk data kekuatan otot tungkai

diperoleh skor terendah 26 dan skor tertinggi 40 dengan skor rata-rata 33,3 dengan

simpangan baku 6,41. Sedangkan kemampuan tendangan sepakbola diperoleh skor

terendah 28 dan skor tertinggi 37 dengan skor rata-rata 32,37 dengan simpangan baku 2,62.

Dari hasil yang didapat terlebih dahulu dlakukan pengujian normalitas dengan uji-

Lilliefors pada kepercayaan 95 % . Lihat  tabel 1.

Tabel 1. Hasil ringkas uji normalitas data

Variabel Lo Lt Distribusi
X1 0,1329 0,161 Normal
X2 0,1469 0,161 Normal
Y 0,1329 0,161 Normal

Pada uji homogenitas data penelitian mempergunakan uji Barlett. Hasil pengujian tersebut

dapat dilihat tabel 2.



Tabel 2. Hasil ringkas uji homogenitas data

Varabel
Gabungan

Nilai b
Hitungan dk X2 Hitung X2 Tabel  Simpul

6,68 90,94 2 0,6383 5,99 0.05 Homogen

Dari hasil yang didapat baik pada pengujian normalitas data ataupun homogenitas,

maka dilanjutkan ke uji linieritas regresi. Hal ini untuk melihat hubungan kecepatan

dengan kemampuang tendangan sepakbola, maupun hubungan kekuatan otot tungkai

dengan kemampuan tendangan sepakbola dan dapat dilihat tabel 3 dan 4

Tabel 3. Hasil ringkas analisis varian regresi linear antara kecepatan dengan
kemampuan tendangan sepakbola.

Sumber Varians dk jk rjk Fh Ft
Total 30 31627 - - -

Regrisi (a)
Regresi (b/a)

Sisa

1
1
28

31428,033
152,206
46,761

31428,033
152,206

1,67
- -

Tuna Cocok
Galat

12
16

13,121
33,64

1,093
2,103

91,14 2,42

Tabel 4. Hasil ringkas analisis varian regresi linear antara kekuatan otot
tungkai dengan kemampuan tendangan sepakbola

Sumber
Varians

dk jk rjk Fh Ft

Total 30 31627
Regrisi (a)

Regresi (b/a)
Sisa

1
1
28

31428,033
48,14

150,827

31428,033
48,14
5,387

Tuna Cocok
Galat

15
13

106,487
44,34

7,099
3,411

8,936 2,55

Keterangan: dk = Derajat Kebebasan
JK = Jumlah Kuadrat
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat

Berdasarkan hasil tabel 3 dan 4 tersebut, hasil kecepatan dengan kemampuan

tendangan sepakbola ataupun kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tendangan

sepakbola mempunyai hubungan yang bersifat linier. Untuk  analisis korelasi kecepatan

dengan kemampuan tendangan sepakbola dapat dilihat pada tabel 5.



Tabel 5. Hasil ringkas analisis korelasi antara kecepatan dengan
kemampuan tendangan sepakbola.

df (n-2) r r2 t hitung t tabel 
28 0,87 0,76 9,34 1,70 0,05

Pada analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tendang

sepakbola dapat dilihat tabel 6

Tabel 6. Hasil ringkas analisis korelasi antara kekuatan otot tungkai
dengan kemampuan tendangan sepakbola.

df (n-2) r r2 t hitung t tabel 
28 0,49 0,27 2,97 1,70 0,05

Keterangan: df = Degres Of Freedom
r = Koefisien Korelasi
r2 = Koefisien Diterminasi
 = Taraf Kepercayaan

Untuk analisis korelasi ganda anatara kecepatan dan kekuatan otot tungkai secara
bersama  sama terhadap kemampuan tendangan sepakbola  dapt dilihat pada tabel 7

Tabel. 7. Hasil ringkas analisis  korelasi  ganda antara kecepatan dan
kekuatan otot tungkai bersama-sama terhadap kemampuan
tendangan sepakbola.

df (n-2) R R2 t hitung t tabel 
28 0,68 0,99 11,61 3,34 0,05

Keterangan: df = Degres Of Freedom
R = Koefisien Korelasi
R2 = Koefisien Diterminasi
 = Taraf Kepercayaan

Dari hasil ketiga analisis tersebut di atas dapat kesimpulan bahwa hipotesis

penelitian yang diajukan dapat diterima. Besarnya sumbangan x1 dan x2 terhadap y adalah

7 persen, secara keseluruhan ketiga variabel memberi gambaran seperti terlihat pada tabel
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Tabel 8. Interkorelasi  Antara  Kecepatan  dan Kekuatan Otot Tungkai
dengan Kemampuan Tendangan Sepakbola.

X2 Y
X1 0,68 0,87
X2 - 0,49

Dari hasil analisis penelitian tersebut diperoleh penafsiran antara lain: (1)

terdapat hubungan yang berarti antara kecepatan berlari dengan kemampuan tendangan

sepakbola, (2) terdapat hubungan yang berarti antara kekuatan otot tungkai dengan

kemampuan tendangan sepakbola, (3) terdapat hubungan yang berarti antara kecepatan dan

kekuatan otot tungkai secara bersama-sama dengan kemampuan tendangan sepakbola.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneltian yang didapat melalui pengujian hipotesis, selanjutnya

akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

Hasil kecepatan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kemampuan

tendangan sepakbola. Karena hasil yang diperoleh semakin baik atau cepat yang dimiliki

para siswa, maka tendangan sepakbolanya cenderung akan lebih jauh. Sebaliknya, apabila

kecepatan yang dimiliki siswa kurang atau lambat, maka akan menemui kesulitan dalam

belajar kemampuan tendangan sepakbola, dan juga akan sulit bagi mereka untuk mencapai

target yang diinginkan.

Di samping itu, kekuatan otot tungkai juga memberikan kontribusi yang berarti

terhadap kemampuan tendangan sepakbola, kerena semakin kuat otot tungkai seseorang

akan lebih baik kemampuan tendangan sepakbolanya. Hal yang sama juga terdapat antara

kecepatan dan kekuatan otot tungkai secara bersama-sama memberikan kontribusi yang

berarti terhadap kemampuan tendangan sepakbola, sebab pengalaman gerak yang telah

terbentuk baik kecepatan ataupun kekuatan otot tungkai yang merupakan dua bagian faktor

kondisis fisik yang mempunyai peranan dalam menunjang keberhasilan berolahraga akan

berpengaruh terhadap kegiatan belajar geraknya terutama sepakbola.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan belajar gerak yang optimal, tentu pengalaman

gerak yang sudah ada sebagai kemampuan dasar motorik mempunyai banyak kesamaan



dengan gerak olahraga yang akan sedang dipelajari, sehingga apa yang sudah ada dapat

membantu dan mempermudah mempelajari sesuatu gerak yang baru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

(1) Kecepatan memberikan hubungan yang signifikan dengan kemampuan tendangan

sepakbola. Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pemain sepakbola yang baik dan

dapat diharapkan mempunyai kecepatan berlari yang tinggi. (2) Kekuatan otot tungkai

memberikan hubungan yang signifikan dengan kemampuan tendangan sepakbola.

Disimpulkan bahwa kekuatan otot tungkai seorang pemain sepakbola sangat dibutuhkan

saat mempassing bola, mengimbangi body contak dari lawan ataupun saat melakukan

lompatan heading. (3) Kecepatan dan kekuatan otot tungkai secara bersama-sama

memberikan hubungan yang signifikan dengan kemampuan tendangan sepakbola. Dapat

disimpulkan bahwa seorang pemain sepakbola selain teknik yang ditingkatkan dalam

proses pencapaian hasil yang diinginkan, kecepatan dan kekuatan otot tungkai mempunyai

peranan penting dalam menunjang kemahiran teknik untuk menunjang permainan

sepakbola itu sendiri.
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