
ABSTRAK 

 

Novendra Ardira, (59069). Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai dan 

Kelentukan terhadap Ketepatan Tendangan 

ke Gawang Atlet Club Tigo Selo Koto Tangah 

Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya ketepatan tendangan ke 

gawang, yang diduga dipengaruhi oleh kurangnya daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

daya ledak otot tungkai terhadap ketepatan tendangan ke Gawang, kontribusi 

keslentukan terhadap ketepatan tendangan ke gawang, dan kontribusi daya ledak 

otot tungkai dan kelentukan terhadap ketepatan tendangan ke gawang Atlet Club 

Tigo Selo Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh. 

Penelitian ini tergolong pada penelitian korelasional yang dilakukan di 

Club Tigo Selo Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh pada 

tanggal 23 November 2011. Populasi dari penelitian ini adalah Atlet Club Tigo 

Selo Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh yang berjumlah 22 

orang. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling. 

Data dikumpulkan dengan pengukuran terhdap ketiga vriabel. Variable daya ledak 

otot tungkai diukur menggunakan tes standing broad jump dan untuk mengukur 

kelentukan menggunakan Flexiometer test. Sedangkan ketepatan tendangan ke 

gawang menggunakan tes sepak sasaran. Analisi data pada penelitian ini 

menggunakan korelasi Product Moment dan dilanjutkan dengan korelasi ganda. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan kesimpulan yaitu daya ledak 

otot tungkai mempunyai hubungan yang signifikan terhadap ketepatan tendangan 

ke gawang, karena diperoleh rhitung 0,754 > rtabel 0,423 dengan kontribusi sebesar 

56,85 %. Kelentukan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap ketepatan 

tendangan ke gawang karena diperoleh rhitung 0,509 > rtabel 0,423 dengan kontribusi 

sebesar 25,91 %. Berdasarkan uji F didapat hasil analisis ganda Fhitung 12,35 > 

Ftabel 3,52 diperoleh dengan menggunakan rumus [N-K-1] 22-2-1= 19 pada α 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan berkontribusi 

antara daya ledak otot tungkai dan kelentukan secara bersama – sama terhadap 

ketepatan tendangan ke gawang Atlet Club Tigo Selo Koto Tangah Simalanggang 

Kecamatan Payakumbuh dengan kontribusi sebesar 56,85 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




