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ABSTRAK 

Doni Ade Putra (2012): Kontribusi Daya Ledak  Otot Tungkai  dan 

Kelentukan Pinggang Terhadap Akurasi 

Shooting Pemain SSB Bima Bukittinggi 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi di 

lapangan, bahwa masih rendahnya akurasi shooting pemain SSB Bima 

Bukittinggi. Masalah inilah diduga disebabkan karena rendahnya daya ledak 

otot tungkai dan kelentukan pinggang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pinggang serta akurasi shooting. 

Jenis penelitian ini adalah korelasional. Populasi penelitian ini seluruh 

pemain SSB Bima Bukittinggi yang terdaftar dan ikut aktif mengikuti latihan, 

sedangkan sampel diambil secara purposive sampling sehingga diperoleh 

sampel yaitu sebanyak 30 orang. Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan maret 

- april tahun 2012, sedangkan tempat penelitian  dilaksanakan dilapangan 

wirabraja Bukitinggi. Data daya ledak otot tungkai diukur dengan 

menggunakan Standing Broad Jump, kelentukan pinggang diukur dengan 

flexsiometer , dan akurasi shooting diukur dengan sepak sasaran. Dan data 

diatas diolah dengan menggunakan rumus Product Momen dan rumus Korelasi 

ganda.  

Dari hasil analisis data dengan menggunakan product moment 

menunjukkan bahwa; 1) terdapat sumbangan (kontribusi) daya ledak otot 

tungkai dengan akurasi shooting sebesar 52,4%. 2) tidak terdapat sumbangan 

(kontribusi) yang signifikan antara kelentukan pinggang dengan akurasi 

shooting,Hasil analisa data kelentukan pinggang tidak menunjukan kelentukan 

pinggang memberikan kontribusi, karena diperolehnya nilai hitung yang lebih 

kecil dari pada r hitung ( 0,348) < r tabel (0,361). 3) terdapat sumbangan 

(kontribusi) daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara bersama-

sama terhadap akurasi shooting sebesar 54,2%. Dan disarankan kepada  pelatih 

dan pemain agar meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang dengan memberikan latihan khusus.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari manusia yang 

berguna untuk membentuk jasmani dan rohani yang sehat. Pada saat ini 

olahraga  memberikan kontribusi yang positif dan nyata bagi peningkatan 

kesehatan masyarakat. Selain itu olahraga juga turut berperan dalam 

peningkatan kemampuan bangsa dalam melaksanakan sistem pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Olahraga telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menjaga 

serta meningkatkan kondisi fisik agar tetap bersemangat dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari serta memiliki kemampuan untuk berprestasi. Hal ini 

sesuai dengan tujuan khusus dari aktivitas berolahraga yang dinyatakan 

Sanyoto dalam Gusril ( 1992:42 ), sebagai berikut: (1) Aktivitas olahraga yang 

bertujuan pendidikan (2) Aktifitas olahraga yang bertujuan untuk rekreasi (3)  

Aktifitas olahraga yang bertujuan untuk kesegaran jasmani (4)  Aktifitas 

olahraga yang bertujuan untuk prestasi. 

Perkembangan olahraga sepakbola juga didukung sepenuhnya oleh 

masyarakat dan pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya turnamen antar 

club yang diadakan oleh berbagai daerah maupun turnamen resmi lainnya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan 
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Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2005. Tentang pembinaan dan 

pengembangan olahraga prestasi pada Pasal 27 Ayat: 4 yang menyatakan 

bahwa: “Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan 

dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan serta 

pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan 

kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan”. 

Guna meraih prestasi sepakbola yang baik, di samping usaha 

pembinaan dan pelatihan yang teratur, terarah dan berkelanjutan, hendaknya 

pembinaan tersebut diarahkan kepada pembinaan kondisi fisik sebagai faktor 

yang paling dominan terhadap keberhasilan dalam meraih prestasi puncak. 

Adapun menurut Sanyoto ( 1988:59 ), komponen kondisi fisik tersebut terdiri 

dari (1). Daya tahan (2). Kekuatan (3). Kecepatan (4). Dayaledak (5). 

Kelentukan (6). Keseimbangan (7). Koordinasi (8). Kelincahan (9). Ketepatan 

dan (10). Reaksi. Masing-masing komponen tersebut harus berada pada 

tingkat maksimal sesuai dengan tuntutan dari masing-masing cabang olahraga. 

Dalam cabang olahraga sepakbola hampir setiap  kondisi fisik menjadi 

dominan dalam suatu pertandingan sepakbola. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan sepakbola maka tuntutan 

terhadap seorang pemain yang bermutu sangat diperlukan sekali. Untuk itu 

pemain dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang komplek yang mendukung 

pencapaian prestasi yang diinginkan, salah satunya yaitu daya ledak otot 

tungkai yang baik, karena daya ledak otot tungkai yang baik merupakan 

bagian dari kondisi fisik.  

2 
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Guna menghasilkan daya ledak dengan baik tentunya diperlukan 

latihan fisik, yang dilatih tersebut meliputi kekuatan dan kecepatan dimana 

telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur utama daya ledak adalah kekuatan 

dan kecepatan. Menurut Jonath dan Krempel dalam Syafruddin (2011:102) 

menyatakan daya ledak adalah ”kemampuan  kombinasi kekuatan dengan 

kecepatan yang terealisasi dalam bentuk kemampuan otot untuk mengatasi 

beban dengan cepat kontraksi yang tinggi”. Seperti banyak kita lihat orang 

yang memiliki otot yang besar, akan tetapi tidak mampu bergerak dengan 

cepat atau sebaliknya mampu bergerak dengan cepat, tetapi tidak mampu 

mengatasi beban dengan gerakan yang cepat. Hal ini menandakan bahwa 

kekuatan otot saja tidak cukup untuk menghasilkan daya ledak otot tungkai. 

Kelentukan pinggang sangat berperan pada saat mengambil awalan 

dalam melakukan Shooting dengan membungkukkan badan karena 

keberhasilan suatu teknik dipengaruhi oleh kelentukan. Jadi jelaslah bahwa 

kedua komponen ini sangat diperlukan sekali dalam melakukan teknik 

Shooting dalam sepakbola untuk memperoleh hasil yang maksimal.   

Menurunnya prestasi pemain SSB Bima sekarang ini mungkin salah 

satu penyebabnya adalah karena sering mengabaikan unsur-unsur dasar yang 

dapat mendukung kemampuan pemain seperti kondisi fisik dan teknik, 

terutama pada kekuatan dan kecepatan untuk menghasilkan kemampuan daya 

ledak para pemain SSB Bima. Di samping itu, kelentukan pinggang juga 

berpengaruh besar terhadap penguasaan teknik agar lebih maksimal. 

3 
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Usaha yang dilakukan untuk mengembangkan prestasi pada cabang 

olahraga sepakbola, maka didirikan SSB di Kota Bukittinggi seperti: SSB 

Bima Bukittinggi, SSB Hendri Susilo, SSB Baso junior, SSB Rashima, dan 

SSB Seroja. 

SSB Bima merupakan salah satu sekolah sepakbola yang berada di 

jantung kota bukittinggi, tepatnya di Lapangan Wirabraja bukittinggi, yang 

terletak + 10 m dari jalan Jend. Sudirman Bukittinggi. SSB ini berdiri pada 

tahun 1995. Sebelum SSB ini berdiri sudah ada sebuah club sepak bola yang 

terlebih dahulu berdiri, club ini di kelola oleh tentara yg berada disana, karena 

lapangan Wirabraja adalah lapangan yang di kelilingi oleh asrama TNI, club 

yang dinamai Bima Sakti Bukittinggi, Club itu sendiri sudah berdiri semenjak 

tahun 1988, dan seiring waktu club tersebut tidak lagi terkelola dengan baik. 

Maka timbullah inisiatif salah seorang Pelatih untuk mendirikan sebuah 

sekolah sepak bola di sana yang bernama SSB Bima Bukittinggi. SSB ini 

sudah cukup lama berdiri dan sudah banyak penghargaan atas prestasi yang 

sudah diraih melalui kerja keras dan semangat para pemainnya.  

Tetapi sekarang prestasi SSB Bima menurun, sehingga dilakukan 

perubahan disegala bidang. Diantara kemerosotan tersebut adalah minimnya 

para pemain dalam menciptakan gol. Fenomena yang terjadi di lapangan 

bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab kegagalan terhadap event 

yang diikuti terlihat rendahnya kualitas kemampuan shooting pemain yang di 

4 
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sebabkan oleh rendahnya koordinasi yang dimiliki terutama pada daya ledak 

otot tungkai dan kelentukan pinggang, seperti: setiap adanya kesempatan 

shooting ke gawang banyak yang gagal memasukan bola, karena bola yg di 

tendang sering melebar ke samping ataupun naik melewati mistar gawang, 

padahal latihan koordinasi sudah ditetapkan melalui program latihan terhadap 

akurasi shooting ke gawang. Apabila hal ini terus menerus dibiarkan maka 

akan berdampak kurang baik untuk kemajuan prestasi pemain SSB BIMA. 

Berdasarkan pengetahuan pelatih dan asisten pelatih di lapangan 

bahwa pemainnya masih belum maksimal dalam melakukan tendangan ke 

arah gawang. Hal ini terbukti dengan rendahnya kemampuan akurasi shooting 

ke gawang yang dilakukan oleh pemain depan.  

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang terhadap 

akurasi shooting. Dengan judul  

”Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai dan Kelentukan Pinggang 

Terhadap Akurasi Shooting Pemain SSB Bima Bukittinggi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas timbul beberapa masalah yang 

dapat ditarik identifikasinya sehubungan dengan akurasi shooting yaitu:  

1. Apakah daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi terhadap  Akurasi 

Shooting sepakbola ? 

2. Apakah kelentukan pinggang akan mempengaruhi Akurasi Shooting 

sepakbola ? 
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3. Apakah daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara bersama-

sama akan mempengaruhi Akurasi Shooting sepakbola ? 

4. Apakah reaksi memberikan kontribusi terhadap Akurasi Shooting 

sepakbola ? 

5. Apakah perkenaan kaki dengan bola memberikan kontribusi terhadap 

Akurasi Shooting sepakbola? 

6. Apakah daya tahan  memberikan kontribusi terhadap  Akurasi Shooting 

sepakbola ? 

7. Apakah kekuatan dan kecepatan memberikan kontribusi terhadap  Akurasi 

Shooting sepakbola ? 

8. Apakah keseimbangan memberikan kontribusi terhadap  Akurasi Shooting 

sepakbola ? 

9. Apakah koodinasi memberikan kontribusi terhadap  Akurasi Shooting 

sepakbola ? 

10. Apakah kelincahan, ketepatan memberikan kontribusi terhadap  Akurasi 

Shooting sepakbola ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan referensi, dana, waktu dan tenaga yang 

dimiliki penulis. Maka penelitian ini dibatasi pada: 

1.  kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap akurasi shooting sepakbola 

2.  kontribusi kelentukan pinggang terhadap akurasi shooting sepakbola 

3. kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara 

bersama-sama terhadap akurasi shooting 

6 
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D. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi terhadap 

Akurasi Shooting sepakbola? 

2. Seberapa besar kelentukan pinggang memberikan kontribusi terhadap 

Akurasi Shooting sepakbola? 

3. Seberapa besar daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara 

bersama-sama memberikan kontribusi terhadap Akurasi Shooting 

sepakbola? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuai kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap Akurasi 

Shooting pemain SSB Bima. 

2. Untuk mengetahui kontribusi kelentukan pinggang terhadap Akurasi 

Shooting pemain SSB Bima. 

3. Untuk mengetahui kontribusi daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pinggang secara bersama-sama terhadap Akurasi Shooting pemain SSB 

Bima. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat barguna dan bermanfaat untuk: 

1. Peneliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana 

pendidikan. 

2. Untuk pelatih serta pengurus SSB Bima sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat dan memberikan program latihan. 

3. Untuk mahasiswa FIK UNP sebagai bahan kepustakaan dalam penulisan 

karya ilmiah. 

4. Peneliti berikutnya, sebagai bahan acuan untuk meneliti lebih lanjut 

berhubungan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi akurasi 

shooting. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian  Sepakbola 

Sepakbola merupakan salahsatu cabang olahraga beregu yang 

masing-masing terdiri dari 11 orang pemain dan salah satu diantaranya 

penjaga gawang. Dimainkan di atas lapangan rumput berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran pajang 100-110 meter dan lebar 64-75 meter yang 

dibatasi garis selebar 12 cm serta dilengkapi 2 buah gawang yang 

tingginya 2,44 m dan lebar 7,32 m. Permainan sepak bola berlangsung 

dalam 2 babak yang masing-masing babaknya 45 menit dengan waktu 

istirahat 15 menit. (PSSI: 2009/2010). Ide permainan sepakbola adalah 

memasukan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan 

mempertahankan gawang kita dari kebobolan.  

Kalau kita simak permainan sepakbola, belum jelas dari mana dan 

siapa pencipta permainan sepakbola tersebut. Sampai sekarang belum ada 

literatur yang dapat membuktikan secara autentik. Para ahli sejarahpun 

sampai abat sekarang ini belum dapat menunjukan darimana asal mula dan 

siapa pencipta permainan sepakbola. Dari peninggalan sejarah-sejarah kita 

mengenal beberapa sebutan sepakbola. Pada zaman cina kuno semasa 

pemerintahan dinasti Han, bola kaki dikenal denganistilah tanchu, di Itali 

pada zaman romawi dikenal sebagai haspartun, di Perancis yang 

selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania (inggris), dikenal 
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dengan choule. Di Yunani kuno dikenal istilah epishros dan di jepang 

dikenal istilah kemari untuk istilah bola kaki.  

Pada tanggal 26 oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut 

English football association. Kemudian tanggal 8desember 1863 lahirlah 

peraturan permainan sepakbola modern yang disusun oleh badan tersebut 

yang dalam perkembangan nya mengalami perubahan. Atas inisiatif 

Guerin (perancis), pada tanggal 21 mei 1904 berdirilan federasi sepakbola 

internasional dengan nama federation international de foodball association 

(FIFA). Atas inisiatif Jules Rimet pada tahun 1930 diselenggarakan 

kejuaraan duinia pertama di Montevideo, Uruguay. Karna jasanya tersebut 

maka mulai tahun 1946 piala dunia tersebut dinamakan Jules Rimet cup. 

Kejuaraan tersebut diadakan setiap 4 tahun sekali dan mulai pada tahun 

1970 piala tersebut menjadi milik brasil, sebab negara ini telah berhasil 

memenangi piala tersebut sebanyak tiga kali.  

Di Indonesia sendiri, tanggal 19 april 1930 di bentuk persatuan 

sepakbola seluruh indonesia (PSSI) di Yogyakarta dengan dukungan 

seluruh bond-bond. Pengusur PSSI pertama kali di ketuai oleh Ir. Soeratin  

Sosrosoegondo. Untuk menghargai jasa-jasanya dalam upaya membina 

dan mempertahankan berdirinya PSSI, maka maulai tahun 1966bdiadakan 

kejuaraan sepakbola tingkat taruna remaja  dengan napa piala soeratin 

(soeratin cup) 
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2. Pengertian Daya Ledak Otot Tungkai 

a. Daya Ledak 

Daya ledak merupakan suatu komponen biomotorik dalam 

kegiatan olahraga, karena daya ledak akan menentukan seberapa keras 

orang dapat memukul, menendang, seberapa jauh orang dapat 

melakukan tolakan serta seberapa cepat orang berlari dan sebagainya. 

Menurut Jonath dan Krempel dalam Syafruddin (1996:37) 

Power adalah kemampuan sementara otot untuk mengatasi beban 

dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Sementara menurut Annarino 

dalam Asril (1993:71), menyatakan daya ledak “kekuatan dan 

kecepatan kontraksi otot secara dinamis,eksplosif dalam waktu cepat”.   

Beberapa gerakan yang dituntut agar mempunyai daya ledak 

adalah gerakan pada waktu menambah tenaga pada gerak yang 

dilakukan dan cepat melaksanakannya, contoh pada cabang olahraga 

sepakbola yaitu melakukan lari Sprint mengejar bola dengan kecepatan 

penuh (maksimal) yang dilakukan oleh pemain depan untuk menerima 

bola guna melanjutkan serangan dan melakukan tendangan ke gawang. 

Kedua gerakan ini merupakan bagian dari daya ledak otot tungkai. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan 

bahwa daya ledak merupakan kombinasi antara kekuatan dengan 

kecepatan untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi otot 

yang tinggi dalam waktu yang singkat. Hampir setiap cabang olahraga 

membutuhkan kondisi fisik khususnya daya ledak di dalam pencapaian 
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hasil yang baik, diantara sekian banyak cabang olahraga salah satunya 

adalah cabang olahraga sepakbola. Pada olahraga sepakbola gerakan 

Shooting ke gawang merupakan bagian dari daya ledak Otot Tungkai. 

Komponen kondisi fisik Power merupakan salah satu unsur 

penentu dalam pencapaian  prestasi olahraga. Bafirman dkk (1999: 59) 

membagi Power atas dua bagian yaitu: Power Absolut dan Power 

Relatif. Power Absolut berarti kekuatan untuk mengatasi suatu beban 

Eksternal yang maksimum berupa beban mental yang dapat 

mempengaruhi konsentrasi atlet, sedangkan Power Relatif  berarti 

kekuatan yang digunakan untuk mengatasi beban Internal berupa berat 

badan sendiri.  

Jansen dalam Arsil (1999:75) mengemukakan bahwa: Power 

sangat penting bagi penampilan sebab dapat menentukan keras 

seseorang dapat memukul, berapa tingginya seseorang dapat melompat 

dan memperjauh lompatannya, berapa cepat seseorang dapat berlari 

dan berenang. Semuanya dilakukan dalam keadaan sewaktu-waktu 

dapat meledak secara maksimal dalam upaya memperoleh kekuatan 

secara baik dan benar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya ledak 

Menurut Markworh dalam Syafruddin (1992:48) faktor-faktor 

yang mempengaruhinya adalah : (1). Kekuatan otot (2). Kecepatan 

kontraksi otot yang terkait (3). Besarnya beban yang digerakan (4). 
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Koordinasi otot Inter dan Intra (5). Panjang otot pada waktu otot 

berkontraksi, dan (6). Sudut sendi. 

Selain faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi daya 

ledak otot adalah kecepatan otot yang terkait dalam hal ini yang 

berperan adalah jenis serabut otot putih, kemudian kecepatan kontraksi 

otot merupakan hal yang penting karena daya ledak akan timbul 

apabila kekukatan otot dipadukan dengan kecepatan (Bompa dalam 

Syahara, 2004:36). 

b. Otot Tungkai 

Otot merupakan bangun tersendiri yang berjalan menyeberangi 

satu atau beberapa sendi, apabila mengerut menyebabkan gerakan 

pada sendi tersebut (O’rahilly, 1997). Tiap syaraf otot diselubungi oleh 

jaringan ikat halus yang disebut Endomesium. Kumpulan serabut otot 

membentuk berkas yang masing-masing di selaputi jaringan ikat yang 

disebut Perimesium. 

Sebagai alat penggerak bagi tubuh otot mempunyai serabut 

yang terdiri dari serabut otot lambat (Slow Twich Fiber) dan serabut 

otot cepat (Fast Twitch Fiber). Serabut otot cepat disebut juga serabut 

otot putih sedangkan serabut otot lambat disebut dengan serabut otot 

merah. Serabut otot cepat lebih kuat bekerja secara Anaerobik yang 

menyebabkan reaksi dan kontraksi juga menjadi cepat. Sedangkan 

serabut otot lambat labih kuat bekerja secara Aerobik, sehingga reaksi 

dan kontraksinya juga menjadi lambat.  
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Otot tungkai terdiri dari otot tungkai bawah dan otot tungkai 

atas, seperti dijelaskan berikut ini: 

1) Otot Tungkai Atas 

Otot tungkai atas terdiri dari tiga golongan yaitu: Flexores, 

Exteriosores, dan Adductores. Yang terdiri dari Triceps Femoris 

dan Biceps Femoris. Otot tersebut terletak pada batas pangkal paha 

sampai sendi lutut (pada bagian depan dan belakang). Seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 1. Otot Tungkai Atas 

         Diambil dari: Anatomi (Nirwandi,2010:24) 

 

2) Otot Tungkai Bawah 

Otot tungkai bawah terdiri dari tiga golongan yaitu:  

Flexores, Exteriosores, dan perenci otot. Ketiga otot ini terletak 

pada batas bagian lutut bawah. Seperti yang terlihat pada gambar 

di bawah ini:  
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Gambar 2. Otot Tungkai Bawah 

Diambil dari: Anatomi (Nirwandi,2010:24) 

 

c. Daya ledak Otot Tungkai 

Menurut beberapa ahli kekuatan menggambarkan kemampuan 

otot untuk mengatasi beban dengan mengangkat, menolak dan 

mendorang. Sedangkan kecepatan menunjukan kemampuan otot untuk 

mengatasi beban dengan kontraksi otot yang sangat cepat, dimana 

kekukatan otot dan kontraksi otot merupakan ciri utama dari daya 

ledak. 

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa daya ledak otot tungkai adalah kemampuan 

otot tungkai dalam mengatasi beban dengan kontraksi yang tinggi dan 

dalam waktu yang singkat. Dalam permainan sepakbola kemampuan 

untuk melakukan tendangan dengan kuat dan akurat menggunakan 

kaki kanan maupun kaki kiri adalah faktor penting (Luxbacher 

2001:32). Jadi pada dasarnya pemain sepakbola itu harus dapat 

melakukan tendangan ke gawang lawan dengan kaki manapun. Jadi 
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dapat di tarik kesimpulan bahwa seorang penyerang harus bisa 

melepaskan tendangan yang cepat dan kuat dalam situasi apapun, 

Untuk menghasilkan daya ledak dengan baik tentunya 

diperlukan latihan fisik. Komponen kondisi fisik yang dilatih tersebut 

meliputi kekuatan dan kecepatan dimana telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa unsur utama daya ledak adalah kekuatan dan kecepatan. Seperti 

banyak kita lihat orang yang memiliki otot yang besar, akan tetapi 

tidak mampu bergerak dengan cepat atau sebaliknya mampu bergerak 

dengan cepat , tetapi tidak mampu mengatasi beban dengan gerakan 

yang cepat. Hal ini menandakan bahwa kekuaatan otot saja tidak 

cukup untuk menghasilkan daya ledak otot tungkai. System energi 

juga mempengaruhi seberapa besar daya ledak otot yang di hasilkan. 

System Energi 

Energi adalah kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan atau 

kegiatan yang merupakan hasil perkalian tenaga dari jarak yang 

diperoleh. Apabila suatu pekerjaan meningkat maka kebutuhan energi 

pun akan meningkat, dengan kata lain energi yang diperlukan 

tergantung pada keadaan dan kebutuhan. 

Menurut Soekarman, (1987:68) mengemukakan sebagian 

energi digunakan untuk kontraksi otot-otot yang perlu untuk bergerak, 

mempertahankan hidup seperti mengalirkan darah, bernafas dan 

pembuatan Enzim dalam tubuh. Molekul khusus yang diletakan dalam 

sel otot sebagai energi yang dapat langsung digunakan untuk kontraksi 
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otot adalah Adenosin Triphosfat (ATP) dan termasuk Phosfat yang 

berenergi tinggi.  

 

3. Pengertian  Kelentukan Pinggang 

Kelentukan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang 

sangat penting untuk dipertimbangkan dalam suatu penampilan gerak, 

terutama sekali yang menyangkut kapasitas fungsional suatu persendian 

dan keluwesan gerak. Kelentukan merupakan kemampuan suatu 

persendian beserta otot-otot disekitarnya untuk melakukan gerak secara 

maksimal. Dilihat dari seseorang yang kurang memiliki kelentukan 

biasanya gerakannya akan kaku, kasar dan lamban. Dalam cabang 

olahraga sepakbola kelentukan pinggang sangat diperlukan Untuk 

memperoleh hasil yang baik dalam penguasaan teknik sepakbola yang 

optimal. 

Bompa (2000:31) menyatakan bahwa kelentukan merupakan 

kemampuan pergelangan/persendian untuk dapat melakukan gerakan 

kesemua arah dengan amplitudo gerakan (range of motion) yang besar dan 

luas sesuai dengan fungsi persendian yang digerakan. Sedangkan 

Soekarman (1987:23) menyatakan bahwa kelentukan ditentukan oleh 

kondisi tulang, otot, ligament, jaringan ikat dan kulit. Kelentukan bersifat 

esensial untuk semua olahraga, untuk memberikan kebebasan dari gerak 

pada persendian, mempertinggi elastisitas otot dan membantu untuk 

mencegah kerusakan pada otot tendon, Jarver (1985:16). Selanjutnya, 

Jonath dan Krempel (1985:47), menyatakan bahwa kelentukan 

17 



29 
 

(fleksibilitas) merupakan persyaratan yang diperlukan secara anatomis 

bagi berlangsungnya gerak dalam olahraga. Sementara itu Pate yang 

dikutip oleh Masrun (1994:30) mengungkapkan kelentukan adalah 

kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh sendi.  

 Kelentukan pinggang adalah sifat dari pinggang manusia yang 

mudah dikelukkan, kelentukan meliputi seluruh sendi manusia. Dengan 

demikian kelentukan terdapat dibeberapa lokasi dari tubuh manusia. Dari 

beberapa lokasi kelentukan, yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

kelentukan di daerah pinggang. Karena yang paling menentukan untuk 

semua gerakan adalah kelentukan di daerah pinggang. Pinggang 

merupakan daerah gerak di togok manusia, maka kelentukan pinggang 

disebut kelentukan togok. Kelentukan togok adalah sifat dari togok 

manusia yang mudah dikelukkan. Hasil latihan kelentukan togok adalah 

kemampuan togok untuk dilintikkan/kelukkan sedalam mungkin sesuai 

dengan kemampuan, Afrizal, (1994: 16). 

 Syafruddin (1999: 58), menyatakan bahwa kelentukan adalah 

salah satu komponen kondisi fisik yang menentukan dalam: 

(1).mempelajari keterampilan-keterampilan gerakan, (2). mencegah 

cedera, (3) .mengembangkan kemampuan kekuatan, kecepatan, daya tahan 

dan koordinasi. Keberhasilan melakukan gerakan-gerkan tergantung dari 

amplitudo sendi atau luas gerakan yang seharusnya melebihi kelentukan 

yang dibutuhkan oleh gerakan (Bompa, 1999: 37). Dengan demikian jelas 

bahwa kelentukan memegang peranan yang sangat besar dalam 
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mempelajari keterampilan-keterampilan dan dalam mengoptimalkan 

kemampuan fisik yang lain, bahkan untuk mengembangkan kemampuan 

kecepatan, kelentukan merupakan unsur yang menentukan keberhasilan 

kecepatan. Dengan kata lain tanpa kelentukan, kecepatan tidak 

berkembang secara optimal. Di samping itu, kelentukan juga sangat 

menentukan kualitas gerakan seseorang seperti dalam olahraga lempar 

cakram, senam dan loncat indah. 

Dilihat dari pendapat para ahli di atas maka sangat jelaslah bahwa 

kelentukan sangat manentukan keberhasilan seseorang atlet pada setiap 

cabang olahraga pada umumnya dan olahraga sepakbola pada khususnya. 

Kelentukan merupakan salah satu kompenen kondisi fisik yang tidak bisa 

dipisahkan dengan unsur kondisi fisik lainnya dalam melakukan suatu 

keterampilan gerak. 

Jenis Kelentukan 

Ada dua jenis kelentukan yaitu statis dan dinamis. Kelentukan 

statis adalah ruang gerak dari suatu persendian, hal ini akan dapat diukur 

dengan menggunakan Flexsiometer. Sedangkan kelentukan dinamis 

adalah perlawanan atau tahanan dari suatu persendian untuk bergerak. 

Dengan kata lain, berkaitan dengan tenaga pada saat melawan gerakan 

melalui beberapa dari ruang itu sendiri. 

Faktor-faktor yang membatasi kelentukan 

Untuk menampilkan gerak yang baik, dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Masrun (1994: 31-35) menyatakan ada beberapa faktor 
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yang mempengaruhi kelentukan itu antara lain adalah: (1). Usia dan jenis 

kelamin (2). Tingkat aktivitas tubuh (3). Kondisi dan waktu (4). Struktur 

jaringan lunak (5). Temperatur tubuh dan organ (6). Kelelahan dan 

emosional. 

Jonath  dalam Syafruddin (1999: 163), menyatakan kemampuan 

bahwa kelentukan dibatasi oleh beberapa faktor antara lain: (1). koordinasi 

otot sinergis dan antagonis (2). bentuk persendian (3). temperatur otot (4). 

kemampuan otot dan lilgament (5). kemampuan proses pengendalian 

pisiologi persyarafan dan (6). usia dan jenis kelamin.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas kelentukan sangat erat 

kaitannya dengan bakat seseorang dari lahir dan potensi yang dimiliki atlet 

satu sama lain sangat berbeda-beda. 

4. Pengertian Akurasi Shooting 

 Istilah Shooting atau lebih dikenal dengan tendangan ke gawang 

merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola ke sasaran dengan 

menggunakan kaki. Menendang bola dapat dilakukan dalam keadaan bola 

diam, menggelinding maupun melayang di udara yang tujuannya 

memasukan bola ke dalam gawang lawan. Akurasi Shooting adalah 

keakuratan sebuah Shooting yang dilakukan oleh para pemain. Shooting 

dinyatakan akurat jika bola yang ditendang tersebut tepat sasaran, 

maksudnya ke sudut atau daerah yang sulit dijangkau oleh penjaga 

gawang. 
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Ide dalam permainan sepakbola adalah berusaha untuk memasukan 

bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan berusaha menghindari 

kemasukan bola dari serangan lawan sebanyak mungkin Djezed 

(1985:18). Sasaran utama dalam setiap serangan adalah mencetak gol 

Luxbacher (2001:12). Untuk mencetak gol pada gawang lawan maka kita 

dituntut untuk mampu melakukan keterampilan menembak di bawah 

tekanan permainan, akan waktu yang terbatas, fisik yang lelah dan lawan 

yang agresif. 

Adanya tendangan kegawang lawan berkemungkinan besar gol 

akan tercipta adalah merupakan modal utama untuk meraih kemenangan, 

Cooper (1985:28) mengemukakan bahwa pada hakekatnya setiap pemain 

harus mampu untuk melakukan tendangan ke gawang lawan, gol akan 

lahir apabila ada tendangan kegawang. Disamping itu, mencetak gol 

merupakan bagian yang terpenting dalam permainan sepakbola, dengan 

lahirnya gol maka semangat untuk bermain akan bertambah. Sementara 

menurut Batty (1986:32) bahwa “untuk mencapai suatu sasaran tendangan 

dengan baik seorang pemain harus memusatkan konsentrasinya terhadap 

bola yang akan ditendang tanpa perlu terlibat dengan teknik menendang 

yang rumit dan sulit untuk dilakukkan”. Shooting bisa dikatakan baik jika 

dilakukan sesuai dengan kriteria pada perkenaan kaki dengan bola yaitu 

kaki bagian dalam dan punggung kaki serta bola yang ditendang adalah 

pusat bola. Sasaran pada gawang bagi penendang adalah antara penjaga 

gawang dengan tiang gawang dan sudut pada gawang. 
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Witarsa (1986:21) menyatakan teknik sepakbola yang penting di 

kuasai oleh pemain sepakbola adalah diantaranya menendang bola ke 

gawang, menahan dan mengontrol bola, menggiring bola, menyundul bola 

dan gerak tipu. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tujuan utama dalam permainan sepakbola adalah 

mencetak gol. Konsentrasi bagi seorang pemain juga diperlukan dalam 

menciptakan gol.   

Dalam pelaksanaan tendangan kegawang ada beberapa bentuk 

keterampilan menembak dasar Luxbacher (2001:26), yaitu tembakan 

Instep Drive, Full Volley, Side Volley, dan Banana Kick. 

a. Tujuan Shooting Ke Gawang 

Dalam permainan sepakbola teknik Shooting yang benar sangat 

dibutuhkan dalam keadaan apapun baik bola dalam keadaan diam, 

menggelinding ataupun melayang di udara. Shooting ke gawang lawan 

dalam permainan sepakbola bertujuan untuk menciptakan gol. 

Muchtar, (1992:15) mengemukakan bahwa teknik Shooting 

digunakan dalam usaha untuk menjaringkan bola ke gawang lawan 

atau untuk menciptakan gol. Sesuai dengan pendapat di atas maka 

dapat dikatakan bahwa Shooting merupakan bagian terpenting dalam 

permainan sepakbola yang bertujuan untuk meraih kemenangan pada 

suatu pertandingan.  
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b. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Akurasi Shooting 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan di 

dalam melakukan Shooting ke gawang diantaranya: 

1) Kondisi Fisik 

Kondisi fisik merupakan faktor yang peling dominan 

terhadap pencapaian hasil Shooting yang akurat diantaranya daya 

ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang. 

Dengan kondisi fisik yang baik maka pemain diharapkan 

dapat melekukan tendangan ke gawang dengan tepat, kuat, cepat, 

akurat dan terarah sehingga dapat menciptakan gol sesuai dengan 

sasaran yang diinginkan. 

2) Teknik 

Teknik Shooting dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti 

yang dikemukakan oleh  Djezed (1985:29) yaitu “untuk 

memperoleh hasil tendangan yang diinginkan sesuai dengan 

kebutuhan diantaranya letak kaki tumpu pada saat menendang, 

perkenaan kaki pada bola, perkenaan bola pada kaki, titik berat 

badan, kekuatan dan Pollow Through”. 

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas maka 

dapat disimpulan bahwa teknik Shooting sangat mempengaruhi 

Keakuratan sebuah tendangan pemain sepakbola. 
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3) Alat (sarana dan prasarana) 

Dapat dijelaskan disini bahwa hasil Shooting yang Akurat 

juga ditentukan oleh sarana dan prasarana seperti kondisi lapangan 

bola yang digunakan dan masih banyak faktor-faktor lain. Kondisi 

lapangan disini dapat menyebebkan hasil tendangan ke gawang 

tidak akurat jika kondisi lapangan tersebut tidak memenuhi syarat 

atau dengan kata lain lapangan yang tidak datar, banyak batu-batu 

dan lain sebagainya. Sedangkan bola juga menentukan hasil 

tendangan ke gawang, jika bola yang digunakan tidak layak atau 

tidak memenuhi standar mutu maka tendangan ke gawang akan 

melenceng dari sasaran atau tidak akurat. 

 

B. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

permainan sepak bola, akurasi shooting adalah salah satu faktor penting  yang 

harus dikuasai dalam usaha menciptakan gol ke gawang lawan bagi pemain. 

Untuk menghasilkan akurasi shooting yang baik maka dibutuhkan beberapa 

faktor yg harus dikuasai, seperti kelentukan, Kelentukan merupakan 

kemampuan suatu persendian beserta otot-otot disekitarnya untuk melakukan 

gerak secara maksimal. Kelentukan pinggang sangat menentukan kecepatan 

dan koordinasi gerakan terutama pada teknik shooting sepak bola. 

Selain kelentukan pinggang, daya ledak otot tungkai juga merupakan 

salah satu komponen kondisi fisik yang sangat diperlukan dalam melakukan 

tendangan ke gawang. Daya ledak otot tungkai adalah gabungan kekuatan, 
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kecepatan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam waktu yang 

singkat. Tanpa memiliki daya ledak otot tungkai yang baik akan 

mempengaruhi hasil tendangan yang dilakukan serta mempengaruhi akurasi 

shooting sehingga akan sulit untuk meraih prestasi khususnya dalam cabang 

olahraga sepakbola. Jika kelentukan pinggang serta daya ledak otot tungkai 

digabungkan maka pada akan memudahkan untuk mencari akurasi shooting.   

Penelitian ini ingin mengungkap kontribusi antara daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pinggang secara bersama-sama terhadap akurasi 

Shooting pemain SSB Bima Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya gambaran 

keterkaitan ketiga variabel tersebut di atas, ada baiknya dijelaskan dengan 

suatu model hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat seperti bagan 

di bawah ini:                                                                           

  X1 

   

         Y 

         

  X2 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka penelitian ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1.  Daya ledak otot tungkai memberikan kontribusi terhadap Akurasi 

Shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi. 

Daya ledak Otot Tungkai 

Kelentukan Pinggang 

Akurasi Shooting 
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2. Kelentukan pinggang memberikan kontribusi terhadap Akurasi Shooting 

pemain SSB Bima Bukittinggi. 

3.  Daya ledak otot tungkai dan Kelentukan pinggang secara bersama-sama 

memberikan kontribusi terhadap Akurasi Shooting pemain SSB Bima 

Bukittinggi.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Korelasional yang ingin 

melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, adapun 

variabel bebasnya adalah daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang 

sedangkan variabel terikatnya adalah Akurasi Shooting ke gawang. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dilapangan wirabraja Bukittinggi antara 

bulan Maret-April 2012. Waktu pengambilan data akan dilaksanakan, 

apabila proposal penelitian telah di setujui oleh dewan penguji. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pemain SSB Bima 

yang terdaftar dan ikut aktif mengikuti latihan, seperti terlihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 1. Jumlah Pemain SSB Bima Bukittingi 

 

No. Kelompok Umur Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

U-15 tahun 

U-17 tahun 

U-21 tahun 

U-23 tahun 

40 orang 

60 orang 

30 orang 

25 orang 

Jumlah 155 orang 
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2. Sampel 

Berpedoman kepada populasi penelitian dari keempat kelompok 

umur yang terdapat di SSB Bima Bukittinggi, maka yang memenuhi syarat 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian adalah kelompok umur U-21 

tahun. Pemilihan kelompok U-21 sebagai sampel didasari oleh program 

latihannya yang sudah mengacu kepada kondisi fisik sepakbola.  

 Jadi teknik yang dilakukan dalam pemilihan sampel penelitian 

adalah Purposive sampling. Menurut Ridwan (2004) yaitu teknik yang 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu karena 

keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian adalah sebanyak 30 orang. 

 

C. Defenisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah 

yang di pakai,maka istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut : 

1. Daya ledak merupakan suatu komponen biomotorik dalam kegiatan 

olahraga, karena daya ledak akan menentukan seberapa keras orang dapat 

memukul, menendang, seberapa jauh orang dapat melakukan tolakan serta 

seberapa cepat berlari dan melakukan tolakan serta seberapa cepat orang 

berlari dan sebagainya. daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot 

tungkai dalam mengatasi beban dengan kontraksi yang tinggi dan dalam 

waktu yang singkat. Sedangkan defenisi operasionalnya adalah Testee 

berdiri pada papan tolak dengan lutut ditekuk sampai membentuk sudut ± 
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45º, kedua lengan lurus kebelakang, kemudian Testee menolak ke depan 

dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan kedua kaki. 

Masing-masing Testee diberikan tiga kali pengulangan. 

2. Kelentukan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam suatu penampilan gerak, terutama 

sekali yang menyangkut kapasitas fungsional suatu persendian dan 

keluwesan gerak, kelentukan sangat manentukan keberhasilan seseorang 

atlet pada setiap cabang olahraga pada umumnya dan olahraga sepakbola 

pada khususnya. Sedangkan defenisi operasionalnya adalah Testee berdiri 

di atas bangku kemudian mengulurkan lengan lurus di atas skala ukuran 

sampai mencapai jarak terjauh yang diambil dari tiga kali pengulangan. 

3. Akurasi Shooting adalah keakuratan sebuah tendangan yang dilakukan 

oleh para pemain. Shooting dinyatakan akurat jika bola yang di tendang 

tersebut tepat sasaran, maksudnya kesudut atau daerah yang sulit 

dijangkau oleh penjaga gawang. Testee melakukan Shooting ke gawang 

dengan posisi atau letak tendangan dibagi atas tiga tempat. Masing-masing 

tempat dilakukan dua kali Shooting, dengan jumlah tembakan seluruhnya 

yang dimiliki Testee berjumlah 6 kali tendangan dengan target yang telah 

diberi angka atau nilai Akurasi Shooting yang akan dilakukan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder yang berasal dari SSB Bima Bukittinggi. Adapun 

data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sampel dengan cara 
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yang telah ditentukan data yang diambil tersebut berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapai, Sedangkan data sekunder adalah data pendukung seperti 

arsip-arsip yang ada di SSB Bima Bukittinggi. 

 

2. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari tes daya 

ledak otot tungkai, kelentukan pinggang dan Akurasi Shooting pemain 

sepakbola Bima, yang dijadikan sampel. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-

langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri dari langkah 

persiapan dan langkah pelaksanaan. 

1. Langkah Persiapan 

a. Mengajukan judul kepada dosen penasehat akademik peneliti. 

b. Setelah judul disetului oleh dosen penasehat akademik dilanjutkan 

kepada ketua jurusan untuk menentukan dosen pembimbing. 

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Melakukan seminar proposal penelitian. 

e. Mendapatkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Padang. 
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2. Langkah Pelaksanaan 

a. Melaksanakan tes terhadap sampel yang telah ditetapkan  

b. Dalam melakukan tes dibantu oleh tiga orang tenaga pembantu 

penelitian. 

Tabel 2. Tenaga pembantu 

No Nama Tugas Sertifikat 

1  Apri Pengawas Lisensi C  

2 Azhari Penghitung Skor Mahasiswa 

3 Yogi Pencatat Skor Mahasiswa 

4 Ridwan Pengamat Tes Mahasiswa 

 

c. Menyiapkan alat serta perlengkapan untuk melakukan Tes daya ledak 

otot tungkai, kelentukan pinggang dan Akurasi Shooting sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Alat-alat yang diperlukan 

 

No Alat Jumlah 

1 Belangko tes 1 lembar 

2 Alat tulis 1 buah 

3 Meteran 1 buah 

4 Bola kaki 10 buah 

5 Gawang sepakbola 1 buah 

6 Papan tolakan 1 buah 

7 Matras 1 buah 

8 Flexsiometer 1 buah 

 

 

 

Sebelum mengambil data terlebih dahulu disiapkan format 

tes yang diperlukan untuk mempermudah dalam mencatat dan 

menghindari kekeliruan data. Adapun format pengambilan data seperti 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4. Format Isian Data 

No Nama 

 Daya ledak Kelentukan 

Pinggang 

Tendangan Ke 

Gawang 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1              

2              

3              

…              

30              

 Sumber: Sudjana, (1992). Metode Statistika.  

 

d. Mengambil data langsung kelapangan sepakbola Wirabraja. 

 

F. Instrument Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tes terhadap pemain 

SSB Bima  yang dijadikan sampel. Penelitian ini membutuhkan tiga jenis data, 

sedangkan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut  : 

1. Tes daya ledak Otot Tungkai 

Untuk mengambil data daya ledak otot tungkai digunakan tes 

“Standing Broad Jump” Nurhasan, (1988:27) dengan alat pita ukuran 

(meteran), matras dan papan tolakan, validitas sebesar 0,78 dan reliabilitas 

0,93. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tes Standing Broad Jump 
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Pelaksanaannya: 

Testee berdiri pada papan tolak dengan lutut ditekuk sampai 

membentuk sudut ± 45º, kedua lengan lurus kebelakang, kemudian Testee 

menolak ke depan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat dengan 

kedua kaki. Masing-masing Testee diberikan tiga kali pengulangan. 

Skor: Jarak lompatan terbaik dari tiga kali percobaan yang diukur mulai 

dari tepi dalam papan tolakan sampai batas tumpuan kaki/badan yang 

terdekat dengan papan tolak. 

2. Tes Kelentukan Pinggang 

Untuk mengambil data kelentukan pinggang, ini dinamakan tes 

“flexsiometer “ yang bersumber dari Depdikbud dan Pusat Kesegaran 

Jasmani, (1984). Dengan alat flexsiometer. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tes Kelentukan 

Pelaksanaannya: 

Testee berdiri di atas bangku kemudian mengulurkan lengan lurus 

di atas skala ukuran sampai mencapai jarak terjauh yang diambil dari tiga 

kali pengulangan. 

Skor: 

Nilai tertinggi dari tiga kali pengulangan yang di tunjukan pada skala 

ukuran.        
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3. Tes Akurasi Shooting 

Untuk mengambil data tes Akurasi Shooting, ini dinamakan tes 

”Sepak Sasaran” yang bersumber dari Depdikbud dan pusat kesegaran 

jasmani, (1984:44). Tes ini juga pernah dipakai PSSI dalam menilai 

kemampuan sepakbola pemainnya. 

  

 

3 
 

1 

 

3 

2 2 

 3 3 

 

 45° 

 

 15 M 

 

                                A                 B                      C 

Gambar 5. Tes Sepak Sasaran (Depdikbud dalam Arwandi, 1989) 

Pelaksanaannya: 

Testee melakukan Shooting ke gawang dengan posisi tendangan 

dibagi atas tiga tempat. Masing-masing tempat dilakukan dua kali 

Shooting, dengan jumlah tembakan seluruhnya yang dimiliki Testee 

berjumlah 6 kali Shooting dengan target yang telah diberi angka atau nilai 

Akurasi Shooting yang akan dilakukan. 

 

2.44 M 

0,81 M 

4 M 

7 M 

1,5 M 
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Skor: 

Jumlah nilai dari enam kali pengulangan sesuai dengan target yang 

telah diberi angka atau nilai Akurasi Shooting pada gawang. 

 

G. Tekknik Analisa Data 

Hipotesis persyaratan analisis data 1 dan 2 diolah dengan 

menggunakan rumus Product Momen seperti dikemukakan oleh Adnan (2005: 

20) sebagai berikut: 

 = 
  

      

 





2222 YYnXXn

YXXYn
 

Dimana : 

 = koefisien korelasi 

 = jumlah data x 

∑y    = jumlah data y 

∑x
2
 = jumlah x

2
 

∑y
2
  = jumlah y

2
 

n     = jumlah responden  

x    = variabel Kecepatan dan Kelincahan 

y    = variabel Keterampilan 

 

 

Hipotesis 3 diolah dengan menggunakan rumus korelasi ganda seperti 

dikemukakan oleh Sudjana (1992: 385) 

121

1221221
2.1,

2

22

r

rryryyryr
Ry




  

Keterangan: 

ry1 = Koefisien korelasi antara y dan x1 

ry2 = Koefisien korelasi antara y dan x2 

r1.2  = Koefisien korelasi antara x1 dan x2  

Ry,1.2 = Koefisien korelasi antara x1 dan x2 terhadap y 
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Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis, yaitu: 

1. Uji Normalitas  

2. Uji Independensi  atau variabel bebas (Adnan, 2005:13) 

Untuk menghitung besarnya  kontribusi daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang terhadap akurasi shooting pemain SSB Bima ditentukan 

melalui  koefisien determinasi dengan rumus: 

 K = r
2 

x 1 00% 

                                    (Sudjana,1992:369) 

Keterangan: 

 K = Koefisien Determinasi 

 r  = Koefisien Korelasi Sederhana 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Deskriptif Data  

Dalam bab ini akan disajikan hasil pengukuran daya ledak otot tungkai 

dan kelentukan pinggang serta akurasi shooting pemain SSB Bima 

Bukittinggi. Untuk lebih jelasnya masing–masing data dideskriptifkan sebagai 

berikut: 

1. Daya ledak otot tungkai 

Pengukuran daya ledak otot tungkai dengan menggunakan 

Standing Broad Jump yang dilakukan terhadap sampel 30 orang, di dapat 

skor tertinggi 2.35 dan skor terendah 1.85, rata-rata (mean) 2.13, 

simpangan baku (standar deviasi) adalah 0.17. Untuk lebih jelasnya 

standar deviasi sebaran data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5: Distribusi Frekuensi Daya Ledak Otot Tungkai (X₁) 

No Interval Kelas 
Frekuensi Absolute 

(fa) 

Frekuensi Relatif 

(fr) 

1 1,85 – 1,93 6 20% 

2 1,94 – 2,02 3 10% 

3 2,03 – 2,11 4 13.33% 

4 2,12 – 2,20 4 13.33% 

5 2,21 – 2,29 7 23,33% 

6 2,30 – 2,38 6 20 

Jumlah 30 100% 

Mean  =  2,13 

SD  =  0,17 
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Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi diatas dari 30 orang 

sampel, 6 orang (20%) memiliki daya ledak otot tungkai 1,85 – 1,93, 3 

orang (10%) memiliki daya ledak otot tungkai 1,94 – 2,02, 4 orang 

(13,33%) memiliki daya ledak otot tungkai 2,03 – 2,11, 4 orang (13,33%) 

memiliki daya ledak otot tungkai 2,12 – 2,20, 7 orang (23,33%) memiliki 

daya ledak otot tungkai 2,21 – 2,29, dan 2 orang (5,8%) memiliki daya 

ledak otot tungkai 2,30 – 2,38. Untuk lebih jelasnya data daya ledak otot 

tungkai juga bisa dilihat pada histogram ini. 

 

Gambar 6. Histogram Daya Ledak Otot Tungkai 

2. Kelentukan pinggang 

Kelentukan pinggang diukur menggunakan tes flexsiometer. Dari 

hasil tes yang dilakukan terhadap sampel sebanyak 30 orang. Di dapat skor 

tertinggi 27,5 dan skor terendah 14,3. Pada pengukuran kelentukan 

pinggang ini di dapat standar deviasi 2,70, mean 21,33. Selebaran data 

selengkapnya dapat di lihat pada tabel 6 berikut: 
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Tabel 6: Distribusi Frekuensi Kelentukan Pinggang(X₂) 

No Interval Kelas 
Frekuensi 

Absolute (fa) 

Frekuensi Relatif 

(fr) 

1 14,3 – 16,5 6 20% 

2 16,6 – 18,8 4 13,33% 

3 18,9 – 21,1 4 13,33% 

4 21,2 – 23,4 6 20% 

5 23,5 - 25,7 6 20% 

6 25,8 – 28,0 4 13,33% 

Jumlah 30  100 

Mean  = 21.33 

Standar Deviasi    = 2,70 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi diatas dari 30 orang 

sampel, 6 orang (20%) memilki skor kelentukan pinggang  antara 14,3 – 

16,5, 4 orang (13,33%) memilki skor kelentukan pinggang antara 16,6 – 

18,8, 4 orang (13,33%) memilki skor kelentukan pinggang antara 18,9 – 

21,1, 6 orang (20%) memilki skor kelentukan pinggang antara 21,2 – 23,4, 

6 orang (20%) memilki skor kelentukan pinggang antara 23,5 - 25,7, dan 4 

orang (13,33%) memilki skor kelentukan pinggang antara 25,8 – 28,0.  

Untuk lebih jelasnya data Kelentukan pinggang juga bisa dilihat pada 

histogram ini. 

 

Gambar 7. Histogram Kelentukan pinggang 
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3. Akurasi shooting  

Skor akurasi shooting diperoleh menggunakan tes sepak sasaran , 

dari hasil tes didapat skor yang tertinggi 10 dan skor terendah 2, 

menghasilkan mean 6,37, standar deviasi 2,48. Untuk lebih jelas sebaran 

data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut: 

Tabel 7: Distribusi Frekuensi Akurasi Shooting (Y) 

No Interval Kelas 
Frekuensi 

Absolute (fa) 

Frekuensi Relatif 

(fr) 

1 2 – 3  5 16,67% 

2 4 – 5  6 20% 

3 6 – 7 8 26,67% 

4 8 – 9  8  27% 

5 10 – 11  3 10% 

Jumlah 30 100% 

Mean      = 6,37 

Standar Deviasi   = 2,48 

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi diatas dari 30 orang 

sampel, 5 orang (16,67%) memiliki skor akurasi shooting  antara 2–3, 6 

orang (20%) memiliki skor akurasi shooting antara 4–5, 8 orang (26,67%) 

memiliki skor akurasi shooting  antara 6–7, 8 orang (27%) memiliki skor 

akurasi shooting  antara 8–9, dan 3 orang (10%) memiliki skor akurasi 

shooting antara 10–11. Untuk lebih jelasnya data Kemampuan akurasi 

shooting pemain SSB Bima Bukittinggi juga bisa dilihat pada histogram 

ini. 
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Gambar 8. Histogram Akurasi shooting  

 

B. Analisa Data 

1. Uji Persyaratan Analisis 

Seperti yg dijelaskan pada bab sebelumnya sebelum melakukan 

pengujian hipotesis tentang hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis, yaitu uji 

normalitas dengan uji Lilliefors . 

a. Uji Normalitas  

Hasil analisis uji normalitas sebaran data masing-masing 

variabel disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 8. Rangkuman Uji Normalitas dengan Uji Liliefors 

 

No Variabel N Lo Ltabel Distribusi 

1 
Daya ledak otot tungkai 

(X₁ ) 
30 0,1190 0.1610 Normal 

2 Kelentukan pinggang (X₂ ) 30 0.1221 0.1610 Normal 

3 Akurasi shoting (Y) 30 0.0956 0.1610 Normal 
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Tabel di atas menunjukan bahwa hasil pengujian untuk 

pengukuran daya ledak otot tungkai (X1) skor Lo = 0,1190 dengan n = 

30, sedangkan Ltabel pada taraf pengujian signifikan  α = 0,05 diperoleh 

0,1610 yang lebih besar dari Lo sehingga disimpulkan bahwa skor 

daya ledak otot tungkai berdistribusi normal (untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran). 

Untuk pengukuran kelentukan pinggang (X₂) skor Lo = 0,1221 

dengan n=30, sedangkan Ltabel pada taraf pengujian signifikan  α = 

0,05 diperoleh 0,1610 yang lebih besar dari Lo sehingga disimpulkan 

bahwa skor kelentukan pinggang berdistribusi normal (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran). 

Untuk akurasi shooting  (Y) skor Lo = 0,0956 dengan n = 30, 

sedangkan Ltabel pada taraf pengujian signifikan  α = 0,05 diperoleh 

0,1610 yang lebih besar dari Lo sehingga disimpulkan bahwa skor 

keakurasi shooting  berdistribusi normal (untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran). 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis satu dan dua berdasarkan tabel metrik 

korelasi yang disajikan dibawah ini; 

a. Uji Hipotesis Satu (hubungan daya ledak otot tungkai dengan akurasi 

shooting) 
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            Dengan α=0,05 dan dk= 30, diperoleh nilai rtabel =           

0,361 = 1,699. Kriteria pengujian adalah: Jika  >  Ho 

yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara variabel ditolak. 

Sebaliknya jika (  <  Ho diterima. Berdasarkan hasil 

perhitungan di atas di dapat  (5,56 >  1,699) dan r hitung 

(0,724) > r tabel (0,361). Maka dapat diambil kesimpulan terdapat 

hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai (X1) dengan 

akurasi shooting  (Y). Dan berdasarkan proses perhitungan 

kontribusi= r² (0,724)
2
 x 100% didapat kontribusi daya ledak otot 

tungkai terhadap akurasi shooting  sebesar 52,4%.  

 

b. Uji hipotesis dua (hubungan kelentukan pinggang dengan akurasi 

shooting) 

Dengan α=0,05 dan dk= 30, diperoleh nilai r tabel = 0,361 

= 1,699 Kriteria pengujian adalah: Jika  >  Ho yang 

menyatakan tidak terdapat hubungan antara variabel ditolak. 

Sebaliknya jika  < ) Ho diterima. Berdasarkan hasil 

perhitungan diatas di dapat  1,964 >  1,699) dan r hitung 

(0,348) < r tabel (0,361). Karena hasil r hitung (0,309) < r tabel (0,361) 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara kelentukan pinggang (X2) dengan akurasi shooting  

(Y).  

c. Uji hipotesis tiga (hubungan daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pinggang secara bersama-sama terhadap akurasi shooting) 

Untuk mengetahui hubungan antara hasil pengukuran daya 

ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang secara bersama-sama 
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terhadap akurasi shooting dilakukan analisis korelasi ganda dan 

memberi gambaran sebagai berikut: 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi Daya Ledak Otot 

Tungkai, Kelentukan Pinggang, dan Akurasi Shooting  

 

Variabel Y  X1 X2 

Y  - 0,724 0,348 

X1 0,49 - 0,309 

X2  0,348 0,724 - 

 

Dengan menggunakan k=2 sebagai pembilang dan (n-k-1)= 27 

sebagai penyebut lalu α = 0,05 maka didapat nilai = 3,35 dan 

nilai r tabel = 0,361. Dari hasil analisa data didapat  21,78 > 

 3,35 dan r hitung (0,736) > r tabel (0,361) , maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan proses perhitungan kontribusi = R² (0,61)
2
 x 

100% didapat kontribusi daya ledak otot tungkai (X1) dan kelentukan 

pinggang (X2) secara bersama-sama memberikan kontribusi yang 

berarti terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi 

sebesar 54,2% 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari penelian maka di 

dapat hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat kontribusi yang signifikan antara daya ledak otot tungkai 

terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi 
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Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai dalam 

mengatasi beban dengan kontraksi yang tinggi dan dalam waktu yang 

singkat. Dengan daya ledak otot tungkai yang baik akan membuktikan 

bahwa untuk melakukan shooting sangat dibutuhkan elemen ini. Daya 

ledak otot tungkai dalam shooting dibutuhkan untuk melakukan tendangan 

yang keras, cepat, dan terarah, sehingga kiper tidak dapat menghadang 

bola yang datang kegawangnya dan menjadi sebuah gol. Daya ledak otot 

tungkai sangat berperan terhadap shooting. Dalam permainan sepakbola 

kemampuan untuk melakukan tendangan dengan kuat dan akurat 

menggunakan kaki kanan maupun kaki kiri adalah faktor penting 

(Luxbacher 2001:32), karena passing atas adalah sebagai senjata untuk 

menghasilkan poin atau gol untuk memenangkan sebuah pertandingan, 

sehingga diperlukan daya ledak otot tungkai untuk menghasilkan 

tendangan yang kuat, keras dan terarah.  

Dari hasil analilisis daya ledak otot tungkai (X1) memberikan 

kontribusi terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi. 

Shooting merupakan salah satu teknik dasar yang harus dikuasai 

oleh seorang pemain sepakbola teknik memindahkan bola ke sasaran 

dengan menggunakan kaki. Menendang bola dapat dilakukan dalam 

keadaan bola diam, menggelinding maupun melayang di udara yang 

tujuannya memasukan bola ke dalam gawang lawan. Akurasi Shooting 

adalah keakuratan sebuah Shooting yang dilakukan oleh para pemain.  
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Kontribusi daya ledak otot tungkai pada akurasi shooting dari hasil 

penelitian dapat diartikan bahwa semakin besar daya ledak otot tungkai 

yang dihasilkan maka semakin baik pula akurasi shooting  dalam hal ini 

adalah kemampuan mengarahkan bola tendangan kesasaran dengan cepat 

dan akurat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Bompa dkk dalam 

Rosmawati (2005:8) mengemukakan bahwa “eksplosive power atau daya 

ledak otot tungkai merupakan koordinasi antara kekuatan dan kecepatan 

untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi otot yang tinggi”. Dan 

menurut Sufendi, (2008:20) “daya ledak otot tungkai adalah daya ledak 

yang dimiliki oleh otot tungkai untuk melakukan gerakan dengan kuat dan 

cepat baik secara vertikal maupun horizontal”.  

Untuk memberikan momentum yang paling baik antara perkenaan 

bola dan kaki maka tenaga yang dibutuhkan pada kaki harus diterapkan 

dalam waktu yang sangat singkat. Jadi apabila daya ledak otot tungkai 

dalam menendang bola dengan cepat dan akurat maka kemungkinan untuk 

menghasilkan gol dan memenangkan pertandingan.  

2. Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara kelentukan pinggang 

terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi 

Hasil analisa data kelentukan pinggang tidak menunjukan 

kelentukan pinggang memberikan kontribusi, Ditolaknya hipotesis ini 

mungkin disebabkan oleh beberapa hal, mungkin saja waktu pelaksanaan 

penelitian yang kurang tepat, atau mungkin juga pengambilan sample yang 

kurang tepat, ataw juga teknik analisis data yang kurang cocok.   
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Keberhasilan seorang pemain depan dibuktikan dengan dapat 

mencetak gol ke gawang lawan. Dengan demikian akurasi shooting sangat 

dibutuhkan dalam melakukan tendangan tersebut. Dalam hal ini menurut 

Luxbacher (2004: 105) “kemampuan untuk melakukan tembakan dengan 

kuat dan akurat dalam menggunakan kedua kaki adalah faktor yang paling 

penting”. Banyak faktor yang mempengaruhi akurasi shooting, dan yang 

paling penting adalah penggunaan kedua kaki. Berkaitan pada hal tersebut 

ada beberapa konsep dasar yang harus dikuasai oleh pemain untuk 

melakukan tendangan menurut Koger (2005:39):  

a. Ketika menendang bola kegawang lawan, lakukanlah dengan 

cepat tanpa ragu-ragu, jangan sampai penjaga gawang lawan 

dapat membaca arah tendangan. 

b. Jangan menendang bola ke arah penjaga gawang 

c. Pusatkan seluruh gravitasi tubuh untuk menendang bola dan 

fokuskan seluruh kekuatan itu pada kaki anda. 

d. Perhatikan terus arah larinya bola dan bergeraklah 

mengikutinya untuk mengantisipasi kemungkinan 

mendapatkan bola lagi. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menegaskan bahwa akurasi 

shooting  juga tidak lepas dari faktor-faktor yang lainnya, kelentukan 

bukan lah faktor yang dominan saat melakukan shooting. Seperti 

pandangan pemain terhadap penjaga gawang, dan terlebih lagi pada 

pandangan pemain terhadap gawang juga tidak kalah penting. Konsentrasi 

menjadi kunci keberhasailan saat melakukan shooting. Sesuai dengan 

kebutuhan dalam pelaksanaan shooting, yang tidak terlepas dari kontrol 

kaki terhadap akurasi shooting. 
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3. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang secara bersama-sama terhadap akurasi shooting  

pemain SSB Bima Bukittinggi. 

Jadi berdasarkan pembahasan di atas maka akurasi shooting  yang 

dilakukan para pemain tidak lepas dari daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang. Semakin baik daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang para pemain, maka akurasi shooting sepakbola akan 

semakin baik sehingga prestasi pemain sepakbola juga semakin baik. 

Bisa disimpulkan bahwa daya ledak otot tungkai dan kelentukan 

pinggang akan mempengaruhi akurasi shooting. Bila daya ledak otot 

tungkai pemain baik maka dapat melakukan tendangan yang keras, kuat 

dan akurat nantinya. Bila kelentukan pinggang pemain baik maka dapat 

menghasilkan tenaga dan menghasilkan bola yang keras dan cepat. Jadi 

disarankan bila seorang pelatih ingin meningkatkan akurasi shooting  

pemain maka sebaiknya pelatih juga meningkatkan kemampuan kekuatan 

dan kelentukan pinggang pemain terlebih dahulu agar para pemain lebih 

mudah menguasai keterampilan shooting atas yang diajarkan.  

Namun perlu diingat bukan hanya daya ledak otot tungkai dan 

kelentukan pinggang yang memiliki kontribusi terhadap akurasi shooting, 

dalam penelitian terlihat daya ledak otot tungkai dan kelentukan pinggang 

hanya memberikan kontribusi sebesar 54,2% selebihnya dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti, reaksi, perkenaan kaki dengan bola, kekuatan dan 

kecepatan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan dan kelincahan, 
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penguasaan teknik, koordinasi mata kaki, daya tahan pemain untuk 

melakukan gerakan tanpa rasa lelah, kecepatan reaksi untuk bergerak 

secara cepat merespon ransangan yang datang, dan lain sebagainya. 

Faktor-faktor ini juga tidak bisa diabaikan dalam upaya peningkatan 

akurasi shooting. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat kontribusi yang signifikan antara Daya ledak otot tungkai 

terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi dengan 

didapatnya thitung X1 = 5,56 >ttabel = 1,699. Berdasarkan perhitungan 

kontribusi = r² x 100% di dapat kontribusi daya ledak otot tungkai 

sebesar 52,4% dan selebihnya di tentukan oleh faktor lain. 

2. Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara kelentukan 

pinggang terhadap akurasi shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi 

hasil analisis data kelentukan pinggang tidak menunjukan kelentukan 

pinggan memberikan kontribusi, karena diperoleh nilai hitung yang 

lebih kecil dari pada  rhitung  (0,348) < rtabel (0,361). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai 

dan kelentukan pinggang secara bersama-sama terhadap akurasi 

shooting  pemain SSB Bima Bukittinggi didapat Fhitung 21,78 > ttabel 

3,35 kontribusinya sebesar 54,2%. 
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B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu mengatasi 

masalah yang ditemui dalam pelaksanaan shooting sepakbola, di 

antaranya: 

1. Para pelatih disarankan untuk tidak mengabaikan daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pinggang dalam meningkatkan akurasi 

shooting, karena shooting menentukan prestasi seorang pemain 

sepakbola dan juga menentukan kemenangan dan prestasi satu team 

sepakbola. 

2. Untuk para pemain, agar dapat meningkatkan akurasi shooting  

perlu adanya latihan khusus untuk meningkatkan daya ledak otot 

tungkai dan kelentukan pinggang pemain sepakbola. 

3. Untuk para peneliti, penelitian ini hanya terbatas pada pemain SSB 

Bima Bukittinggi, untuk itu kepada peneliti yang lain perlu  

diadakan penelitian dengan sampel dan populasi yang lebih besar 

lagi.   
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Lampiran 1 
 

 

DATA LENGKAP DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI DAN KELENTUKAN 

PINGGANG TERHADAP AKURASI SHOOTING PEMAIN SSB BIMA 

BUKITTINGGI 

 

 

 

No 

Data Pengukuran Masing-Masing Variabel 

Daya Ledak (X1) 
Kelentukan 

Pinggang (X2) 

Tendangan ke 

Gawang (Y) 

1 2.25 20.0 4 

2 2.31 21.5 10 

3 1.87 16.0 4 

4 2.23 21.0 7 

5 2.35 26.0 9 

6 2.10 22.5 4 

7 1.90 18.5 2 

8 2.07 16.5 3 

9 1.91 16.5 3 

10 1.85 25.5 5 

11 2.27 22.5 8 

12 2.33 21.0 9 

13 2.13 22.0 6 

14 1.87 22.5 6 

15 2.34 27.5 9 

16 2.04 25.0 6 

17 2.18 25.5 5 

18 1.90 19.0 2 

19 2.28 25.5 7 

20 2.30 27.5 10 

21 2.11 24.5 9 

22 2.13 16.5 7 

23 2.29 17.0 7 

24 2.19 25.0 6 

25 2.27 23.0 10 

26 2.25 17.0 8 

27 1.96 14.3 8 

28 2.01 27.5 5 

29 2.31 18.0 9 

30 2.00 15.0 3 
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Jumlah 64.00 639.80 191.00 

Rerata 2.13 21.33 6.37 

SD 0.17 4.09 2.48 

Max 2.35 27.50 10.00 

Min 1.85 14.30 2.00 

Range 0.50 13.20 8.00 
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Lampiran 2 

TABLE PERSIAPAN PERHITUNGAN DATA 

          
No  (X1) (X2) (Y) X1

2 
X2

2 
Y

2 
X1Y X2Y X1X2 

1 2.25 20.0 4 5.06 400.00 16 9.00 80.0 45.00 

2 2.31 21.5 10 5.34 462.25 100 23.10 215.0 49.67 

3 1.87 16.0 4 3.50 256.00 16 7.48 64.0 29.92 

4 2.23 21.0 7 4.97 441.00 49 15.61 147.0 46.83 

5 2.35 26.0 9 5.52 676.00 81 21.15 234.0 61.10 

6 2.10 22.5 4 4.41 506.25 16 8.40 90.0 47.25 

7 1.90 18.5 2 3.61 342.25 4 3.80 37.0 35.15 

8 2.07 16.5 3 4.28 272.25 9 6.21 49.5 34.16 

9 1.91 16.5 3 3.65 272.25 9 5.73 49.5 31.52 

10 1.85 25.5 5 3.42 650.25 25 9.25 127.5 47.18 

11 2.27 22.5 8 5.15 506.25 64 18.16 180.0 51.08 

12 2.33 21.0 9 5.43 441.00 81 20.97 189.0 48.93 

13 2.13 22.0 6 4.54 484.00 36 12.78 132.0 46.86 

14 1.87 22.5 6 3.50 506.25 36 11.22 135.0 42.08 

15 2.34 27.5 9 5.48 756.25 81 21.06 247.5 64.35 

16 2.04 25.0 6 4.16 625.00 36 12.24 150.0 51.00 

17 2.18 25.5 5 4.75 650.25 25 10.90 127.5 55.59 

18 1.90 19.0 2 3.61 361.00 4 3.80 38.0 36.10 

19 2.28 25.5 7 5.20 650.25 49 15.96 178.5 58.14 

20 2.30 27.5 10 5.29 756.25 100 23.00 275.0 63.25 

21 2.11 24.5 9 4.45 600.25 81 18.99 220.5 51.70 

22 2.13 16.5 7 4.54 272.25 49 14.91 115.5 35.15 

23 2.29 17.0 7 5.24 289.00 49 16.03 119.0 38.93 

24 2.19 25.0 6 4.80 625.00 36 13.14 150.0 54.75 

25 2.27 23.0 10 5.15 529.00 100 22.70 230.0 52.21 

26 2.25 17.0 8 5.06 289.00 64 18.00 136.0 38.25 

27 1.96 14.3 8 3.84 204.49 64 15.68 114.4 28.03 

28 2.01 27.5 5 4.04 756.25 25 10.05 137.5 55.28 

29 2.31 18.0 9 5.34 324.00 81 20.79 162.0 41.58 

30 2.00 15.0 3 4.00 225.00 9 6.00 45.0 30.00 

Jumla

h 64.00 639.80 

191.0

0 137.33 14129.24 1395.00 416.11 4175.90 1370.99 

Rerat

a 2.13 21.33 6.37 

      SD 0.17 4.09 2.48 

      Max 2.35 27.50 10.00 

      Min 1.85 14.30 2.00 

      Range 0.50 13.20 8.00 
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Lampiran 3 

UJI INDEPENDENSI ANTAR VARIABEL BEBAS/ PREDIKTOR 

Dengan α= 0,005 dan dk = n-2, diperoleh nilai ttabel = 3,34, sebagai dk pembilang 

dan n-2 (28) sebagai dk penyebut. 

Diketahui: 

r=  0,309 

n= 30 

 

 

 

 

t= 1,72 

oleh karena t hitung  (1,72) < t tabel (3,34) maka H0 diterima 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signikan antara variabel bebas daya ledak otot tungkai (X1) dengan variabel 

kelentukan pinggang (X2). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

kontribusi hubungan antara variabel bebas dalam kaitanya dengan variabel terikat 
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Lampiran 4 

NORMALITAS VARIABEL DAYA LEDAK (X1) 

No X1 Xuf fk z Luas z F(z) S(z) [F(z)-S(z)] 

1 2.25 1.85 1 -1.71 0.4564 0.0436 0.0333 0.0103 

2 2.31 1.87 3 -1.59 0.4441 0.0559 0.1000 0.0441 

3 1.87 1.87 3 -1.59 0.4441 0.0559 0.1000 0.0441 

4 2.23 1.90 5 -1.41 0.4207 0.0793 0.1667 0.0874 

5 2.35 1.90 5 -1.41 0.4207 0.0793 0.1667 0.0874 

6 2.10 1.91 6 -1.35 0.4115 0.0885 0.2000 0.1115 

7 1.90 1.96 7 -1.04 0.3508 0.1492 0.2333 0.0841 

8 2.07 2.00 8 -0.80 0.2881 0.2119 0.2667 0.0548 

9 1.91 2.01 9 -0.74 0.2703 0.2297 0.3000 0.0703 

10 1.85 2.04 10 -0.56 0.2123 0.2877 0.3333 0.0456 

11 2.27 2.07 11 -0.38 0.1480 0.3520 0.3667 0.0147 

12 2.33 2.10 12 -0.20 0.0793 0.4207 0.4000 0.0207 

13 2.13 2.11 13 -0.14 0.0557 0.4443 0.4333 0.0110 

14 1.87 2.13 15 -0.02 0.0080 0.4920 0.5000 0.0080 

15 2.34 2.13 15 -0.02 0.0080 0.4920 0.5000 0.0080 

16 2.04 2.18 16 0.28 0.1103 0.6103 0.5333 0.0770 

17 2.18 2.19 17 0.34 0.1331 0.6331 0.5667 0.0664 

18 1.90 2.23 18 0.58 0.2190 0.7190 0.6000 0.1190 

19 2.28 2.25 20 0.70 0.2580 0.7580 0.6667 0.0913 

20 2.30 2.25 20 0.70 0.2580 0.7580 0.6667 0.0913 

21 2.11 2.27 22 0.82 0.2939 0.7939 0.7333 0.0606 

22 2.13 2.27 22 0.82 0.2939 0.7939 0.7333 0.0606 

23 2.29 2.28 23 0.88 0.3106 0.8106 0.7667 0.0439 

24 2.19 2.29 24 0.94 0.3264 0.8264 0.8000 0.0264 

25 2.27 2.30 25 1.00 0.3413 0.8413 0.8333 0.0080 

26 2.25 2.31 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

27 1.96 2.31 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

28 2.01 2.33 28 1.18 0.3810 0.8810 0.9333 0.0523 

29 2.31 2.34 29 1.25 0.3944 0.8944 0.9667 0.0723 

30 2.00 2.35 30 1.31 0.4049 0.9049 1.0000 0.0951 

 

Jumlah 64.00 

      

 

Rata-rata 2.13 

    

L Ob 0.1190 

 

SD 0.17 

    

L Tb alpha 0.05 0.1610 

         Kesimpulan: Lo (0.1190) < lt (0.161) Dengan demikian data berasal dari 

populasi distribusi normal 
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Lampiran 5 

NORMALITAS VARIABEL KELENTUKAN (X2) 

N

o X2 Xuf fk z Luas z F(z) S(z) 

[F(z)-

S(z)] 

1 20.0 14.3 1 -1.72 0.4573 0.0427 0.0333 0.0094 

2 21.5 15.0 2 -1.55 0.4394 0.0606 0.0667 0.0061 

3 16.0 16.0 3 -1.30 0.4032 0.0968 0.1000 0.0032 

4 21.0 16.5 6 -1.18 0.3810 0.1190 0.2000 0.0810 

5 26.0 16.5 6 -1.18 0.3810 0.1190 0.2000 0.0810 

6 22.5 16.5 6 -1.18 0.3810 0.1190 0.2000 0.0810 

7 18.5 17.0 8 -1.06 0.3554 0.1446 0.2667 0.1221 

8 16.5 17.0 8 -1.06 0.3554 0.1446 0.2667 0.1221 

9 16.5 18.0 9 -0.81 0.2910 0.2090 0.3000 0.0910 

10 25.5 18.5 10 -0.69 0.2549 0.2451 0.3333 0.0882 

11 22.5 19.0 11 -0.57 0.2157 0.2843 0.3667 0.0824 

12 21.0 20.0 12 -0.32 0.1255 0.3745 0.4000 0.0255 

13 22.0 21.0 14 -0.08 0.0319 0.4681 0.4667 0.0014 

14 22.5 21.0 14 -0.08 0.0319 0.4681 0.4667 0.0014 

15 27.5 21.5 15 0.04 0.0160 0.5160 0.5000 0.0160 

16 25.0 22.0 16 0.16 0.0636 0.5636 0.5333 0.0303 

17 25.5 22.5 19 0.29 0.1141 0.6141 0.6333 0.0192 

18 19.0 22.5 19 0.29 0.1141 0.6141 0.6333 0.0192 

19 25.5 22.5 19 0.29 0.1141 0.6141 0.6333 0.0192 

20 27.5 23.0 20 0.41 0.1591 0.6591 0.6667 0.0076 

21 24.5 24.5 21 0.78 0.2823 0.7823 0.7000 0.0823 

22 16.5 25.0 23 0.90 0.3159 0.8159 0.7667 0.0492 

23 17.0 25.0 23 0.90 0.3159 0.8159 0.7667 0.0492 

24 25.0 25.5 26 1.02 0.3461 0.8461 0.8667 0.0206 

25 23.0 25.5 26 1.02 0.3461 0.8461 0.8667 0.0206 

26 17.0 25.5 26 1.02 0.3461 0.8461 0.8667 0.0206 

27 14.3 26.0 27 1.14 0.3729 0.8729 0.9000 0.0271 

28 27.5 27.5 30 1.51 0.4345 0.9345 1.0000 0.0655 

29 18.0 27.5 30 1.51 0.4345 0.9345 1.0000 0.0655 

30 15.0 27.5 30 1.51 0.4345 0.9345 1.0000 0.0655 

 
Jumlah 640 

      

 
Rata-rata 21.33 

    

L Ob 0.1221 

 
SD 4.09 

    

L Tb alpha 

0.05 0.1610 

         
         
 

Kesimpulan: Lo (0.1221) < lt (0.1610) Dengan demikian data berasal dari 

populasi distribusi normal 
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Lampiran 6 

 

NORMALITAS VARIABEL AKURASI SHOOTING (Y) 

No Y Yuf fk z Luas z F(z) S(z) [F(z)-S(z)] 

1 4 2 2 -1.76 0.4608 0.0392 0.0667 0.0275 

2 10 2 2 -1.76 0.4608 0.0392 0.0667 0.0275 

3 4 3 5 -1.36 0.4131 0.0869 0.1667 0.0798 

4 7 3 5 -1.36 0.4131 0.0869 0.1667 0.0798 

5 9 3 5 -1.36 0.4131 0.0869 0.1667 0.0798 

6 4 4 8 -0.95 0.3289 0.1711 0.2667 0.0956 

7 2 4 8 -0.95 0.3289 0.1711 0.2667 0.0956 

8 3 4 8 -0.95 0.3289 0.1711 0.2667 0.0956 

9 3 5 11 -0.55 0.2088 0.2912 0.3667 0.0755 

10 5 5 11 -0.55 0.2088 0.2912 0.3667 0.0755 

11 8 5 11 -0.55 0.2088 0.2912 0.3667 0.0755 

12 9 6 15 -0.15 0.0596 0.4404 0.5000 0.0596 

13 6 6 15 -0.15 0.0596 0.4404 0.5000 0.0596 

14 6 6 15 -0.15 0.0596 0.4404 0.5000 0.0596 

15 9 6 15 -0.15 0.0596 0.4404 0.5000 0.0596 

16 6 7 19 0.25 0.0987 0.5987 0.6333 0.0346 

17 5 7 19 0.25 0.0987 0.5987 0.6333 0.0346 

18 2 7 19 0.25 0.0987 0.5987 0.6333 0.0346 

19 7 7 19 0.25 0.0987 0.5987 0.6333 0.0346 

20 10 8 22 0.66 0.2454 0.7454 0.7333 0.0121 

21 9 8 22 0.66 0.2454 0.7454 0.7333 0.0121 

22 7 8 22 0.66 0.2454 0.7454 0.7333 0.0121 

23 7 9 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

24 6 9 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

25 10 9 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

26 8 9 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

27 8 9 27 1.06 0.3554 0.8554 0.9000 0.0446 

28 5 10 30 1.46 0.4279 0.9279 1.0000 0.0721 

29 9 10 30 1.46 0.4279 0.9279 1.0000 0.0721 

30 3 10 30 1.46 0.4279 0.9279 1.0000 0.0721 

 
Jumlah 191 

      

 
Rata-rata 6.37 

    

L Ob 0.0956 

 
SD 2.48 

    

L Tb alpha 0.05 0.1610 

         

         Kesimpulan: Lo (0.0956) < lt (0.161) Dengan demikian data berasal dari 

populasi distribusi normal 
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Lampiran 7 

 

PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI SEDERHANA 

1. Menghitung koefisien korelasi nilai X1 terhadap Y 

Simbol Statistik Nilai Statistik 

N 30 

X1 64 

Y 191 

X1
2
 137,33 

Y
2
 1395 

X1Y 416,11 

 

rY1 = 
  222

1

2

1

11

)(.)(.

))((.



 




YYnXXn

YXYXn
 

= 
  22 )191(1395.30)64(33,137.30

)191)(64(11,416.30




 

= 
  364814185040969,4119

122243,12483




 

= 
   1,128319

3,259

53699,23

3,259
  

= 724,0
22,358

3,259
  

 

K  = r
2
  100% 

= (0,724)
2
  100% 

= 0,524  100% 

= 52,4 % 
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2. Menghitung koefisien korelasi nilai X2 terhadap Y 

Simbol Statistik Nilai Statistik 

N 30 

X2 639,80 

Y 191 

X2
2
 14129,24 

Y
2
 1395 

X2Y 4175,90 

 

rY2 = 
  222

2

2

2

22

)(.)(.

))((.



 




YYnXXn

YXYXn
 

= 
  22 )191(1395.30)8,639(24,14129.30

)191)(80,639(9,4175.30




 

= 
  36481418504093442,423877

8,122201125277




 

= 
   78028536

2,3075

536916,14533

2,3075
  

= 348,0
38,8833

2,3075
  

K  = r
2
  100% 

= (0,348)
2
  100% 

= 0,121  100% 

= 12,1% 
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3. Menghitung koefisien korelasi nilai X1 terhadap X2 

Simbol Statistik Nilai Statistik 

N 30 

X1 64 

X2 639,8 

X1
2
 137,33 

X2
2
 14129,24 

X1X2 1370,99 

 

rX12 = 
  2

2

2

2

2

1

2

1

212.1

)(.)(.

))((.



 




XXnXXn

XXXn
 

= 
  22 )8,639(24,14129.30)64(33,137.30

)8,639)(64(99,1370.30




 

= 
  4093442,42387740969,4119

2,409471,41129




 

= 
   52,347342

5,182

16,145339,23

5,182
  

= 309,0
36,589

5,182
  

K  = r
2
  100% 

= (0,309)
2
  100% 

= 0,095  100% 

= 9,5% 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI GANDA 

Simbol Statistik Nilai Statistik 

rY1 0,724 

rY2 0,348 

rX12 0,309 

 

RY12= 
)(1

))()((2

12
2

12212

2

1

2

r

rYrYrYYrYr




 

= 
2

22

)309,0(1

)309,0)(348,0)(724,0(2348,0724,0




 

= 
095,01

078,0.2121,0524,0




 

= 736,0541,0
905,0

489,0

905,0

156,0645,0



 

 

K  = r
2
  100% 

= (0,736)
2
  100% 

= 0,542  100% 

  = 54,2% 
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Lampiran 9 

UJI SIGNIFIKANSI KORELASI 

 

t hitung =
21

2

r

nr




 

Jika thitung   t tabel maka H0 ditolak, Ha diterima (signifikan) 

Jika thitung   t tabel maka Ha ditolak, H0 diterima (tidak signifikan) 

t tabel = 1,699 (distribusi t alpha 0,05) 

1. t hitung  variabel dayaledak otot tungkai terhadap kemampuan tendangan ke 

gawang 

Diketahui: 

r x1y  = 0,724 

n      = 30 

t hitung 

56,5

689,0

831,3

724.01

230724.0

1

2

2

2















r

nr

 

thitung   t tabel maka H0 ditolak, Ha diterima (signifikan) 

2. t hitung  variabel kelentukan pinggang terhadap kemampuan tendangan ke 

gawang 

Diketahui: 

r x2y  = 0.348 
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n      = 30 

t hitung 

964,1

937,0

841,1

348,01

230348.0

1

2

2

2















r

nr

 

thitung   t tabel maka H0 ditolak, Ha diterima (signifikan) 

3. t hitung  variabel dayaledak otot tungkai dan kelentukan pinggang  

Diketahui: 

r x1x2  = 0.309 

n       = 30 

t hitung 

719,1

951,0

635.1

309.01

230309,0

1

2

2

2















r

nr

 

thitung   t tabel maka H0 ditolak, Ha diterima (signifikan) 
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Lampiran 10 

UJI SIGNIFIKANSI KOEFISIEN KORELASI GANDA  

Ftabel = 3,35 (distribusi F, dk penyebut = 27, dkpembilang = 2) 

Fhitung = 

27

)458,0(

368,0

1230

)736,01(

2

736,0

1

)1( 22

2












kn

R

k

R

 

 = 78,21
0169,0

368,0

27

458,0

368,0


 

 

Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk pembilang = 2 dan dk penyebut 

= 27. Dengan taraf ksalahan 5%, harga F tabel ditemukan = 3,35. Ternyata harga 

F hitung lebih besar dari pada F tabel. Karena Fh > Ft maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi Koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

               

 
1. Bentuk Tes Daya Ledak Otot Tungkai dengan Standing Broad Jump 

 

 
2. Bentuk Tes Kelentukan Pinggang dengan Fleksiometer 
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3. Bentuk Tes Akurasi Shooting Dengan Cara Sepak Sasaran 

      

 
4. SSB BIMA BUKITTINGI 
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5. Peneliti dan Tenaga Pembantu 

 

 

71 


