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ABSTRAK 

 

 

Raditia Saputra, 00759/2008: Hubungan  Kekuatan otot  lengan   dan 

Kelentukan Terhadap Jauhnya Lemparan Ke 

dalam pemain SSB Campago Kampung Dalam 

Kabupaten Padang Pariaman 

 

Masalahnya SSB Campago Kampung Dalam masih banyak menyalahi 

aturan dan masih kurang akurat dalam melakukan lemparan ke dalam . Penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan kekuatan otot lengan dan 

kelentukan dengan jauhnya lemparan ke dalam pemain sekolah sepakbola (SSB)  

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional berganda dengan variabel 

bebas kekuatan otot lengan (X1), kelentukan (X2) dan  variabel terikat lemparan 

kedalam (Y) populasi dalam penelitian ini adalah pemain SSB Campago 

Kampung DalamU-15 Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 20 orang 

dengan Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Alat pengumpul data untuk kekuatan otot lengan dipakai alat tes two 

hand medicene ball put, sedangkan kelentukan menggunakan tes Bridge-Up dan 

alat yang dipakai adalah kotak flexiomeasures dan tes lemparan kedalam. 

 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) terdapat hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot lengan (X1) dengan jauhnya lemparan ke dalam 

(Y) pemain sekolah sepakbola (SSB)  Campago Kampung Dalam dengan nilai 

koefisien r = 0.595 yang berarti keeratan hubungan antar variabel sedang, 2) 

Hubungan kelentukan (X2) dengan jauhnya lemparan ke dalam (Y) adalah 

signifikan dengan nilai koefisien r = 0.384  yang berarti keeratan hubungan adalah 

rendah. 3) Sedangkan hubungan antara variabel kekuatan otot lengan dan 

kelentukan secara bersama-sama dengan jauhnya lemparan ke dalam merupakan 

hubungan yang kuat antar variabel dengan nilai R = 0.631.  

 

Kata kunci: kekuatan otot lengan, kelentukan, jauhnya lemparan ke dalam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa kemajuan di 

segala bidang, salah satu contoh adalah banyak peralatan yang berteknologi 

tinggi untuk meningkatkan prestasi di dalam olahraga khususnya pada cabang 

olahraga sepakbola. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat pada akhir-akhir ini banyak mempengaruhi perkembangan sepakbola, 

baik di pusat kota maupun di daerah-daerah. Pemanfaatan teknologi dalam 

bidang olahraga mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan prestasi 

di bidang olahraga terutama sepakbola. Untuk mencapai tujuan prestasi 

olahraga diperlukan usaha-usaha yang terungkap dalam Undang-Undang No.3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 1 ayat 13 yang 

berbunyi: “Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan 

mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan 

melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan”. 

Selain itu untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Syafruddin (1999:22) menyatakan bahwa ”ada 

dua faktor yang mempengaruhi dalam meraih suatu prestasi, faktor tersebut 

adalah faktor internal dan faktor eksternal”. Faktor internal antara lain: 

kemampuan fisik, teknik, taktik, dan mental (psikis) atlit. Dan faktor eksternal 

adalah yang timbul dari luar diri atlet seperti: pelatih, sarana dan prasarana, 
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guru olahraga, keluarga, organisasi, iklim, cuaca, makanan yang bergizi dan 

lain sebagainya.  

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang paling digemari termasuk 

di Indonesia, semenjak Tahun 1930 Cabang sepakbola ini juga dikelola oleh 

induk organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan ketua 

umum pertamanya yaitu R.Suratin (Darwis 1991:43). Dengan semakin 

majunya sepakbola di banyak Negara, maka Persatuan Sepakbola Seluruh 

Indonesia (PSSI) mencoba memperbaiki ketertinggalannya dengan membuat 

beberapa macam tingkat kompetisi untuk menyikapi tujuan pembinaan.  

Disisi lain PSSI bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas) untuk mendirikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sepakbola di 

beberapa provinsi atau daerah guna menitik beratkan pembinaan olahraga 

sepakbola. Selain itu Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI juga mendirikan klub-

klub dan Sekolah Sepak Bola (SSB) yang ada dimasing-masing daerah 

diharapkan melahirkan pemain berpotensi untuk mampu berprestasi maksimal 

baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang nantinya dapat 

mengharumkan bangsa. 

Kegiatan pembinaan olahraga sepakbola sebaik mungkin lebih 

menekankan pada latihan fisik dan latihan teknik. Syafruddin (1993:13) 

mengemukakan ”latihan fisik sangat menentukan bagi seseorang dalam 

mengoptimalkan teknik-teknik yang dimiliki”. Sedangkan latihan teknik 

mengarah kepada kemampuan seseorang dalam menguasai teknik dasar 

olahraga sepakbola secara baik, sehingga memungkinkan pemainnya bermain 

sepakbola dengan baik dalam mencapai prestasi.  
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Djezet (1998:106) mengemukakan bahwa “Teknik dasar sepakbola, 

diantaranya menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan kaki 

bagian luar, menendang dengan punggung kaki, menerima dan mengontrol 

bola, menyundul bola, dribbling, throw in dan teknik bertahan”. Teknik dasar 

merupakan pondasi oleh pemain dari sekian banyak teknik yang akan 

dipelajari salah satunya adalah teknik dasar melempar bola ke dalam lapangan. 

Lemparan bola ke dalam lapangan sesuai peraturan permainan sepakbola 

adalah cara memulai kembali permainan setelah bola meninggalkan lapangan 

permainan melalui garis tepi lapangan (touch-line). 

Menurut Peraturan Permainan Sepakbola (PSSI:2009/2010)  

Lemparan kedalam mempunyai model gerak sebagai berikut: Bola 

dipegang dengan seluruh jari-jari dan telapak tangan pada kedua sisi  

bola/di belakang bola, lemparan bola ke dalam dilakukan dari atas 

garis/luar garis tepi lapangan permainan, bola harus dilempar ke arah 

lapangan permainan dengan kedua tangan melalui atas belakang 

kepala, pada saat melempar, kaki keduanya harus berpijak tanah, 

pemain yang melemparkan tidak boleh memainkan bola sebelum 

disentuh/dimainkan pemain lain dan lemparan ke dalam tidak dapat 

langsung mencetak gol. 

 

Rangkaian proses lemparan ke dalam selain berfungsi memulai 

kembali permainan setelah bola keluar lapangan permainan, selain itu juga 

berfungsi untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan kita dan merupakan 

salah satu cara memperbesar peluang pemain dalam usaha mencetak gol ke 

gawang lawan, untuk itulah diperlukan teknik melempar bola ke dalam dengan 

benar, supaya lemparan yang dihasilkan sejauh mungkin dari daerah 

pertahanan, sehingga dibutuhkan kondisi fisik yang baik untuk menunjang 

teknik seorang pemain. Seperti yang dijelaskan Syafruddin (1999:36). 
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“Komponen kondisi fisik tersebut adalah daya tahan (endurance), kekuatan 

(strength), daya ledak (power), kecepatan (speed), kelenturan (flexibility), 

kelincahan (agility), keseimbangan (balance), dan koordinasi (coordination).  

Dari gambaran teknik model gerak lemparan ke dalam, maka untuk 

menghasilkan lemparan sejauh mungkin diduga digunakan lentingan pinggang 

yang berarti kelentukan tubuh. Selain itu, kekuatan otot lengan juga di duga 

sangat berperan mendorong bola sejauh mungkin.  

Berbicara masalah perkembangan dan pembinaan olahraga sepakbola 

di daerah Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Padang Pariaman boleh 

dikatakan cukup baik, ini ditandai dengan banyak tim sepakbola asal 

kabupaten Padang Pariaman yang menjuarai berbagai turnamen. Bahkan 

dalam beberapa tahun belakangan kabupaten Padang Pariaman cukup 

diperhitungkan dalam berbagai kejuaran tingkat propinsi, contohnya kejuaran 

tingkat U15,U17 dan PORDA. Hal lain ditandai dengan banyaknya berdiri 

Sekolah Sepakbola (SSB). Salah satu SSB yang cukup dikenal di Kabupaten 

Padang Pariaman yaitu SSB Campago kampung dalam yang berada di 

kecamatan V Koto kampung Dalam. SSB ini didirikan atas prakarsa pecinta 

dan mantan atlet sepakbola yang berdomisili di V Koto Kampung Dalam. SSB 

ini rutin melakukan kegiatan latihan 3 kali dalam seminggu pada hari selasa 

sore dan kamis sore,dan minggu pagi yang bertempat di lapangan Kampung 

dalam. SSB ini diharapkan bisa melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk 

mengangkat persepakbolaan Sumatra Barat pada umumnya, khususnya 

kabupaten Padang Pariaman. SSB Camapago Kampung dalam melakukan 
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pembinaan pemain-pemain muda potensial dari berbagai tingkat umur, baik 

U12, U 15, dan U 18 yang diproyeksikan untuk menjadi pemain PERSEPAR 

kabupaten Padang Pariaman untuk masa yang akan datang. Prestasi yang 

pernah diraih oleh SSB ini yaitu juara 1 piala Danone U12 tingkat Sumbar, 

juara 3 piala Danone tingkat nasional. 

Berdasarkan pengamatan awal penulis pada SSB Campago Kampung 

Dalam untuk melakukan teknik lemparan ke dalam belum sesuai dengan 

keinginan, maksudnya lemparan kedalam yang dilakukan oleh pemain SSB 

Campago Kampung Dalam masih banyak menyalahi aturan dan masih kurang 

akurat. Beranjak dari pemikiran faktor kondisi fisik merupakan salah satu 

faktor pendukung sempurnanya teknik yang dilakukan. Berdasarkan 

pemikiran ini, maka peneliti mencoba untuk melihat sejauh mana hubungan 

faktor kondisi fisik dalam hal ini kekuatan otot lengan dan kelentukan dengan 

jauhnya lemparan ke dalam. Dengan demikian direncanakan penelitian yang 

mampu menggambarkan data-data yang mendekati ke arah yang benar, 

peneliti mengungkapkan permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul 

“Hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan dengan jauhnya lemparan ke 

dalam pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang 

Pariaman”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat  diidentifikasikan faktor yang berkaitan dengan jauhnya lemparan ke 

dalam, yaitu: 
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1. Kekuatan otot lengan. 

2. Kelentukan. 

3. Kekuatan otot tungkai. 

4. Kekuatan otot perut. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingatnya banyaknya variabel yang mempengaruhi terhadap 

permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah diatas, maka penelitian 

ini di batasi pada factor: 

1. Kekuatan otot lengan 

2. Kelentukan 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan dengan jauhnya lemparan 

ke dalam pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten 

Padang Pariaman. 

2. Seberapa besar hubungan kelentukan dengan jauhnya lemparan ke dalam 

pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang 

Pariaman. 

3. Seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan dengan 

jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola SSB Campago Kampung 

Dalam Kabupaten Padang Pariaman 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  hubungan kekuatan otot lengan terhadap  jauhnya 

lemparan ke dalam pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam 

Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Untuk mengetahui hubungan kelentukan terhadap jauhnya lemparan ke 

dalam pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten 

Padang Pariaman. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan 

terhadap jauhnya lemparan ke dalam pemain sepakbola SSB Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar 

sarjana Strata Satu (S1)  

2. Sebagai tambahan bagi pengurus dan pelatih dalam pembinaan olah raga 

khususnya sepakbola. 

3. Bagi penulis sebagai pengembangan ilmu, wawasan,dan pengalaman 

dalam penelitian khususnya sepakbola. 

4. Bagi perpustakaan, sebagai referensi tambahan di perpustakaan Fakultas 

Ilmu Keolahragaan (FIK) dan Universitas Negeri Padang (UNP). 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Sepak Bola 

Permainan sepak bola berlangsung dengan dua babak, untuk 

bermain  sepak bola diperlukan kondisi fisik yang baik bagi pemain sepak 

bola, oleh karna itu kondisi fisik merupakan faktor utama dalam meraih 

prestasi sepak bola. Kondisi fisik yang diperlukan dalam sepak bola 

diantaranya adalah kekuatan otot, daya tahan, kelincahan, power, 

flexibility. Kondisi fisik di atas sangat diperlukan bagi pemain sepak bola. 

Contohnya dalam melakukan shooting ke gawang diperlukan kekuatan 

otot tungkai, dalam lemparan kedalam diperlukan kekuatan otot lengan 

dan kelentukan, dalam menyundul bola diperlukan explosive power. 

PSSI (2008:4) mengemukakan bahwa: 

Pertandingan dapat dilakukan di lapangan yang 

permukaannya dilapisi dengan rumput asli atau 

buatan/artifical berbentuk empat persegi panjang dengan 

panjang 100m-110m dan lebar 64-75m. Lapangan permainan 

dibagi dalam 2 bagian oleh sebuah 2 set gawang yang tinggi 

2,44 m dan lebar 7,32m. 

 

Ditambahkan Djezed dan Darawis (1985:59) bahwa: 

Dalam permainan sepakbola digunakan bola yang bulat 

terdiri dari kulit, dan dipimpin oleh seorang wasit dan 

dibantu dua orang hakim garis. Permainan berlangsung 

dalam dua babak disesuaikan tingkat umur, usia 12 tahun ke 

bawah. Lamanya permainan 2 x 10 menit, sedangkan usia 

13-15 tahun 2 x 35 menit, selanjutnya 16-19 tahun 2 x 40 

menit. Dengan lamanya istirahat baik dari usia 12 tahun 

kebawah sampai 20 tahun keatas waktu istirahat disamakan 

yaitu 2 x 15 menit. 

8 



 9 

Permainan sepak bola terdapat dua jenis kemampuan penting, 

diantaranya kemampuan kondisi fisik dan kemampuan teknik. 

Kemampuan kondisi fisik terdiri dari beberapa unsur yaitu: kekuatan, daya 

tahan, kecepatan, kecepatan, kelincahan, power, flexibility. Sedangkan 

kemampuan teknik meliputi menendang bola, menerima bola, mengirim 

bola, merebut bola, menyundul bola, gerak tipu dengan bola, melemparkan 

bola ke dalam lapangan dan menepis bola khusus penjaga gawang 

(Afrizal, 2003:23). Selain hal di atas permainan sepak bola mempunyai 

beberapa hal yang tidak kalah penting diantanranya taktik, strategi, dan 

kerjasama. 

Membina kondisi fisik bagi pemain sepak bola sangat penting. 

Untuk itu sangat dibutuhkan latihan yang serius, teratur dan sungguh-

sungguh agar tujuan dan sasaran latihan untuk mencapai kondisi fisik 

dapat dicapai dengan baik. Dalam pertandingan sepak bola terdapat dua 

tim yang saling bertanding dengan persiapan yang baik, maka seluruh tim 

akan dapat menjalani pertandingan  dengan bagus, dimana persiapan itu 

mencakup aspek internal dan eksternal. Jadi di setiap pertandingan harus 

merpersiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental dengan baik. 

Pada pemain sepakbola SSB Campago Kampung Dalam masih 

terlihat bahwa kemampuan kondisi fisik pemain menjadi masalah utama 

yang dihadapi. Ini semua disebabkan masih kurangnya bentuk latihan yang 

mengarah kepada latihan kondisi fisik. 
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2. Lemparan ke Dalam  

Melempar bola atau throw-in merupakan salah satu bagian teknik 

yang perlu diketahui oleh setiap pemain. Untuk melanjutkan permainan 

maka pemain lawan melakukan lemparan ke dalam. Ciri-ciri dari lemparan 

ini adalah melemparkan bola kepada teman dan kalau dapat melempar 

sejauh mungkin ke daerah pertahanan lawan. Saat melakukan lemparan ke 

dalam pemain harus melakukannya lemparan sesuai dengan peraturan 

yaitu kedua kaki tidak menginjak garis, melempar menggunakan dua 

tangan serta ayunan tangan harus melewati belakang kepala. Jadi teknik 

melempar bola harus disesuaikan dengan peraturan permainan. 

Teknik melempar bola ini disesuaikan dengan peraturan yang telah 

digariskan dalam peraturan permainan sepakbola (peraturan PSSI, 

2009/2010:pasal XV). 

a. Pemain yang melakukan lemparan, pada saat 

melemparkan bola harus     menghadap kearah lapangan 

permainan. 

b. Kedua kaki berdiri diatas tanah atau dibelakang garis 

samping. 

c. Pelaku lemparan ke dalam harus melemparkan bola 

dengan kedua tangan mengayun melewati kepala. 

d. Bola segera berada dalam permainan setelah lepas dari 

tangan (setelah dilemparkan). 

e. Lemparan ke dalam tidak dapat langsung mencetak gol. 

 

Hukuman: 

a Jika pemain yang melemparkan bola memainkan bola 

untuk kedua kalinya sebelum bola disentuh oleh pemain 

lainnya maka diberikan hukuman: Suatu tendangan bebas 

tidak langsung dari tempat dimana pelanggaran terjadi 

yang dilakukan oleh pemain pihak lawan. 

b Jika lemparan dilakukan menyalahi peraturan yang ada 

atau melempar tidak benar maka throw in (melempar ke 

dalam) diganti oleh pihak lawan. (PSSI, 2009/2010) 
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Gambar 1. Teknik Lemparan ke dalam 

Sumber: Luxbacher (1998) 

 

 

3. Kekuatan Otot Lengan 

Kekuatan merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

untuk menunjang aktiviatas fisik, khususnya dalam berolahraga. 

Komponen ini mutlak diperlukan untuk meraih prestasi puncak 

(Syafruddin, 1996:42) menyatakan: 

“Setiap penampilan dalam berolahraga memerlukan kekuatan 

otot disamping unsure-unsure lain yang juga diperlukan, 

kecepatan kontraksi otot terkait (serabut otot lambat dan 

serabut otot cepat), besarnya beban yang digerakkan juga, 

kontraksi otot intra dan eksra, panjang otot pada waktu 

kontaksi dan sudut sendi.” 

 

Sementara Sajono (1988:58) menyatakan kekuatan otot atau 

strength adalah komponen fisik yang menyagkut kemampuan seseorang 

atlet pada saat menggunakan otot-otonya, menerima beban beban dalam 

waktu tertentu. Selain itu, Pete dkk  1993:181) menyatakan bahwa 

kekuatan otot adalah tenaga yang dipakai untuk mengubah kekuatan gerak 

atau bentuk suatu benda. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

adalah kekuatan otot atau sekelompok otot untuk melawan dan menahan 

suatu beban pada saat melakukan pekerjaan. Disamping itu kekuatan dapat 

dilihat dari kemampuan individu untuk menarik, mendorong, menekan 

sebuah objek saat tubuh dalam posisi bertumpu. Menurut Aryuliana 

(2007:102) mentyatakan bahwa: 

“Otot lengan adalah otot yang melekat dalam menggerakkan 

tulang lengan. Otot lengan mampu menggerakkan tulang 

karena otot dapat memanjang (relaksasi) dan memendek 

(kontraksi). Hasil pergerakkan otot menyebabkan tulang-

tulang yang menjadi tempat melekat otot dapat digerakkan.” 

 

Gerakan apapun yang dapat dilakukan oleh tubuh dikarenakan 

kedua ujung melekat pada tulang-tulang sejati maupun tulang rawan. 

Kedua ujung otot melekat pada dua tulang yang berbeda, kedua tulang 

tersebut dihubungkan oleh otot sendi. Gerakan otot lengan diatur oleh 

saraf pusat (otak), dengan kata lain gerakan otot lengan merupakan gerak 

yang disadari (menurut kehendak hati) sehingga otot lengan disebut juga 

otot sadar. Untuk lebih jelasnya otot lengan merupakan otot yang sangat 

penting dalam melakukan lemparan kedalam atau throw in dalam 

permainan sepakbola. 

Dalam melakukan aktivitas olahraga, adakalanya diperlukan 

bentuk-bentuk kekuatan yang berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu 

atlet dan pelatih harus mengetahui jenis-jenis kekuatan mana yang 

diperlukan terhadap olahraga yang diikuti agar latihannya mencapai 

sasaran sesuai dengan program yang telah direncanakan. Jenis-jenis 

kekuatan tersebut Bomba (1990:32) mengemukakan sebagai berikut: 
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a. Kekuatan Umum (General Strength) 

Kekuatan ini merupakan dasar program latihan secara 

keseluruhan dikembangkan selama dalam tahap persiapan dan bagi 

atlet pemula dikembangkan selama tahun pertama. 

b. Kekuata khusus (Specific strength) 

Kekuatan khusus ini berkenaan dengan otot yang dipergunakan 

dalam penampilan gerak sesuai cabang olahraganya. 

c. Kekuatan maksimal (Maximum strength) 

Adalah merupakan kekuatan tertinggi yang dapat ditampil oleh 

sistem otot selama kontraksi maksimal. Kekuatan ini ditampilkan 

dengan beban tertinggi yang dapat diangkat dalam satu kali. 

d. Kekuatan daya tahan (Muscular endruance) 

Diartikan sebagai kemampuan otot untuk mempertahankan 

kekuatan kerja dalam priode waktu yang lama. Hal ini merupakan hasil 

terpadu antara kekuatan dan daya tahan 

e. Daya (Power) 

Merupakan hasil dari dua komponen ”kecepatan kali kekuatan 

dianggap sebagai kekuatan maksimum yang relatif singkat. 

f. Kekuatan Absolut (Absolute Strength) 

Merupakan kekuatan dalam menggunakan kekuatan maksimal 

tanpa dipengaruhi oleh berat badannya. 

g. Kekuatan relatif (relative strength) 

Perbandingan antara kekuatan absolut dan berat badan. 



 14 

Untuk meningkatkan dan menambah kekuatan diperlukan wadah 

yang benar-benar efektif, sehingga mengarah pada tujuan yang dicapai, 

mengingat kekuatan ditunjang aspek-aspek latihan-latihan, faktor yang 

mempengaruhi kekuatan adalah kontraksi: 

a. Biomekanika 

Faktor Biomekanika sangat dimungkinkan bahwa dari dua 

orang yang mempunyai jumlah tegangan yang sama akan jauh berbeda 

kemampuannya waktu mengangkat beban. Dengan pengertian lain 

bahwa kekuatan adalah kemampuan otot tergantung pada keadaan 

biomekanika yang terjadi pada saat itu (Friedrich, 1969:40). 

b. Faktor ukuran otot 

Diameter otot sangat berpengaruh terhadap kekuatan otot. 

Makin besar diameter otot, maka makin kuat pula otot tersebut. Faktor 

ukuran otot ini, baik besar maupun panjang sangat dipengaruhi oleh 

bawaan atau keturunan. 

c. Kecepatan 

Matthews dalam Arsil (1999:21) mengemukakan “Kecepatan 

adalah suatu kemampuan bersyarat untuk menghasilkan gerakan tubuh 

dalam keadaan atau waktu yang sesingkat mungkin”. Berdasarkan 

penjelasan diatas, kekuatan adalah perpaduan antara unsur kekuatan 

dan kecepatan, baik kecepatan rangsangan syaraf maupun kecepatan 

kontraksi otot. dalam peningkatan kekuatan tidak lepas dari 

pengembangan antara kekuatan dan kecepatan melalui: (1) 
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meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara bersama-sama (2) 

meningkatkan kekuatan tanpa mengabaikan kecepatan (3) 

meningkatkan kecepatan tanpa mengabaikan kekuatan. 

d. Otot lengan 

Yaitu otot yang terletak antara sendi siku dan sendi bahu, yang 

berguna untuk menghubungkan otot tangan dan otot bahu yang 

panjang ototnya  sesuai dengan panjang tulang lengan kita masing-

masing. Menurut Bustami (1995:38) “otot lengan terdiri dari otot besar 

yaitu deltoid, bicep dan tricep”. Otot merupakan bangunan-bangunan 

tersendiri yang berjalan menyeberang  satu atau beberapa sendi dan 

bila mengerut akan menyebabkan gerak pada sendi tersebut. Kemudian 

Bustami mengemukakan “otot lengan atas subjek abduksi melawan 

beban yang dihasilkan maka otot abduksi akan menegang, jika otot 

tersebut tidak diberi beban maka otot tersebut akan lemas dan 

tenggelam.” 

Secara umum, dari penjelasan diatas tentang kekuatan, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa dalam bermain sepakbola khususnya 

pada saat melakukan lemparan kedalam, seseorang pemain harus memiliki 

perpaduan antara kekuatan dan kecepatan untuk dapat memiliki kekuatan 

yang  baik, disamping itu juga didukung oleh otot lengan dan faktor-faktor 

lainnya, yang mempengaruhi baik dan tidaknya kekuatan seseorang 

pemain sepakbola. 
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Gambar 2.  Otot lengan 

Sumber: Jensen (1997) 

4. Kelentukan 

Pembinaan cabang olahraga sepakbola dalam rangka memperoleh 

hasil yang maksimal tidak dapat menghandalkan bakat dan minat saja, 

akan tetapi dibutuhkan komponen fisik yang baik dan sempurna. Philip 

dalam Arsil (1999) menyatakan bahwa “kelentukan dapat didefenisikan 

sebagai gerak diantara tulang dan sendi”. Sedangkan Soekarman (1980:31) 

menyatakan bahwa “kelentukan ditentukan oleh kondisi tulang, otot, 

ligament, tendon, jaringan ikat dan kulit”. 

Lentuk berarti mudah dibengkokkan atau lentur. “Kelentukan suatu 

sifat dari benda yang mudah dibengkokkan”(Poerwadarminto, 1986:24). 

Kelentukan togok adalah sifat dari togok manusia yang mudah 

dibengkokkan, kelentukan meliputi seluruh sendi manusia. Dari beberapa 

lokasi kelentukan, yang akan diteliti pada pada penelitian ini adalah 
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kelentukan didaerah togok yang paling menentukan untuk semua gerakan 

adalah kelentukan didaerah pinggang. ”Pinggang merupakan daerah gerak 

di togok manusia, maka kelentukan pinggang disebut kelentukan togok” 

(Dyson,G,1985:53). 

Melatih kelentukan didaerah togok dengan melipat dan memutar 

togok. Latihan dapat dilakukan secara aktif, dimana berusaha melipat dan 

memutar togok atas usaha sendiri. Latihan kelentukan dapat dilakukan 

dengan bantuan orang lain pada waktu melipat asalkan tidak menimbulkan 

rasa sakit pada pemain yang dibantu. “Latihan yang dilakukan dengan 

repetisi dan dapat meningkatkan kelentukan secara maksimal” 

(Burke,1987:72). Latihan yang dilakukan secara kontiniu selam enam 

minggu sudah mulai ada perubahan peningkatan kelentukan. Jadi untuk 

meningkatkan kelentukan memerlukan waktu yang lama. 

Harsono (1993:17) menyatakan bahwa “kelentukan dapat 

membantu dan mengurangi cedera pada otot, yaitu: a) mengurangi 

kemungkinan terjadinya cidera otot dan sendi. b) membantu dalam 

mengembangkan kecepatan, koordinasi dan kelincahan (agility). c) 

membantu perkembangan prestasi, d) membantu perbaiki sikap tubuh pada 

waktu melakukan gerakan”. 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan dalam 

kelentukan akan dapat: 

a. Mengurangi kemungkinan cidera pada otot sendi. 

b. Membantu dan mengembangkan kecepatan, koordinasi, dan  

kelincahan. 
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c. Membantu mengembangkan prestasi. 

d. Menghemat mengeluarkan tenaga (efisien) pada melakukan gerakan 

dan membantu memperbaiki sikap tubuh. 

Selain itu kelentukan juga tergantung pada tipe tubuh, umumnya 

terbagi menjadi tiga, endomorphs (lemak menumpuk di bagian atas seperti 

bentuk apel, atau menumpuk di bagian bawah seperti bentuk pir), 

ectomorphs (kurus dan rata, seperti tanpa lemak dan otot), serta 

mesomorphs (atletis dengan massa otot tinggi dan sedikit lemak). Latihan 

yang diperlukan tiga jenis tubuh ini tentu berlainan. Endomorphs: dengan 

latihan untuk membakar kalori, tetapi tidak membebani persendian tulang, 

Olahraga benturan tinggi seperti tenis dan lompat tali sebaiknya diganti 

dengan jalan kaki atau bersepeda. Untuk endomorphs mengganti olahraga 

sepeda biasa dengan bersepeda yang dilakukan sambil berbaring sehingga 

tidak harus terus membungkuk. Latihan beban ringan juga dianjurkan 

untuk menguatkan punggung bagian tengah hingga atas. Ectomorphs 

"Latihan fisik untuk menambah berat badan bagi seorang ectomorphs 

justru lebih berat dibanding latihan untuk menurunkan berat badan. Tujuan 

olahraga untuk orang kurus, yakni meningkatkan massa otot atau tonus. 

Lari jarak jauh lebih dianjurkan untuk ectomorphs. Berenang juga bagus 

untuk membangun massa otot dan kepadatan tulang sehingga dapat 

mencegah osteoporosis. Mesomorphs latihan yang dapat mengontrol 

pernapasan dan postur tubuh, seperti yoga dan pilates. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan seperti yang 

dikemukakan oleh Syafruddin (2005:80-81) antara lain: 1) koordinasi otot 
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synergis dan antagonis, 2) bentuk persendian, 3) temperatur otot, 4) 

kemampuan tendon dan ligamen, 5) kemampuan proses pengendalian 

fisiolofi persyarafan, dan 5) usia dan jenis kelamin. 

Dengan demikian jelas bahwa kelentukan memegang peranan yang 

sangat besar dalam mempelajari keterampilan gerak dan dalam 

mengoptimalkan kemampuan fisik yang lain. Bahkan untuk 

mengembangkan kemampuan kecepatan dan kelincahan dibutuhkan unsur 

kelentukan agar dapat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain 

tanpa kelentukan, kecepatan tidak akan berkembang secara optimal.  

Untuk meningkatkan kelentukan tubuh dapat dilakukan dalam 

bentuk latihan yang sudah terprogram dan berkesinambungan seperti 

latihan peregangan dinamis dengan latihan membungkukkan badan sambil 

memutar bahu dan latihan peregangan statis dengan cara penguluran otot 

dalam sendi sejauh mungkin seperti duduk dengan meraih ujung jari-jari 

kaki. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat 

dipastikan bahwa dengan memiliki tingkat kelentukan yang baik dapat 

memperluas gerak persendian pada setiap aktifitas fisik yang 

memungkinkan otot ligament dan persendian pada tulang bekerja 

semaksimal mungkin. Dengan kelentukan yang baik dapat mempermudah 

mempelajari teknik gerakan lemparan ke dalam, berarti kelentukan dapat 

mempertinggi keterampilan dalam melakukan lemparan ke dalam pemain 

sepakbola. 



 20 

B. Kerangka Konseptual 

Dalam meningkatkan kemampuan teknik bermain sepakbola, terutama 

teknik lemparan kedalam sangat dibutuhkan kondisi fisik, karena latihan fisik 

sangat menentukan dalam mengoptimalkan teknik-teknik yang di miliki. 

Sedangkan latihan teknik mengarah kepada kemampuan seseorang dalam 

menguasai olahraga sepakbola dengan baik. Dari teknik model gerak, 

lemparan ke dalam di lakukan dengan kedua kaki harus berpijak ke tanah, 

maka sumber kekuatan untuk melempar dengan jarak jauh hanyalah 

kelentukan dan kekuatan otot lengan. Kelentukan berfungsi menarik tubuh 

sejauh mungkin ke belakang sebagai lecutan saat melempar bola, dan 

kekuatan otot lengan berguna untuk mendorong bola. Secara skematis dapat di 

lihat pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Bagan Kerangka Konseptual 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual yang telah 

dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakam hipotesis sebagai berikut: 

Kekuatan otot lengan 

(X1) 

Jauhnya lemparan 

kedalam (Y) 

Kelentukan 

(X2) 
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1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan 

jauhnya lemparan kedalam pemain SSB Campago Kampung Dalam    

Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan dengan jauhnya 

lemparan kedalam pemain SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten 

Padang Pariaman. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan 

kelentukan dengan jauhnya lemparan kedalam pemain SSB Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian 

korelasional berganda yang bertujuan melihat seberapa jauh variabel-variabel 

pada suatau faktor yang berkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan kepada 

besarnya koefisien korelasi. Data diperoleh dengan menggunakan tes dan 

pengukuran terhadap semua variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

adalah kekuatan otot lengan dan kelentukan sebagai variabel bebas, sedangkan 

lemparan kedalam  sebagai variabel terikat.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Padang Pariaman di lapangan 

sepakbola SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, 

sedangkan waktu pelaksanaan bulan Juni-Juli 2012 setelah proposal ini 

disahkan oleh tim penguji. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

“Populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang diteliti” 

(Arikunto, 1986:25). Adapun populasi penelitian ini adalah pemain SSB 

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 

3 (tiga) kelompok umur yang terdiri dari pemain usia 12 tahun, usia 15 

tahun dan usia 18 tahun dengan jumlah keseluruhan 51 orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

22 
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Tabel 1.  

Populasi Penelitian 

No Kelompok Umur Jumlah 

1 

2 

3 

U-12 

U-15 

U-18 

18 orang 

20 orang 

13 orang 

 Jumlah 51 orang 

          Sumber: Administrasi SSB Campago Kampung Dalam tahun 2011 

 

2. Sampel 

“Berdasarkan populasi di atas maka sampel dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan kelompok umur. Penarikan sampel berdasarkan 

umur dinamakan dengan purposive sampling yaitu berdasarkan ketentuan 

tertentu. Karena usia 15 memiliki anggota terbanyak diantara usia yang 

ada di SSB Camapago Kampung Dalam. Dalam penelitian ini sampel yang 

dijadikan adalah umur (U-15) sebanyak 20 orang. Maka sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterprestasikan 

istilah-istilah yang dipakai, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Menurut (Syafruddin, 1996) Setiap penampilan dalam berolahraga 

memerlukan kekuatan otot disamping unsur-unsur lainnya yang juga 

diperlukan, kecepatan kontraksi otot terkait (serabut otot lambat dan 

serabut otot cepat), besarnya beban yang digerakkan juga, kontraksi otot 

intra dan eksra, panjang otot pada waktu kontaksi dan sudut sandi.” 
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2. Kelentukan adalah kelemah lembutan atau kekenyalan otot dan 

kemampuannya untuk meregang cukup jauh agar memungkikan 

persendian dimana dia berada dapat bereaksi secara lengkap dalam jarak 

normal dan gerakan tersebut tidak menyebabkan cidera. 

3. Lemparan kedalam disini adalah untuk menghidupkan bola setelah keluar 

dari garis samping dimana terakhir disentuh oleh pihak lawan, teknik 

melempar ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ada (peraturan PSSI 

Pasal 15). 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu hasil tes pengukuran kekuatan otot lengan, 

kelentukan dan tes lemparan kedalam yang dilakukan pemain SSB 

Campago Kampung Dalam kabupaten Padang Pariaman yang terpilih 

menjadi sampel. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berasal dari pengurus dan pelatih SSB Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. 

2. Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari tes kekuatan 

otot lengan, tes kelentukan dan tes lemparan kedalam pemain sepakbola 

SSB Campago Kampung Dalam kabupaten Padang Pariaman yang 

dijadikan sampel. 
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F. Teknik dan Alat Pengumpul Data 

1. Tes Kekuatan Otot Lengan  

Tes yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat tes two 

hand medicine ball put, Nelson (1986:46)  “power yang dimaksud dalam 

kegiatan ini adalah suatu kemampuan mengarahkan unsur kondisi fisik, 

kekuatan dengan cara yang cepat dalam melakukan aktifitas”. 

a. Perlengkapan 

1) Bola medicine 

2) Kursi 

3) Formulir tes  

4) Meteran kecil  

5) Stopwatch 

b. Pelaksanaan  

Peserta duduk di kursi tegak lurus bersandar dengan pandangan 

kedepan, pegang bola medicine oleh kedua tangan tepat didepan dada 

sampai bola menyentuh dada. Selanjutnya lakukan dorongan bola 

secara maksimal sehingga diperoleh jarak yang jauh. Pada saat 

mendorong bola, badan harus tetap pada posisinya sehingga untuk itu 

dada ditahan dengan tali oleh pembantu tes yang lainnya. Peserta 

diberi kesempatan untuk melakukan tes sebanyak 3 kali, dengan 

mengambil lemparan yang paling jauh. Setiap kali melakukan 

pengetesan diberikan interval waktu istirahat selama 30 detik sebelum 

melakukan berikutnya. 
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c. Penilaian  

Penilaian yang dicatat adalah jarak hasil lemparan bola 

medicine yang terjatuh yang diukur dengan menggunakan meteran dari 

ujung kaki bagian depan sampai titik jatuhnya bola. Untuk memadukan 

pegukuran sebaiknya bola yang dilempar terlebih dahulu diolesi kapur, 

sehingga jatuhnya bola akan nampak dilantai.  

 

Gambar 4. Two-Hand Medicine Ball Put 

Sumber: Nurhasan (1999) 

 

2. Tes kelentukan  

Tes yang digunakan untuk mengukur kelentukan otot punggung 

arah belakang adalah dengan menggunakan tes Bridge-Up. 

a. Perlengkapan 

1) Kotak flexiomeasures, jika tidak ada gunakan penggaris panjang. 

2) Pena dan kertas 

b. Pelaksanaan 

Testi tidur telentang, telapak tangan diletakkan disisi telinga 

(posisi siap untuk kayang). Dorong ke atas setinggi mungkin sambil 
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kaki berjalan menutup mendekati tangan, kepala tidak boleh terangkat 

(posisi badan melengkung). Pasang flexiometer atau penggaris dengan 

angka nol dilantai.Sorongkan bagian muka atau jendela flexiometer 

keatas sampai pada lengkungan tertinggi. Bacalah angka dibawah garis 

C-D. Bila menggunakan penggaris, bacalah pada angka dilengkungan 

terdalam. Tes dilakukan tiga kali ulangan. Sebelum melakukan tes 

pemanasan terlebih dahulu. 

c. Penilaian 

Angka dicatat sampai mendekati ½ cm. nilai terbaik dari ketiga 

ulangan dikurangi dengan tinggi berdiri testi (diukur dari lantai sampai 

ke pusar). Testi tidak menggunakan alas kaki. 

 
Gambar 5. Bridge-up (kayang) 

Sumber: Ismaryati (2008) 

 

3. Tes Lemparan Kedalam 

a. Alat yang digunakan 

1) Bola kaki  

2) Meteran  

3) Pena dan Kertas 
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b. Pelaksanaan tes 

Peserta berdiri di garis tepi lapangan sepakbola sambil 

memegang bola, peserta kemudian melakukan lemparan kedalam 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah melakukan 

lemparan dilakukan pengukuran dari ujung kaki bagian depan sampai 

titik jatuhnya bola dengan menggunakan meteran peserta diberi 

kesempatan melakuakan tes sebanyak tiga kali, dengan mengambil 

lemparan yang paling jauh. 

4. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Langkah Persiapan 

1) Mendapat surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas 

Ilmu Keolahragaan. 

2) Menyiapkan tenaga pengawas dan tenaga pembantu. 

Untuk kelancaran penelitian ini, peneliti membutuhkan 

pengawas dan tenaga pembantu yang berperan untuk kelancaran 

pengambilan data di SSB Campago Kampung Dalam. Adapun nama 

pengawas tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Daftar Nama Tenaga Pengawas 

 

Nama Jabatan 

Drs. Helmi untung  Manager 

Drs. Asrizal Bahri Pelatih 

Syafrizal Asisten Pelatih  
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Dan juga pembantu yang bertugas membantu dalam 

pengambilan data. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Daftar Nama Tenaga Pembantu 

 

No Nama Tugas 

1 Yogi Hamdani Pencatat skor 

2 Andi putra Pencatat waktu 

3 Rafikal ilma Menyiapkan sarana dan prasarana 

4 Sapral Menyiapkan sarana dan prasarana 

 

G. Teknik Analisa Data 

Untuk menjawab hipotesis penelitian, maka data dianalisa dengan 

korelasi ganda dengan rumus: 

 

Keterangan: ry1: koefisien korelasi antara y dan x1  

  ry2: koefisien korelasi antara y dan x2  

  r1.2:koefisien korelasi antara x1 dan y 2  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Setelah dilakukan penelitian pada pemain Sekolah Sepak Bola 

Campago Kampung Dalam  Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat 

dideskripsikan data yang dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 

Diskripsi data penelitian pemain SSB Campago Kampung 

DalamKabupaten Padang Pariaman 

 

Variabel 
Kekuatan Otot 

Lengan 
Kelentukan 

Jauhnya 

Lemparan 

Kedalam 

Nilai Tertinggi 4,30 0,575 18,10 

Nilai Terendah 2,00 0,275 9,00 

Rata-Rata 3,158 0,424 12,388 

Simpangan Baku 0,598 0,075 2,212 

 

1. Variabel kekuatan otot lengan (X1) 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan kekuatan otot 

lengan pemain Sekolah Sepak Bola (SSB) Campago Kampung Dalam 

Kabupaten Padang Pariaman (X1) adalah antara 2,00 m sampai dengan 

4,30 m rata-rata 3,158 m dan simpangan baku sebesar 0,598 m. 

Distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5. 

Distribusi frekuensi kekuatan otot lengan (X1) 
 

Interval Kelas 

Frekuensi 

Absolute Relatif 

2,00 – 2,49 3 15 

2,50 – 2,99 6 30 

3,00 – 3,49 5 25 

3,50 – 3,99 4 20 

4,00 – 4,49 2 10 

Jumlah 20 100% 

30 
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Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan nilai rata-rata 

terlihat testee yang berada di atas rata-rata sebanyak 6 orang (30 %) Dan 

berada di bawah rata-rata sebanyak 9 orang (45%) sedangkan testee yang 

berada kelas rata-rata sebanyak 5 orang (25%) Selanjutnya histogram 

variabel kekuatan otot lengan pemain sekolah sepak bola (SSB) Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 9 

di bawah. 

 
Gambar 6. Diagram Histogram Kekuatan Otot Lengan 

 

2. Variabel Kelentukan (X2) 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan kelentukan pemain 

Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang 

Pariaman (X2), adalah antara 0,275 m sampai dengan 0,575 m rata-rata 

0,424 m dan simpangan baku 0,075 m. 

Distribusi frekuensi kelentukan dapat dilihat pada tebel 4.3 berikut: 
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Tabel 6. 

distribusi frekuensi kelentukan (X2) 

 

Interval Kelas 

Frekuensi 

Absolute Relatif 

0,275 – 0,334 2 10 

0,335 – 0,394 3 15 

0,395 – 0,454 7 35 

0,455 – 0,514 6 30 

0,515 – 0,574 1 5 

0,575 – 0,634 1 5 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dibandingkan dengan nilai rata-rata 

terlihat testee  yang berada di atas rata-rata sebanyak  8 orang (40 %)  

berada di bawah rata-rata sebanyak 5 orang (25 %)  dan sedangkan testee 

yang berada kelas di atas rata-rata 7 orang (35%) Selanjutnya histogram 

kekuatan otot tungkai pemain sekolah sepak bola (SSB)  Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 

10 di bawah. 

 

Gambar 7. Diagram Histogram Kelentukan 
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3. Variabel lemparan ke dalam (Y) 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan lemparan ke dalam 

pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam Kabupaten 

Padang Pariaman (Y), adalah antara 9,00 m sampai dengan 18,10 m rata-

rata 12,388 m dan simpang baku 2,212 m.  Distribusi frekuensi lemparan 

ke dalam dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. 

Distribusi frekuensi lemparan ke dalam (Y) 

 

Interval Kelas 

Frekuensi 

Absolute Relatif 

9,00 – 10,99 7 35 

11,00 – 12,99 4 20 

13,00 – 14,99 6 30 

15,00 – 16,99 2 10 

17,00 – 18,99 1 5 

Jumlah 20 100% 

 

Berdasarkan tabel dibandingkan dengan nilai rata-rata terlihat 

testee yang berada di atas rata-rata sebanyak 4 orang (35%)  berada di 

bawah rata-rata sebanyak 7 orang (35%) dan sedangkan testee yang berada 

kelas rata-rata sebanyak 10 orang (45 %) selanjutnya histogram variabel 

kekuatan otot tungkai   pemain sekolah sepak bola (SSB)  Campago 

Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 

10 di bawah. 
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Gambar 8. Diagram Histogram Lemparan ke Dalam 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Hipotesis pada penelitian diuji dengan korelasi parsial yang 

dilanjutkan dengan uji t dan korelasi ganda dilanjutkan dengan uji F. Untuk 

menggunakan teknik ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

diantaranya menurut sudjana (1989) adalah “data yang di dapat berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal”. Untuk tujuan ini, maka dilakukan uji 

normalitas dan uji liliefors. 

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas variabel kekuatan otot lengan (X1), kelentukan 

(X2), dan lemparan kedalam (Y) dianalisis dengan uji liliefors, di mana Ho: 

jika Lo < Lt maka data berdistribusi normal dan Ha jika Lo > Lt maka data 

tidak berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil uji 

normalitas data pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

9,00 – 10,99 11,00 – 12,99 13,00 – 14,99 15,00 – 16,99 17,00 – 18,99

Interval Lemparan Kedalam



 35 

Tabel 8. 

Hasil uji normalitas daya pemain SSB Campago Kampung Dalam 

 

No Variabel Lo Lt Keterangan 

1 
Kekuatan Otot 

Lengan (X1) 
0.0776 0.1610 NORMAL 

2 Kelentukan (X2) 0.0543 0.1610 NORMAL 

3 
Lemparan Ke 

dalam (Y) 
0.1826 0.1610 TIDAK NORMAL 

 

Dari tabel terlihat bahwa variabel lemparan ke dalam (Y) pada 

penelitian berdistribusi tidak normal, maka uji statistik yang berikutnya 

digunakan adalah statistik non parametik, dimana dalam hal ini pembuktian 

hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis korelasi rank spearman. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dengan jauhnya lemparan ke 

dalam (Y) pada pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung 

Dalam Kabupaten Padang Pariaman.  

 

Untuk menguji hipotesis ini dilakukan analisis korelasi parsial 

antara variabel X1 dengan variabel Y, jika dianggap X2 tetap, dengan 

analisa korelasinya adalah sebagai berikut: 

Ho  = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

lengan dengan  jauhnya lemparan ke dalam  

Ha  = Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

dengan jauhnya lemparan ke dalam 

Dari analisa korelasi parsial yang dilanjutkan dengan uji t di 

dapatkanlah hasil seperti tabel berikut: 
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Tabel 9 

Hasil Analisa Korelasi Parsial Kekuatan Otot Lengan  

Dengan Lemparan Ke Dalam 

 

Hubungan Lambang 

Nilai 

koofisien 

korelasi 

Uji 

keberartian 

koef. Korelasi 

Nilai kritis 

pada tabel 

0,5% 

Hubungan 

kekuatan otot 

lengan (X1) 

dengan lemparan 

ke dalam (Y), 

jika kelentukan 

(X2) tetap 

rX2(X1Y) 0,595 thit = 3.847 ttabel = 1,7033 

 

Dari tabel terlihat bahwa untuk pemain SSB Campago Kampung 

Dalam nilai r=0,595 di lanjutkan dengan uji t ternyata thit: 3,847 > t tabel: 

1,7033. Hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan lemparan ke dalam adalah signifikan (Ho ditolak: H 

diterima). Nilai koofisien korelasi 0,595 menyatakan tingkat keeratan 

hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dengan lemparan ke dalam (Y) 

adalah sedang. 

2. Hubungan antara kelentukan (X2) dengan jauhnya lemparan ke dalam (Y) 

pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam U-15 

Kabupaten Padang Pariaman.  

 

Untuk menguji  hipotesis ini dilakukan analisis korelasi parsial 

antara X2 dengan variabel Y, jika dianggap X1 tetap, dengan analisa 

korelasinya adalah sebagai berikut: 

Ho = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan dengan   

jauhnya lemparan ke dalam 

Ha =  Terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan dengan 

jauhnya lemparan ke dalam. 
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Dari analisa korelasi parsial yang dilanjutkan dengan uji t 

didapatkan hasil pada tabel berikut: 

Tabel 10  

Hasil Analisa Korelasi Parsial Kelentukan (X2) dengan  

jauhnya lemparan ke dalam (Y) 

 

Hubungan Lambang 

Nilai 

koofisien 

korelasi 

Uji 

keberartian 

koef. Korelasi 

Nilai kritis 

pada tabel 

0,5% 

Hubungan  

kelentukan (X2) 

dengan lemparan 

ke dalam (Y), jika 

kekuatan otot 

lengan (X1) tetap 

rX1(X2Y) 0,384 thit = 2,161 Ttabel=1,7033 

 

Dari tabel terlihat bahwa untuk pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman r=0,384 

dilanjutkan dengan uji t ternyata thit = 2,161 ttabel 1,7033.  Hasil ini berarti 

hubungan antara kelentukan  dengan jauhnya lemparan ke dalam adalah 

signifikan (Ho ditolak: Ha diterima) nilai koofisien korelasi 0,384 

menyatakan tingkat keeratan hubungan rendah. 

3. Hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dan kelentukan (X2) dengan 

jauhnya lemparan ke dalam (Y) pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.  

 

Untuk menguji hipotesis ini dapat dianalisa dengan korelasi ganda 

(multiplied correlation), dimana sebelumnya dilakukan dulu analisa 

korelasi parsial antar variabel. Korelasi parsial adalah suatu nilai yang 

memberikan kuatnya hubungan dua atau lebih variabel X dengan Y, yang 

salah satu variabel bebasnya dianggap konstan atau dibuat tetap. Setelah 

didapatkan nilai koofisien korelasi parsial maka baru dilanjutkan dengan 

analisa korelasi berganda yaitu suatu nilai yang memberikan kuatnya 
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hubungan dua atau lebih variabel bebas X secara bersama-sama dengan 

variabel tidak bebas Y. Hipotesis untuk korelasi berganda dalam penelitian 

adalah: 

Ho = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot 

lengan dan kelentukan secara bersamaan dengan jauhnya 

lemparan ke dalam  

Ha  = Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan 

dan kelentukan secara bersamaan dengan jauhnya lemparan ke 

dalam 

Tabel  11. 

Hasil Korelasi Ganda Variabel X1, X2, dan Y 

Hubungan Lambang 

Nilai 

koofisien 

korelasi 

Uji 

keberartian 

koef. Korelasi 

Nilai kritis 

pada tabel 

0,5% 

Hubungan kekuatan 

otot lengan  (X1) dab 

kelentukan (X2) 

secara bersamaan 

dengan jauhnya 

lemparan kedalam 

(Y) 

Rx1x2y 0,631 14,154 3,35 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel kekuatan 

otot lengan secara bersama-sama dengan jauhnya lemparan ke dalam 

merupakan hubungan yang kuat antara variabel tidak bebas. Dengan nilai 

koofisien korelasi ganda untuk pemain SSB Campago Kampung Dalam 

R=0,631 dan hasil uji keberartian koofisien korelasi ganda dengan uji F 

yaitu Fhit: 14,154 > Ftabel: 3,35 dimana angka ini menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara kekuatan otot lengan (X1) dan kelentukan (X2) 

secara bersama-sama dengan jauhnya lemparan ke dalam (Y), di mana 

keeratan hubungan antar variabel sangat kuat. 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis ternyata  

hipotesis kerja yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini 

disebabkan karena terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara 

kekuatan otot lengan dan kelentukan dengan jauhnya lemparan kedalam lebih 

rinci hasil analisa dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dengan jauhnya lemparan ke 

dalam (Y) pada pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung 

Dalam Kabupaten Padang Pariaman 

 

Menurut (Syafruddin, 1996) Setiap penampilan dalam berolahraga 

memerlukan kekuatan otot disamping unsur-unsur lainnya yang juga 

diperlukan, kecepatan kontraksi otot terkait (serabut otot lambat dan 

serabut otot cepat), besarnya beban yang digerakkan juga, kontraksi otot 

intra dan eksra, panjang otot pada waktu kontaksi dan sudut sandi.” 

Kekuatan otot lengan sangatlah diperlukan dalam melakukan 

lemparan ke dalam, hal ini dapat dijelaskan dengan meninjau jenis 

pergerakan pada sendi bahu. ”Sendi bahu terbentuk dari penggabungan 

tulang pangkal lengan (humerus) dan tulang belikat(scapula).sendi ini 

merupakan sendi yang paling banyak digunakan” (tortora, and Garbosski 

1993). Humerus atau tulang lengan otot adalah tulang terpanjang dari 

anggota atas. Scapula atau tulang belikat adalah membentuk bagian 

belakang dari gelang bahu dan terletak disebelah belakang torax lebih 

dekat permukaan dari pada iga. sendi bahu memungkinkan tujuh 

pergerakan yang berbeda yaitu fleksi (suatu gerakan pada persendian yang 
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memperkecil sudut), extensi (suatu pergerakan pada persendian yang 

memperbesar sudut), abduksi (gerakan mendekati medial atau penengah) 

medial (gerakan ketengah) lateral rotasi (gerakan sekeliling sumbu panjang 

bagian tubuh) dan sirkumduksi (perputaran pada bagian tubuh yang 

membentuk garis kerucut). Pergerakan lemparan ke dalam merupakan 

pergerakan dimana dua tangan di atas bahu, teknik lemparan ini 

mengkoordinasi ekstensi pada berbagai sendi pada kaki, badan dan lengan. 

Tangan sebaiknya memegang bola pada sisi yang berlawanan dan 

belakang bola secara sebagian. Tangan berperan sebagai penjepit, siku 

harus terbuka ke depan dan di atas bahu. Jika siku terlalu jauh terpisah, 

kekuatan ke depan akan berkurang. Selama lemparan, terjadi sedikit 

ekstensi pada bahu, fleksi pergelangan tangan, fleksi ulnar dan fleksi jari.   

Untuk melakukan lemparan ke dalam dalam permainan sepak bola 

diperlukan kerja otot lengan, karena lemparan ke dalam memerlukan 

tenaga yang cukup besar untuk mencapai kualitas lemparan yang lebih 

baik. Berikut beberapa otot yang menggerakkan lengan: M trapezius, M 

levatot scapula, M shomboiseus, M serratus anterior, M 

sternocleidomastoideus, M trapezius pars horizontal, M pectoralis minor, 

M pectoralis majos, M latissimus dorsi, M deltoideus, teres mayor, 

infrapinatus, supraspinatus”. Munandar (1992:82). Selanjutnya umar 

(2007) menyatakan “beberapa otot besar yang bekerja pada lengan  adalah 

deltoid, bicep dan Tricep”. 
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a. Deltoid 

Deltoid aksinya yaitu untuk mengangkat lengan ke atas depan, 

samping dan belakang. Deltoid ini dapat dilatih dengan menggunakan 

tambahan beban dari luar tubuh seperti dumbel maupun barbell. 

Tujuan latihan beban ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dan 

hipertropi otot (penambahan ukuran diameter serabut otot). Adapun 

bentuk-bentuk latihannya yaitu: (a) Latihan dumbbell front Raises 

Latihan ini dilakukan dengan beberapa kali ulangan (repetisi), besar 

beban (dumbell)yang harus di angkat sesuai dengan kemapuan otot 

deltoid tersebut, (b) Latihan dumbbell upright rows Bentuk latihan ini 

juga untuk meningkatkan kemampuan otot deltoid (c) Latihan upright 

rows Latihan ini dilakukan berulang-ulang sesuai dengan tujuan 

latihan yang akan dicapai, (d) Latihan bent over lateral raises 

Pealaksanaan latihan ini bisa menggunakan barbell dan juga bisa 

menggunakan dumbbell, Latihan ini juga dilakukan berulang-ulang. 

Adapun otot yang dominan dalam pelaksanaan latihan ini adalah otot 

deltoid bagian belakang  (part posterior), dan otot kerudung 

(travezeus), (e) Latihan bent over barbell rows Latihan ini juga 

berfungsi meningkatkan kekuatan otot deltoid dan travezeus. 

b. Bisep 

Bentuk latihan beban otot untuk otot bicep brachii adalah 

dengan: (a) Latihan arm curl Latihan ini bisa menggunakan barbell 

atau machine.ss Otot yang dominan dalam pelaksanaan latihan ini 
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adalah otot bicep brachii, (b) Latihan high pulley curls Bentuk latihan 

ini menggunakan machine sebagai alat bantu. 

c. Tricep 

Untuk meningkatkan kekuatan dan hipertropi otot tricep, bisa 

dilakukan dengan bentuk latihan: (a)Push-Up Merupakan bentuk 

latihan tanpa menggunakan tambahan berat badan dari luar tubuh, (b) 

Latihan tricep Push Down Latihan ini menggunakan alat machine, otot 

yang dominan dalam latihan ini adalah otot tricep brachii, (c) Latihan 

Seated dumbbell Kick Back. 

Pada tes kekuatan otot lengan (two medicine ball put) merupakan 

pergerakan fleksi sendi bahu, yaitu pergerakan lengan ke arah depan. 

“pergerakan horizontal ini melibatkan empat otot utama yaitu: deltoid 

anterior, pectroralis majos, bicep brachii  dan coraco- biachialis”  

(Jansen et al 1977). Tiga jenis otot pada tes kekuatan otot lengan terlibat 

pada gerakan lemparan ke dalam. 

Dari analisa dan uji lanjut di dapatkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara kekuatan otot lengan  (X1) dengan jauhnya 

lemparan ke dalam pemain sekolah sepak bola (SSB)  Campago Kampung 

Dalam Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai r=0,595 dimana keeratan 

hubungan sedang. 
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2. Hubungan antara kelentukan (X2) dengan jauhnya lemparan ke dalam (Y) 

pada pemain Sekolah Sepak Bola  Campago Kampung Dalam Kabupaten 

Padang Pariaman.  

 

 Kelentukan adalah kelemah lembutan atau kekenyalan otot dan 

kemampuanya untuk meregang cukup jauh agar memungkinkan 

persendian dimana dia berada dapat bereaksi secara lengkap dalam jarak 

normal dan gerakan tersebut tidak menyebabkan cidera. Dengan memiliki 

kelentukan yang  baik maka dapat memperluas persendian pada setiap 

aktivitas yang memungkinkan otot ligament dan persendian pada tulang 

bekerja semaksimal mungkin. Kelentukan sangat berguna dalam lemparan 

ke dalam, dengan adanya kelentukan dapat mempermudah atlit dalam 

penguasaan teknik-teknik lemparan ke dalam, mengurangi terjadinya 

cidera otot, seni gerak tercermin dalam kelentukan yang tinggi dan dapat 

meningkatkan kekuatan dan kecepatan gerak dalam melakukan lemparan 

ke dalam. 

 Sama halnya dengan fleksi, ekstensi kebanyakan terjadi di daerah 

pinggang  pada tulang belakang. Ekstensi merupakan pergerakan paling 

kuat pada punggung, Gerakan ini digunakan hampir di setiap performans. 

Pergerakan pada lemparan ke dalam merupakan gerakan ekstensi tubuh. 

Menurut Jansen et al (1977:144), “pergerakan ekstensi tubuh terjadi pada 

daerah lumbar dan melibatkan otot semi spinalis, erectos spinae 

(sacropinalis), guadratus lumbarum dan multifidus”. sedangkan gerakan 

pada tes kelentukan lengan degan menggunakan tes brige-Up merupakan 

gerakan ekstensi otot, yang terjadi di daerah lumbar. dari gambaran 

keterlibatan otot ini, gerakan lemparan ke dalam otot yang mendukung 
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kelentukan adalah otot bagian belakang tubuh. Selain itu idris R (2007) 

menyatakan: “pada teori genetik atau teori ikat silang pembentukan reaksi 

silang antara atau dalam molekul-molekul kolagen (protein fibrous) 

memberikan jaringan elastisitas pada jaringan-jaringan otot tubuh”.  

 Dari analisa dan uji lanjut di dapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kelentukan (X2) dengan lemparan ke 

dalam (y) pemain sekolah sepak bola (SSB)  Campago Kampung Dalam 

Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai r=0,384 dimana kekuatan 

hubungan sedang. 

 

3. Hubungan antara kekuatan otot lengan (X1) dan kelentukan (X2) dengan 

jauhnya lemparan (Y) ke dalam pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.  

 

Kekuatan adalah kekuatan otot atau sekelompok otot untuk 

melawan dan menahan suatu beban pada saat melakukan pekerjaan. 

Disamping itu kekuatan dapat dilihat dari kemampuan individu untuk 

menarik, mendorong, menekan sebuah objek saat tubuh dalam posisi 

bertumpu. 

Kelentukan adalah kelemah lembutan atau kekenyalan otot dan 

kemampuannya meregang sejauh mungkin agar persendian dimana ia 

berada dapat bereaksi secara lengkap dalam jarak normal dan gerakanya 

tidak menyebabkan cidera. Dengan memiliki tingkat kelentukan yang baik 

dapat memperluas gerak persendian pada setiap aktivitas yang 

memungkinkan otot ligament dan persendian bekerja semaksimal 

mungkin.   
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Kerja sama dua variabel  bebas kekuatan otot lengan dan 

kelentukan terhadap variabel terikat lemparan ke dalam dapat di jelaskan 

dalam prinsip fisika yaitu hukum Newton II. Hukum Newton 2 

mengatakan: “Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja 

pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya, dan berbading terbalik 

dengan massa benda”. Dalam hal ini kekuatan otot lengan berfungsi 

sebagai resultan gaya untuk melempar bola agar bisa mencapai sasaran, 

dan jauhnya bola ditentukan oleh gerak ekstensi pada sendi bahu dan 

kelentukan tubuh. 

Berdasarkan hokum Newton II tersebut dijelaskan bahwa jika 

kekuatan (Force = F) yang diberikan kepada bola lebih besar, maka 

percepatan laju bola akan semakin cepat dan jauh. Atau Percepatan laju 

bola merupakan hasil bagi antara kekuatan gaya yang di berikan dengan 

massa bola tersebut. Kekuatan otot (F) merupakan komponen dari 

kekuatan otot lengan. dengan rumus:   

 

 

power         =    Force   x   Velocity    atau      Power   =    

(kekuatan)        (gaya)      (kecepatan)          (kekuatan) 

     dan 

        work   =    force    x   space               

      (usaha)      (gaya)       (jarak) 
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Berdasarkan rumus di atas, maka kekuatan merupakan usaha yang 

di hasilkan persatuan waktu,            ,dimana usaha ini dapat di lihat dari 

perpindahan jarak suatu benda yang terkena dampak secara langsung (W = 

F.s). Dengan demikian, semakin jauh jarak yang di tempuh (seperti saat 

lemparan ke dalam) berarti semakin besar usaha yang dilakukan, artinya 

kekuatan yang di butuhkan semakin besar. Jansen Et al (1977:167) 

menambahkan “kekuatan otot sangat penting untuk meningkatkan kuat 

lemahnya pukulan seseorang atau seberapa jauh lemparan seseorang, 

seberapa tinggi bisa meloncat dan sebagainya”. 

Kelentukan dalam lemparan ke dalam bermanfaat dalam 

memposisikan tubuh pada sudut yang tepat agar dengan tepat melempar 

bola, sehingga bola dapat menempuh jarak yang jauh dan tepat pada 

daerah yang diingginkan, Jansen et al (1977:243) menyatakan bahwa: pada 

kondisi kekuatan awal hingga akhir gerak tetap. Maka sudut optimum 

proyeksi untuk menghasilkan jarak tempuh sejauh 45˚ dari permukaan”. 

Dalam hal ini, kelentukan berfungsi dalam memposisikan tubuh agar 

mendekati sudut 45˚. Lebih lanjut jansen et al (1977:231) juga menyatakan 

bahwa “ketika kecepatan sudut pada akhir gerak rotasi konstan, maka 

kecepatan pada pergerakan sebanding dengan jarak”. Prinsip ini berarti 

bahwa ketika tubuh memanjang dengan gerakan ekstensi tubuh, maka 

kecepatan juga akan meningkat. sehingga dalam hal ini, kelentukan disini 

juga berperan dalam memberikan jarak seoptimal mungkin, sehingga dapat 

meningkatkan kecepatan yang akan memberikan momentum maksimal 
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pada bola. Dan prinsip ini merupakan kelanjutan dari kekuatan otot 

lengan, sehingga menghasilkan gerak rotasi diakhiri dengan gerak ekstensi 

berupa pergerakan bola menuju daerah yang diingginkan. Rommy 

Muchtar (1992) menyatakan “untuk melempar bola gunakan tenaga dari 

lentingan pinggang, disamping kekuatan kedua lengan.  

Dari analisa dan uji lanjut didapatkan hasil bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Kekuatan otot lengan dan kelentukan 

dengan jauhnya lemparan kedalam pemain sekolah sepak bola (SSB)  

Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.  Sedangkan 

hubungan antara variabel kekuatan otot lengan dan kelentukan secara 

bersama-sama dengan jauhnya lemparan ke dalam pemain Sekolah Sepak 

Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam dengan nilai koofisien korelasi 

berganda R=0,631 merupakan hubungan yang sangat kuat. Selain itu 

jauhnya lemparan ke dalam juga di pengaruhi faktor lain seperti: teknik 

lemparan, program latihan, sarana dan prasarana latihan dan faktor 

lainnya.  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dari penelitian kontribusi kekuatan otot 

lengan dan kelentukan terhadap jauhnya lemparan kedalam pemain Sekolah 

Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam Padang Pariaman. Maka dapat 

disimpulkan: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan 

jauhnya lemparan ke dalam untuk pemain SSB Campago Kampung Dalam 

dengan nilai koofisien r=0,595 dimana keeratan hubungan sedang. 

2. Terdapat hubungan yng signifikan antara kelentukan terhadap jauhnya 

lemparan ke dalam pemain SSB Campago Kampung Dalam dengan nilai 

koofisien r=0.384 dimana keeratan hubungan rendah. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan 

kelentukan secara bersama-sama terhadap jauhnya lemparan ke dalam 

pemain SSB Campago Kampung Dalam dengan nilai koofisien korelasi 

ganda R=0,631 dimana keeratan hubungan sedang. 

 

B. Saran 

1. Kepada pemain Sekolah Sepak Bola (SSB)  Campago Kampung Dalam 

Kabupaten Padang Pariaman agar bisa meningkatkan kekuatan otot lengan 

dan kelentukan saat melakukan latihan dengan tujuan agar bisa melakukan 

lemparan ke dalam sejauh mungkin 

48 



 49 

2. Bagi pelatih di SSB Campago Kampung Dalam Kabupaten Padang 

Pariaman agar membuat program latihan untuk peningkatan kekuatan otot 

lengan dan kelentukan terhadap jauhnya lemparan kedalam yang cukup 

signifikan 

3. Diharapkan kepada peneliti yang lain agar dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan melihat variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan upaya 

meningkatkan jauhnya lemparan kedalam. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3. Analisa Korelasi Rank Spearman 
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Lampiran 4 

 

Koefisien korelasi linear spearman kekuatan otot lengan (X1) dengan 

lemparan ke dalam (Y) 

 

D1
2
 =  2057,97 

N       =  20 

 

                    

                        =    

                       

 

 

            =     

 

                        =   0,542 

 

 

Koefisien korelasi linear spearman kelentukan (X2) dengan lemparan ke 

dalam (Y) 

 

 

D1
2
 =  3319,67 

N       =  20 

 

                    

                   =    
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                        =   0,261 
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Koefisien korelasi linear spearman kekuatan otot lengan (X1) dengan 

Kelentukan (X2) 

 

D1
2
 =  4989,5 

N       =  20 
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                        =   -0,110 
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Lampiran 5. Koefisien Korelasi Parsial dan Korelasi Ganda 

1. Hubungan antara variabel bebas X1 (kekuatan otot lengan) dengan variabel tak 

bebas Y (lemparan ke dalam), apabila variabel bebas X1 (kelentukan) tetap. 

 

 

 

 

         =   0,595 

2. Hubungan antara variabel bebas X1 (kelentukan) dengan variabel tak bebas Y 

(lemparan ke dalam), apabila variabel bebas X2 (kekuatan otot lengan) tetap. 

 

 

 

 

               =  0,384 

3. Korelasi ganda, yaitu Hubungan antara variabel bebas X1 (kelentukan) dan X2 

(kekuatan otot lengan) secara bersama-sama dengan variabel tak bebas Y 

(lemparan ke dalam). 

 

 

 

 

 

        =  0,631  
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Lampiran 6 . Pengujian Keberartian Koefisien Korelasi 

 

Uji t Koefisien Korelasi  

 

 

 

                       = 
2384,01

1220
384,0  

                       =  2,161 

 

Uji t Koefisien Korelasi  

 

 

 

                       = 
2595,01

1220
595,0  

                       =  3.847 

 

Dimana db =  n-k-1  =  20-2-1  =  17 

t(0.05, 27) =  1,7033  

Keterangan:  

Hipotesis penelitian 1 dan 2 terjawab dengan korelasi parsial dan uji lanjut t test: 

1. Hubungan antara variabel bebas X1 (kelentukan) dengan variabel tak bebas Y 

(lemparan ke dalam), nilai )( 12 yxxr = 0,384 berarti kekuatan hubungan rendah, 

dengan hasil uji lanjut thit = 2,161 > ttabel = 1,7033, berarti hubungan 

signifikan.  

2. Hubungan antara variabel bebas X2 (kekuatan otot lengan) dengan variabel tak 

bebas Y (lemparan ke dalam), nilai )( 21 yxxr = 0,595 berarti kekuatan hubungan 

sedang, dengan hasil uji lanjut thit = 3,847 > ttabel = 1,7033, berarti hubungan 

signifikan.               
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Uji F Koefisien Korelasi Ganda  

                                  

 

 

 

                           =  

1220

631,01

2

631,0

2
 

 

 =  14,154 

 

Dimana  db1  =  k  =  2       ;   dan   db2  =   n-k-1  =   20-2-1  =  17 

 

F(0.05,2,27) =  3,35 

Keterangan:  

Hipotesis penelitian 3 terjawab dengan korelasi ganda dan uji lanjut F test: 

4. Hubungan antara variabel bebas X1 (kelentukan) dan X2 (kekuatan otot 

lengan) secara bersama-sama dengan variabel tak bebas Y (lemparan ke 

dalam), nilai yxxR
21

= 0,631 berarti kekuatan hubungan sedang, dengan hasil uji 

lanjut Fhit = 14,154 > Ftabel = 3,35, berarti hubungan signifikan. 
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Lampiran 7 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
SSB Campago Kampung DalamKab. Padang Pariaman 

 

 

 
Tes Kelentukan Pinggang 



 65 

 
Tes Two-Hand Madicene Bal, Put 

 

 

 

 
Tes Lemparan Kedalam 

 





 


