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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kontribusi, kelincahan, power tungkai dan VO2 max terhadap hasil tendangan 

shooting. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasi. Sampel yang 

digunakan 30 mahasiswa dari populasi yang berjumlah  30 orang, maka disebut 

dengan sampel populasi. Pengumpulan data untuk kelincahan menggunakan 

dodging run test, power tungkai menggunakan vertical jump, dan untuk VO2 max 

menggunakan test balke. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelincahan memiliki kontribusi terhadap  

tendangan shooting sebesar 0,554,  power tungkai memiliki kontribusi terhadap 

tendangan shooting sebesar 0,519 dan VO2 max memliki kontrbusi terhadap 

tendangan shooting sebesar, 0,645. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah VO2 max memiliki kontribusi yang paling 

besar terhadap hasil tendangan shooting dibandingkan variabel lain. 

 

Kata Kunci: kelincahan, power tungkai, shooting, VO2 max 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Sepakbola adalah suatu kegiatan olah raga yang sangat popular di dunia 

termasuk di Indonesia.  Permainan ini dapat dimainkan oleh semua kalangan 

dalam masyarakat baik dari yang muda hingga yang tua,  permainan ini juga 

dimainkan dengan biaya yang relatif murah. Sedemikian populernyacabang 

olahraga ini  sehingga ketika ada kejuaran sepakbola mulai yang 

diselenggarakan di kampung – kampung tingkat amatir, sampai ke tingkat 

professional yang diselenggarakan di stadion bahkan ramai masyarakat yang 

menyaksikan pertandingan lewat televisi berbagai kejuaraan dunia. 

Penguasaan teknik dasar yang baik dari setiap pemain maka suatu tim baru 

dapat memainkan strategi dan taktik yang di intruksikan pelatih, namun jika 

teknik dasar ini belum dikuasai dengan baik oleh para pemain maka akan 

sangan sangat sulit menerapkan taktik dan strategi yang di berikan pelatih dan 

tim akan sulit mendapatkan kemenangan bahkan akan mengalami kekalahan. 

Sesuai dengan definisi kemenangan tim yang didapat di dalam sepakbola yaitu 

Masing-masing  regu atau kesebelasan berusaha  mekontribusi  bola sebanyak-

banyaknya  kedalam gawang  lawan dan mempertahankan gawangnya  sendiri 

 

 



2 

 

 agar tidak kekontribusi (A.Sarumpaet, 1992: 5). Maka pemain selain harus 

memiliki 4 teknik dasar tersebut di atas dengan baik ada satu teknik yang 

sangat mendasar harus dikuasai pemain yaitu kemampuan shooting ke gawang. 

Dengan kemampuan shooting yang baik dari para pemain maka peluang 

terciptanya gol akan semakin besar dan kemungkinan kemenangan yang diraih 

tim akan semakin besar.  

Permainan sepakbola dipengaruhi oleh berbagai unsur kondisi fisik untuk 

mencapai kemenangan suatu tim, salah satunya adalah kelincahan. Setiap 

pemain berusaha merebut bola dan menutup ruang tembak sehingga pemain 

serang harus mampu bergerak dan merubah arah dengan cepat guna mengecoh 

pertahanan lawan dan membuka ruang tembak. Pemain yang memiliki 

kelincahan yang tinggi maka akan mampu menggiring bola mencari ruang 

terbuka dan melakukan shooting. Dalam melakukan shooting pemain harus 

melakukan dengan cepat karena jika lambat maka ruang tembak akan di tutup 

oleh pemain bertahan, tendangan shooting juga harus memiliki akurasi dan 

power yang baik. dalam melakukan shooting anggota tubuh yaitu tunkai 

mengambil peranan yang sangat besar sehinnga power tungkai sangat berperan 

untuk menjaga keseimbangan kaki tumpu dan kaki yang melakukan shooting 

harus memiliki power yang tinggi sehingga tendangan yang dihasilkan akan 

kuat dan akurat. 

Permainan sepakbola adalah permainan yang dilakukan dalam waktu yang 

lama sehingga membutuhkan unsur kondisi fisik yang prima, salah satunya 

adalah VO2 Max seseorang. Dalam dunia olahraga istilah VO2 Max sudah tidak 

asing lagi. VO2 Max adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh tubuh 
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manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Volume O2 max ini 

adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per 

menit atau milliliter/menit/kgberat badan. Seseorang atau atlet yang memiliki 

VO2 Max tinggi maka memiliki daya tahan dan kebugaran yang baik.  

Pertandingan sepakbola para pemain awalnya melakukan shooting dengan  kuat dan akurat, 

namun setelah bermain cukup lama kemampuan seorang pemain pun mulai berkurang, 

terkadang bola yang di tendang terlalu tinggi, melebar kesamping dan juga terkadang  power 

tendangan pun terus berkurang. Perkenaan bola pada kaki dan timing  sering tidak tepat  

karena konsentrasi mulai berkurang. Pemain juga terlihat mudah sekali kehilangan 

keseimbangan karena kaki tumpu yang mudah goyah saat di ganggu lawan. 

Melihat pentingnya kemampuan shooting ini dikuasai para pemain sepakbola, 

Penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang “ Kontribusi Kelincahan, 

Power Tungkai dan VO2 Max terhadap hasil tendangan shooting pada UKM 

Sepakbola UNILA Tahun 2016”. 

 

B. Indentifikasi Masalah  

 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang 

kiranya memiliki hubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam 

proposal ini, diantaranya :  

 

1. Mahasiswa sering kehilangan keseimbangan saat menghindari lawan untuk 

melakukan shooting sehingga bola yang ditendang sangat lemah. 
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2. saat menerima bola kemudian melakukan gerak tipu untuk melakukan 

shooting, bola yang ditendang melenceng karena pemain lambat mengejar 

bola dan perkenaan bola tidak pas. 

3. Mahasiswa saat melakukan shooting mahasiswa mamendapat gangguan dari 

lawan, sehingga tendangannya banyak melenceng karena kaki tumpunya 

tidak kuat. 

4. Saat melakukan tendangan dari luar kotak pinalti sering terlihat bola yang di 

tending sangat lemah dan tidak tepat ke gawang. 

5. Saat pertandingan, dimenit – menit akhir pertandingan konsentrasi pemin 

menurun, sehinnga saat melakukan shooting arah bola tidak tepat sasaran 

dan banyak yang melambung. 

 

 

C. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan, 

maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kontribusi kelincahan terhadap hasil tendangan shooting 

pada pemain dalam permainan sepakbola. 

2. Seberapa besar kontribusi power tungkai terhadap keterampilan hasil 

tendangan shooting pada pemain dalam permainan sepakbola. 

3. Seberapa besar kontribusi VO2 Max terhadap hasil tendangan shooting pada 

pemain dalam permainan sepakbola. 
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D. Tujuan Penelitian  

 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi kelincahan terhadap hasil 

tendangan shooting pada pemain dalam permainan sepakbola. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana kontribusi power tungkai terhadap hasil 

tendangan shooting pada pemain dalam permainan sepakbola. 

3. Untuk mengetahui bagaimana  kontribusi VO2 Max terhadap hasil 

tendangan shooting pada pemain dalam permainan sepakbola. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Bagi Guru/Pelatih  

Sebagai salah satu dasar membuat program dan metode latihan khususnya 

dalam hal tendangan shooting dalam permainan sepakbola. 

2. Bagi UKM/Klub 

Sebagai data kemampuan fisik dan teknik dasar para pemain dalam hal 

tendangan shooting dalam permainan sepakbola. 

3. Bagi Program Studi  

Sebagai informasi dan pengembangan ilmu bagi pihak yang ingin 

melaksanakan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Sepakbola 

 

 

1. Pengertian Sepakbola 

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat populer di dunia. Tetapi siapa 

penciptanya sampai sekarang masih menjadi perdebatan, hal ini 

disebabkan gerakan dalam permainan sepakbola merupakan gerakan alami 

manusia/gerakan sehari-hari yang dilakukan tanpa disadari seperti berlari 

dan menendang.  Ada dokumen yang membuktikan bahwa sebuah 

permainan yang dimainkan dengan cara menendang bola kedalam jala 

kecil dipakai oleh tentara dinasti han di cina, pada abad kedua dan tiga 

masehi.  Permainan bola sepak tersebut sangat berguna untuk melatih 

ketangkasan dan kekuatan tentara dinasti Han.  Karena permainan yang 

relatif mudah dimainkan sehingga sepakbola terus berkembang hingga 

seperti saat ini. 

  

Di zaman saat ini sepakbola merupakan permainan beregu walaupun 

keahlian individual dapat digunakan untuk saat tertentu.  Dalam segala hal, 

keberhasilan tim tergantung pada pemain yang bekerja dalam kombinasi. 

Untuk menguasai bola dan menciptakan kesempatan mencetak gol, 

anggota  
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tim harus meningkatkan kemampuan mengoper dan menerima bola dengan 

baik, menggiring bola sampai menembakkan bola ke gawang lawan untuk 

menghasilkan gol.  Kemampuan ini saling melengkapi satu sama lainnya 

karena setiap bola yang dioper harus diterima dan dikontrol oleh rekan 

seregu.  

 

Pada hakikatnya permainan sepakbola merupakan permainan beregu yang 

menggunakan bola sepak.  Sepakbola dimainkan di lapangan rumput oleh 

dua regu yang saling berhadapan dengan masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain termasuk satu orang penjaga gawang.  Tujuan permainan 

ini dimainkan adalah untuk mekontribusi bola ke gawang lawan sebanyak-

banyaknya dan berusaha mempertahankan gawang sendiri dari serangan 

lawan agar tidak kekontribusi gol (Sucipto, 2000: 1). 

 

Menurut Timo Scheunemann (2008:  7) sepakbola adalah permainan yang 

sederhana.  Kendati demikian sepakbola mempunyai banyak aspek atau 

bagian yang masing-masing perlu diberikan perhatian khusus. Ibarat 

permainan puzzle, sepakbola terdiri dari banyak kepingan puzzle.  Bagian-

bagian ini perlu disatukan hingga menjadi satu bagian yang utuh.  

Disinilah peranan pelatih dan latihan itu sendiri sangat besar artinya. 

 

Teknik dasar dalam permainan sepakbola yaitu: 

pada garis besarnya teknik sepakbola dibagi menjadi 2 bagian: 

1. Teknik tanpa bola ( Teknik badan ) 

2. Teknik dengan bola. 
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a. Teknik menendang bola (passing / shooting) 

b. Teknik menerima bola (Controling) 

c. Teknik menggiring bola (Driblling) 

d. Teknik menyundul bola (Heading) 

 

2. Teknik Dasar Sepakbola 

 

a. Teknik menendang bola (Passing/Shooting) 

Menurut fungsinya, tendangan dipergunakan untuk : 

1. Memberikan operan kepada teman atau kerjasama ( passing) 

2. Tendangan pembersihan pertahanan (Cleaning) 

3. Tendangan ke gawang mencetak gol (Shooting) 

4. Tendangan khusus (tendangan sudut, penalty, pelanggaran, gawang 

DLL). 

 

b. Teknik menerima bola (Controlling) 

Dalam menerima bola ada 2 macam yaitu Stoping dan Controlling. 

Stoping cara menerima bola dengan diberhentikan sedangkan 

controlling merupakan cara menerima bola dengan menguasai bola dan 

mengarahkan bola sesuai dengan situasi yang dihadapi, misalnya lawan 

disebelah kiri maka kita gerakkan bola kesebelah kanan. 

 

1. Teknik stoping 

a. Dapat menggunakan telapak kaki dan kaki bagian dalam. 
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b. Kaki tumpu ditekuk, berat badan dikaki tumpu dan posisi badan 

agak tegak untuk mempermudah gerak. 

c. Pandangan megikuti arah datangnya bola (recoiling) 

d. Kedua lengan dibuka kesamping guna menjaga keseimbangan. 

e. Untuk dapat mahir menghentikan bola memerlukan kepekaan 

yang tinggi (feeling) 

2. Teknik Controlling 

a. Menjaga keseimbangan. 

b. Pandangan mengikuti arah datangnya bola dan sebelum menerima 

bola sudah mengetahui situasi. 

c. Perkenaan bola dapat menggunakan berbagai kaki sesuai 

kebutuhan. 

  

c. Teknik menggiring bola (Dribling) 

Menggiring bola merupakan salah satu teknik yang dimiliki pemain 

sepakbola walaupung dinyatakan menggiring bola memperlambat 

permainan. Kemahiran menggiring bola sangat diperlukan apabila 

lawan melakukan penjagaan ketat, sehingga pemain dapat melakukan 

terobosan tetapi untuk pemain belakang sangat riskan untuk melakukan 

driblle di daerah pertahanan sendiri. 

Dalam menggiring bola bermacam – macam diantaranya : 

1. Menggunakan sentuhan kaki punggung bagian dalam depan dan 

kombinasi punggung sebelah luar depan. 
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2. Menggunakan punggung kaki / kuraa – kura, menggiring cara ini 

menggunakan sentuhan bolanya cepat dan pendek, menggiring cara 

ini digunakan untuk menggiring jarak jauh atau luas. 

3. Menggiring menggunakan kaki bagian dalam atau punggung bagian 

luar, menggiring ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecoh lawan 

dengan gerak tipu. 

 

d. Teknik menyundul bola (Heading) 

Menyundul bola adalah memainkan bola dengan menggunakan bagian 

dahi kepala. Dalam permainan sepakbola tanpa headingpun permainan 

berjalan seru, tetapi dalam permainan teknik tinggi, heading sangan 

menentukan bagi suksesnya suatu penyerangan kesebelasan, seperti 

untuk mencetak gol atau menghindari kebobolan terutama bagi pemain 

bertahan. Heading dilakukan tidak hanya bola tinggi saja melainkan 

bola pendekpun dapat heading dengan cara meluncur. 

 

Berdasarkan cara heading dapat dibagi : 

1. Heading ditempat. 

2. Heading sambil melompat. 

3. Heading menggunakan awalan dan sambil melompat. 

4. Heading sambil berlari diikuti loncat mengambil bola di udara. 

5. Heading sambil menjatuhkan diri. 
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B. Aspek Fisik  

1. Kelincahan 

a. Pengertian Kelincahan 

Kelincahan merupakan salah satu komponen kondisi fisik yang banyak 

dipergunakan dalam olahraga.  Kelincahan kemampuan seseorang 

mengubah posisi di area tertentu.  Seseorang yang mampu mengubah 

satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi 

yang baik, berarti kelincahannya cukup baik.  Kelincahan merupakan 

salah satu unsur kondisi fisik yang berperan penting terutama pada 

cabang olahraga permainan termasuk sepakbola, khususnya pada saat 

mendapat rintangan dari lawan.  Seorang pemain harus mampu 

bergerak dengan cepat merubah arah atau melepaskan diri. 

Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007: 56) kelincahan 

(agility) adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah 

arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi. Misalnya 

mampu berlari berbelok-belok, lari bolak-balik dalam jarak dan waktu 

tertentu, atau kemampuan berkelit dengan cepat dalam posisi tetap 

berdiri stabil.  

Menurut timo scheunemann (2012:  17) kelincahan (agility) adalah 

kemampuan seorang pemain merubah arah dan kecepatan baik saat 

mengelola bola maupun saat melakukan gerakan tanpa bola.  

Menurut Muhammad Muhyi Faruq (2008: 15) para pemain dalam 

permainan sepakbola membutuhkan tingkat kelincahan sangat tinggi 
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beberapa bentuk aktivitas di lapangan yang membutuhkan kelincahan 

pada saat menggiring bola dengan cepat menuju gawang melewati 

beberapa lawan yang menjaga daerah dengan formasi tertentu.  

Kelincahan sangat menentukan agar bisa menerobos menghindari 

hadangan dari lawan agar bisa memasukkan bola ke gawang lawan. 

Kelincahan memiliki peranan yang sangat penting dalam permainan 

sepakbola terutama dalam menghindari sergapan lawan pada saat 

menggiring bola, maupun digunakan untuk memasukkan bola ke 

gawang lawan sehingga mendapat angka. Jika dilihat dari pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa kelincahan adalah kemampuan seseorang 

dalam merubah arah dan posisi tubuhnya dengan cepat dan tepat pada 

waktu bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan serta sadar akan posisi 

tubuh (Harsono, 1988: 172). 

Jadi kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang dalam merubah 

arah dan posisi tubuhnya dengan cepat, dengan dan tanpa bola tanpa 

kehilangan keseimbangan serta sadar akan posisi tubuh.  Kelincahan 

memiliki peranan yang sangat penting dalam permainan sepakbola 

terutama dalam menghindari sergapan lawan pada saat menggiring 

bola, digunakan unuk memasukkan bola ke gawang lawan sehingga 

mendapatkan angka. 

Kegunaan kelincahan sangat penting terutama olahraga beregu dan 

memerlukan ketangkasan khususnya sepakbola.  Kemampuan tubuh 

untuk meliuk-liuk menghindari sergapan lawan sangat diperlukan olah 

pemain  



13 

 

sepakbola.  Dengan demikian gerakan yang eksplosif akan sangat 

memungkinkan seorang pemain untuk menguasai bola dan mampu 

melewati hadangan lawan, maupun untuk menerobos ketatnya 

pertahanan lawan. 

 

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelincahan  

 

Kelincahan termasuk suatu gerak yang rumit, di mana dalam kelincahan 

unsur-unsur yang lain seperti kelentukan, koordinasi dan kecepatan 

yang bereaksi secara bersamaan.  Kelincahan ditentukan oleh faktor 

kecepatan bereaksi, kemampuan untuk menguasai situasi dan mampu 

mengendalikan gerakan secara tiba-tiba.  Kelincahan diperlukan pada 

cabang olahraga yang bersifat permainan.  Kelincahan berkaitan dengan 

gerak tubuh yang melibatkan gerak kaki dan perubahan-perubahan yang 

cepat dari posisi badan.  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kelincahan yaitu kekuatan otot, kecepatan, tenaga ledak otot, waktu 

reaksi, keseimbangan,dan koordinasi (Depdiknas, 2000: 56-57). 

 

c. Bentuk Latihan Kelincahan 

Menurut Harsono (1986: 12) ada beberapa bentuk latihan untuk 

kelincahan yaitu, lari bolak-balik (shuttle run), lari zig-zag, lari 

boomerang, envelop, halang rintang, hexagon, dan banyak lagi.  Intinya 

dalam latihan kelincahan atlit dalam latihan tersebut dituntut untuk lari 

cepat, belok cepat, tidak kehilangan keseimbangan dan posisi kesadaran 

akan tubuh.  Dari hal  
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tersebut dapat disimpulkan bahwa kelincahan adalah kombinasi dari 

kecepatan, kekuatan, kecepatan reaksi, keseimbangan, fleksibilitas, dan 

koordinasi neuromuscular. 

 

2.  Power Tungkai 

d. Pengertian Power Tungkai 

Power atau daya ledak disebut juga sebagai kekuatan eksplosif (pyke & 

Watson, 1978). Power menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi 

otot yang dinamis dan eksplosif serta melibatkan pengeluaran  kekuatan 

otot yang maksimal dalam waktu secepat-cepatnya. Menurut Harsono “ 

Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan secara 

maksimal dalam waktu yang sangat cepat”. Kita lihat dari pendapat – 

pendapat di atas menyebut dua unsur penting dalam power yaitu (a) 

kekuatan otot, dan (b) kecepatan otot dalam mengerahkan tenaga 

maksimal untuk mengatasi tahanan. 

Dalam cabang olahraga sepakbola power tungkai sangat dibutuhkan 

karena berbagai aktifitas dalam permaianan ini sangat tungkai sangat 

dominan peranannya. Dengan power tungkai yang baik pemain mampu 

berlari dengan cepat, dengan power tungkai yang baik pemain mampu 

menjaga keseimbangan badan dalam menguasai bola dengan gangguan 

dari lawan, dengan power tungkai yang baik pemain mampu melakukan 

shooting kengan keras. Melihat betapa pentingnya power tungkai 

terhadap pemain  
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sepakbola maka para pemain haru melatih power tungkai agar 

berkembangan secara maksimal.  

Banyak tes power yang sekarang digunakan tidak melibatkan 

komponen gaya, jarak, dan waktu. Kenyataannya hanya mengukur jarak 

sebagai hasil kerja. Misalnya, vertical jump test, standing broad atau 

long jump, vertical arm-pull(distance). 

e. Bentuk – bentuk Latihan Power Tungkai 

Menghasilkan  daya  ledak  otot  dapat  dikembangkan  dengan  berba

gai metode latihan. Pada fase kekuatan maksimum metode yang 

sering digunakan oleh pelatih adalah maximum load method (isotonic), 

isometric method, isokinetic method dan eccentric method, saat ini 

berkembang metode latihan yang dikenal dengan maxex training. 

Beberapa  cabang  olahraga  yang  membutuhkan  daya  ledak  otot  tung

kaiseperti  cabor  beladiri,  permainan  bola  basket,  bola  voli,  sepak

bola  dan  lain 

sebagainya,   memerlukan   variasi   latihan   dalam   meningkatkan   ke

mampuan atletnya. 

Bloomfield,  Ackland  dan  Elliott  menyebutkan  metode  latihan  ter

sebut dengan istilah Maximum Power Training, latihan tersebut 

melibatkan penampilan pada latihan beban yang dinamik dengan 

beban untuk menghasilkan power yang 

maksimal.  Strategi  latihannya  dengan  melibatkan  beban  30-

45  %  RM  saat lompat ke atas dengan cepat (Bloomfield,1994: 149). 
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Ginther  menyarankan  dalam  menghasilkan  daya  ledak  adalah dengan 

metode yang  kompleks  atau  maxex  training,  sebagai  contoh;  pada 

latihan  kekuatan maksimum  seperti  saat  mengangkat bench  pres 

dengan  diikuti  pliometrik  atau latihan  balistik  (Ginther,2006;3).  Sebab 

tubuh  akan  cepat  beradaptasi untuk memilih  protokol  latihan 

sehingga  akan  dapat  efektif.  Karena  itu  variasi  dalam latihan adalah  

sangat penting. 

 

3. VO2 Max 

 

a. Pengertian VO2 Max 

Menurut Fox, dkk. (1987:42) maximal oxygen consumption (VO2Max) 

adalah jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi atau digunakan tubuh, 

biasanya untuk satu menit, selama latihan yang maksimal. McGlynn 

(1996:4) “maximum oxygen uptake (VO2 Max) adalah jumlah 

terbanyak dari oksigen yang dapat digunakan sel per unit waktu selama 

latihan maksimal”. Hal ini juga diperjelas oleh Fox, dkk. (1987: 42) 

karena tugas utama dari sistem kordiorespirasi adalah untuk mengirim 

oksigen ke jaringan tubuh, terutama ke jaringan otot yang sedang 

bekerja, kapasitas dari sistem ini dapat diukur dengan maximal oxygen 

consumption test. 

Penulis menyimpulkan bahwa VO2 Max adalah kemampuan untuk 

menghirup oksigen dan menggunakan secara maksimal pada saat 

latihan. 
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b. Faktor – faktor yang mempengaruhi VO2 Max 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Level VO2 Max 

Faktor-faktor yang mempengaruhi level VO2 Max tergantung dari 

suplai dan permintaan oksigen dalam tubuh. Suplai maksudnya adalah 

penyaluran oksigen dari paru-paru ke jaringan mitokondria, sementara 

permintaan maksudnya nilai mitokondria menggunakan oksigen dalam 

proses oxidative phosphorylation. 

Menurut Tim Noakes, seorang profesor dari University of Cape Town, 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi level VO2 Max adalah: 

 Usia 

 Jenis kelamin 

 Fitnes dan latihan 

 Perubahan ketinggian tempat (altitude) 

 Gerak otot ventilasi (ventilatory muscles) 

Namun menurut Noakes, level VO2 Max seorang atlet lari tidak bisa 

menjadi ukuran performa karena beragamnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi, seperti misalnya kemampuan sang atlet dalam 

menggunakan oksigen dalam kecepatan atau jarak tertentu dan 

ketahanan terhadap rasa letih saat latihan jangka waktu lama. 

Dapat disimpulkan, keluaran kardio, kapasitas difusi paru-paru, 

kapasitas penyerapan oksigen, dan batas-batas lainnya seperti kapasitas 
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difusi otot, enzim mitokondria, dan ketebalan kapiler, adalah 

merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap level VO2 Max 

seseorang. Karena tubuh bekerja dengan sistem khusus, maka jika salah 

satu faktor tersebut berada pada level dibawah standar, maka seluruh 

sistem tubuh dapat kehilangan kapasitasnya untuk berfungsi dengan 

sempurna. 

 

C. Penelitian Yang Relevan 

  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius Budi Wicaksono “ Kemampuan 

Power Otot Tungkai, Kekuatan Otot Tungkai, Dan Kelincahan Siswa 

Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Sepakbola Dan Futsal Di Smp Negeri 3 

Godean”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan power otot tungkai, kekuatan otot tungkai, dan kelincahan 

siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola dan futsal di SMP Negeri 

3 Godean sebagian besar masuk dalam kategori “sedang”. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Randi Tirta Saputra “ Hubungan Power 

Tungkai Dan Kelincahan Terhadap Kecepatan Menendang Ke Arah 

Gawang ”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Ada 

hubungan yang signifikan antara power tungkai dan kelincahan dengan 

Kecepatan Menendang Kearah Gawang ( Shooting) Pada Siswa SMA 

GLOBAL MADANI Bandar Lampung kelas XI IPS 1 tahun Ajaran 2014.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh heru setiawan “ Kontribusi Power Otot 

Tungkai, Kekuatan Otot Perut, Dan Kelentukan Terhadap Hasil Heading “. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Power otot 

tungkai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil menyundul 

bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar sebesar 45,2%,  Kekuatan 

otot perut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar sebesar 51,2%, 

Kelentukan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil 

menyundul bola pada siswa sekolah sepakbola River Natar sebesar 58,0%, 

Power Otot Tungkai, Kekuatan Otot Perut dan Kelentukan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap hasil menyundul bola pada siswa 

sekolah sepakbola River Natar sebesar 67,4%. 

 

D. Kerangka Berpikir  

 

Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah secara cepat 

guna mempertahankan bola dari sergapan lawan dan melawati lawan guna 

menciptakan peluang mencetak gol.  Setiap pemain sepakbola harus memiliki 

tingkat kelincahan yang tinggi guna menunjang setiap dalam mencapai 

prestasi yang maksimal.  Kelincahan dapat dilihat dari sejumlah kegiatan 

dalam olahraga meliputi kerja kaki yang efisien dan perubahan tubuh dengan 

cepat.   Kelincahan diperlukan sekali dalam melakukan gerak tipu pada saat 

menggiring bola.  Karena gerak tipu sangat baik dalam hal mengecoh dan 

melewati lawan untuk dapat menggiring bola kearah tujuan pemain akan 

membawa bola kearah yang  
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diinginkan, hal tersebut dapat dilakukan bila seorang pemain bisa 

mengendalikan ketepatan, kecepatan, dan kecermatan pada saat menggiring 

bola diatas lapangan pertandingan. 

Dalam tendangan shooting power tungkai mempunyai peranan yang sangat 

penting  dengan power tungkai yang baik pemain mampu mampu melakukan 

tendangan shooting dengan keras. Dalam permainan sepakbola pemain juga 

seraing melakukan kotak fisik dengan pemain lawan sehingga  power tungkai 

juga memegang peranan penting dalam melindungi atlit dari kemungkinan 

cidera.  Pemain yang memiliki power tungkai yang baik juga mampu menjaga 

keseimbangan saat menguasai bola,  pemain akan menutup lawan dengan 

badan dan posisi kuda – kuda kaki yang kuat sehingga  lawan akan sulit 

merebut bola yang telah di kuasai pemain.  

Selain kelincahan dan power tungkai, VO2 Max jungan sangat mempengaruhi 

pemain dalam permainan sepakbola. Permainan sepakbola adalah permainan 

yang di mainkan dalam durasi yang lama dan tempo yang tinggi sehingga 

pemain harus memiliki VO2 Max yang tinggi agar pemain mampu bermain 

dengan stabil dalam permainan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa  kelincahan, power 

tungkai dan VO2 Max saling berkaitan dan mempunyai peranan penting 

terhadap hasil tendangan shooting.  Kelincahan dalam menendang bola sangat 

dibutuhkan untuk membuat ruang tembak, agar tendangan yang dilesakkan ke 

gawang keras maka pemain harus memiliki power tungkai yang tinggi. 

Mengingat permainan  
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sepakbola memakan waktu yang panjang maka VO2 Max pemain juga harus 

tinggi agar shooting pemain tersebut stabil.  

 Pada mahasiswa UKM sepakbola Universitas Lampung kelincahan, power 

tungkai dan VO2 Max yang dimiliki masih kurang, hal tersebut dapat terlihat 

oleh peneliti pada saat para pemain kesulitan melakukan tendangan yang 

keras setelah melewati lawan.  Sehingga peneliti melakukan penelitian 

tentang kontribusi kelincahan, power tungkai dan VO2 Max terhadap hasil 

tendangan shooting. 

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus di uji lagi 

kebenarannya secara empirik. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka 

berfikir,maka dapat dirumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1: Ada kontribusi yang signifikan kelincahan terhadap hasil tendangan 

shooting pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 2016. 

Ho: Tidak ada kontribusi kelincahan terhadap hasil tendangan shooting pada 

mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 2016. 

H2: Ada kontribusi yang signifikan Power tungkai terhadap hasil tendangan 

shooting pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 2016. 

Ho: Tidak ada kontribusi Power tungkai terhadap hasil tendangan shooting 

pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 2016. 
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H3: Ada kontribusi yang signifikan VO2 Max Power tungkai terhadap hasil 

tendangan shooting pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 

2016. 

Ho : Tidak ada kontribusi VO2 Max Power tungkai terhadap hasil tendangan 

shooting pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA Tahun 2016. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk pemecahan 

masalah dengan teknik dan alat tertentu sehingga diperoleh hasil yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif korelasional.  Menurut Arikunto (1991), penelitian 

deskriptif korelasional atau penelitian korelasional yaitu untuk mengetahui 

seberapa erat kontribusi antara kedua variable atau lebih.  Tujuan penelitian 

korelasional untuk menemukan ada tidaknya kontribusi dan apabila ada, 

seberapa eratnya kontribusi serta berarti tidaknya kontribusi itu. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang mempunyai sifat-sifat umum. Pada penelitian ini populasi yang 

diambil berdasarkan dengan jenis populasi terbatas, yaitu sumber data 

yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga relatif dapat dihitung 

jumlahnya. Populasi  
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa UKM Sepakbola 

UNILA tahun 2016. 

 

2. Sampel 

Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut 

disebut penelitian sampel. Sampel adalah populasi yang akan di teliti  

( suharsimi arikunto, 2013:109). Teknik yang digunakan untuk 

menentukan sampel adalah total sampling yaitu dengan meneliti semua 

semua sampel yang ada pada populasi yang berjumlah 30 orang. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah suatu gejala yang bervariasi yang mnejadi obyek penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1991: 118). Sedangkan dalam penelitian ini ada dua 

variabel yaitu: 

1. Variabel bebas (X) adalah yang mempengaruhi, yaitu kelincahan, power 

tungkai dan VO2 Max. 

2. Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu hasil 

tendangan shooting. 

D. Desain Penelitian 

Peneliti menduga bahwa unsur kelincahan (X1), Power tungkai (X2) dan VO2 

Max (X3)  memberikan kontribusi yang berarti terhadap Hasil tendangan 

shooting  (Y).  Desain penelitian dibuat agar peneliti mampu menjawab 

pertanyaan penelitian dengan objektif, tepat dan sehemat mungkin. Adapun 

desain pada penelitian ini adalah: 
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Gambar 1: Desain Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Kelincahan 

X2 : Power tungkai 

X3 : VO2 Max 

Y   : Hasil Tendangan Shooting 
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E. Definisi Operasional Variabel 

a. Kelincahan 

Menurut timo scheunemann (2012:  17) kelincahan (agility) adalah 

kemampuan seorang pemain merubah arah dan kecepatan baik saat 

mengelola bola maupun saat melakukan gerakan tanpa bola. kelincahan 

adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya 

dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan serta sadar akan posisi tubuh (Harsono, 1988: 172). 

b. Power Tungkai 

Menurut Harsono “ Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan 

kekuatan secara maksimal dalam waktu yang sangat cepat”. Harsono 

(1988: 176) menyatakan bahwa kekuatan adalah komponen yang sangat 

penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan.  

c. VO2 Max 

Menurut Fox, dkk. (1987:42) maximal oxygen consumption (VO2Max) 

adalah jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi atau digunakan tubuh, 

biasanya untuk satu menit, selama latihan yang maksimal.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau cara yang digunakan untuk 

mengambil data penelitian.  Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

digunakan  
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metode pengumpulan data menggunakan dodging run test, vertical jump test, 

Balke test dan tendangan shooting.  

1. Tes Kelincahan 

“ Tes atau pengukuran kelincahan dapat dilakukan dengan dodging run 

test”(Arsil,2009:96). Didalam proses pengambilan data tes kelincahan ada 

tahapan prosedurnya. Prosedur untuk melaksanakan tes kelincahan dengan 

menggunakan tes dodging run test adalah sebagai berikut : 

a. Perlengkapan 

1) Lapangan yang datar/ rata seluas kurang lebih 12 x 4 meter 

2) Cones  

3) Pita warna atau lakban untuk membuat garis/tanda pada lapangan 

4) Stopwatch 

5) Alat tulis 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Dodging Run Test   
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2. Vertical Jump Test 

a. Tujuan penelitian : Untuk mengukur power tungkai. 

b. Pelaksanaan tes power tungkai : 

1. Peserta atau orang coba tidak memakai alas kaki. 

2.  Peserta berdiri diatas papan tes dengan sedikit ditekuk. 

3.  Tangan ditarik lurus kebelakang.  

4. Ketika sudah siap tester menghidupkan alat, peserta menunggu tanda 

dari alat kemudian melompat setinggi – tingginya.  

5. Saat lompat kaki diluruskan hingga mendarat dan tangan di angkat 

keatas meningkatkan lompatan. 

6. Angka akan muncul dimonitor dan dicatat oleh tester. 

7. Dilakukan 2 x, diambil hasil tes yang terbaik. 

 

 

Gambar 3. Vertical Jump Test 
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3. Balke Test 

Metode Balke adalah salah satu cara paling tua dalam memonitor dan 

mengukur perkembangan VO2max bagi seorang atlit. Metode ini 

diciptakan oleh Dr.Bruno Balke, tes ini cocok untuk mengukur daya tahan 

dan kebugaran untuk olahraga ketahanan dan kelompok seperti sepakbola, 

rugby, dll.  

 

Kelebihan dari tes ini adalah mudah dilaksanakan dan dapat dipergunakan 

dalam sekali waktu untuk banyak peserta (massal). Tes ini juga sudah 

sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih sepakbola sehingga mudah 

dimengerti dan dilakukan peserta. 

 

Perlengkapan yang diperlukan: 

 

Lintasan lari 400 m 

Gambar 4. Lintasan lari 400 m 

 Lintasan lari 400 m 

 

http://www.nytimes.com/1999/06/17/us/dr-bruno-balke-91-innovator-in-study-of-physical-conditioning.html?src=pm
http://2.bp.blogspot.com/-jEMqjx7NmYs/UyHVlfdaw-I/AAAAAAAAAR0/wmSf4pSHtTo/s1600/balke.gif
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 Stopwacth 

 Asisten pencatat jarak 

 Peluit 

Cara Pelaksanaan:  

1. Para peserta tes diberi kesempatan untuk melakukan pemanasan 10-15 

menit. 

2. Kemudian para peserta berlari dilintasan atletik (400 m) selama 15 

menit. 

3. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh oleh peserta dicatat,  

    kemudian masukkan dalam formula yang sudah ditentukan. 

formula: 

Balke (orisinal) VO2 = 6.5 + 12.5 X Jarak tempuh (kilometer) 

Kemudin rumus ini dimodifikasi oleh Horwill (1994) menjadi: 

 VO2 = 0.172 x (meters / 15 - 133) + 33.3  

contoh: Si B adalah peserta tes, setelah waktu berakhir 15 menit ia mampu 

menempuh jarak 3100 meter, vo2max nya... 

Vo2max =0,172x(3100/15-133)+33.3 

vo2max =45,97ml/kg/min  

 Hasil dari perhitungan tersebut adalah hasil akhir ataupun ukuran 

VO2max seseorang. Hasil perhitungan akhir Vo2max tersebut dapat kita 

bandingkan dengan tabel normatif Heywood (1998) dibawah ini. 
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4. Tes Tendangan Shooting. 

a. Tujuan : Mengukur keterampilan, ketepatan dan kecepatan kaki dalam 

menendang bola kesasaran. 

b. Alat yang digunakan : 

1. Bola 

2. Stopwatch 

3. Gawang 

4. Meteran 

5. Tali  

6. Pluit 

7. Nomor – nomor 

c. Pelaksanaan 

1. Testee berdiri dibelakang bola yang diletakkan pada titik yang 

berjarak 16.5 meter dari gawang. 

2. Tidak ada aba – aba dari tester 

3. Ketika testee sudah siap langsung melakukan 

4. Testee diberi 3 kali kesempatan. 

Gerakan dinyatakan gagal apabila : 

1. Bola keluar dari arah sasaran (gawang) 

2. Bola ditempatkan tidak dari titik 16.5 meter dari sasaran 

d. Cara menskor  

1. Jumlah skor dan waktu yang ditempuh bola pada sasaran dalam 3 

kali kesempatan. 
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2. Bila bola hasil tendangan mengenai tali pemisah skor pada 

sasaran, maka di ambil skor terbesar dari dua sasran tersebut. 

 

Tes keterampilan tendangan kegawang (shooting) memiliki validitas 

sebesar 0,769 dan realibilitas sebesar 0.863 dengan menggunakan 

instrument V. Poewono yang telah diteliti oleh Iswahyudi, (2009). 

Untuk lebih jelasnya diangram lapangan tes menendang bola ke 

gawang terlihat seperti gambar dibawah : 

 

Gambar 5. Diagram lapangan tes menendang bola kegawang 

Sumber : Nurhasan, (2007:214) 
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G. Teknik Analisa Data 

1. Uji Perasarat Analisis 

Sebelum mencari kontribusi antara Kelincahan (X1), Power Tungkai 

(X2) dan VO2 Max (X3) terhadap Hasil tendangan Shooting (Y) pada 

olahraga Sepakbola maka dilakukan uji statistic korelasional. Uji statistik 

korelasional ini menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a) Uji Normalitas 

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Teknik análisis data untuk menguji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. 

Kriteria ujinya adalah : 

1. Jika nilai probabilias (p) > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

2. Jika nilai probabilitas (p) < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

b)   Uji Linearitas  

Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel X dengan variabel Y linear atau tidak.  Rumus yang dipakai 

menurut Riduwan (2006:148).  

Ŷ= a + bx  
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Keterangan :  

Ŷ= Hasil transformasi linear data  

a = Konstanta penambahan terhadap hasil perkalian  

b = Konstanta perkalian  

Data dikatakan linear apabila harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel 

atau bisa ditulis (Fhitung < Ftabel) pada taraf signifikansi 0,05.  

Jika FHitung < F Tabel berarti data linear  

Jika FHitung Tabel berarti data tidak linear 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Mencari Koefisien Regresi Sederhana 

Y = a + bX 

Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi (kemiringan); b esaran Response yang 

ditimbulkan oleh Predictor. 

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 

dibawah ini : 
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a=(Σy)(Σx²)– (Σx)(Σxy) 

.                n(Σx²) – (Σx)² 

b= n(Σxy)–(Σx)(Σy) 

.                n(Σx²) – (Σx)² 

b. Mencari Koefisien Regresi Ganda 

Menurut Sarwono (2006) analisis regresi linear berganda 

mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkanoleh 

yang bersifat linear yang melibatkan dua variabel bebas untuk 

digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung. 

Analisis regresi berganda merupakan analisis data kuantitatif yang 

digunakan untuk mencari besar hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X1,X2….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

 Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

 Keterangan: 

Y’                 =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 
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X1 dan X2     =   Variabel independen 

a                  =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b                  =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan) 

Untuk mengetahui sumbangan kedua variabel bebas dengan 

variabel terikat, koefisien determinasi dicari dengan mengalikan 

koefisien korelasi ganda yang telah dikuadratkan (R
2
) dengan 

100% 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, mengenai kontribusi 

kelincahan, power tungkai dan VO2 Max Terhadap hasil tendangan shooting 

dalam permainan sepakbola pada UKM Sepakbola UNILA yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan  

bahwa : 

1. Ada kontribusi antara kelincahan terhadap hasil tendangan shooting pada 

mahasiswa UKM Sepakbola UNILA. 

2. Ada kontribusi antara power tungkai terhadap hasil tendangan shooting 

pada mahasiswa UKM Sepakbola UNILA. 

3. VO2 Max memiiki kontribusi yang paling besar dibandingkan kelincahan 

dan VO2 Max terhadap hasil tendangan shooting pada mahasiswa UKM 

Sepakbola UNILA. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut: 



49 

 

1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan hasil tendangan shooting pada 

siswa hendaknya memperhatikan kelincahan, power tungkai dan VO2 

Max.  

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang 

lebih besar dan variabel yang lebih luas, agar gambaran secara 

komperhensif dan mendalam. 

3. Bagi guru penjaskes dan pelatih atletik, beban latihan untuk tiap unsur 

kondisifisik disesuaikan dengan nilai kontribusi tiap variable terhadap 

hasil tendangan shooting. 
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