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ABSTRAK 

 

 

HUBUNGAN ANTAR POWER OTOT TUNGKAI DAN PANJANG 

TUNGKAI TERHADAP AKURASI PASSING DALAM PERMAINAN  

SEPAKBOLA PADA UKM SEPAKBOLA  

UNIVERSITAS LAMPUNG  

TA. 2016/2017 

 

 

Oleh 

 

Agil Deri Surawan  
  

 

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara power 

otot tungkai dan panjang tungkai terhadap akurasi passing dalam permainana 

sepakbola pada UKM sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. 

Sampel yang digunakan adalah populasi sample yaitu UKM sepakbola 

Universitas Lampung yang berjumlah 20 orang. Pengumpulan data menggunakan 

standing broadjump, anthrophometer dan tes akurasi passing.  

Dari hasil penelitian didapatkan hasil nilai koefisien korelasi atau r hitung antara X1 

dan Y sebesar 0,45, X2 dan Y sebesar 0,60, X1 X2 dan Y sebesar 0,62 dan nilai r 

tabel sebesar 0,444. Oleh karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara power otot 

tungkai dan panjang tungkai terhadap akurasi passing dalam permainana 

sepakbola pada UKM sepakbola Universitas Lampung. 

 

 

Kata kunci :, Akurasi Passing, Panjang tungkai, Power otot tungkai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM ) merupakan salah satu wadah yang 

berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi mahasiswa yang 

beriman, cerdas, disiplin, terampil, bertanggung  jawab serta sehat jasmani 

dan rohani. Oleh karena itu  Unit Kegiatan Mahasiswa ( UKM )  di jadikan 

sebagi salah satu lembaga non formal di luar kegiatan kuliah yang dalam 

penyelenggaraanya dilakukan secara terorganisir, sistematis dan 

berkesinambungan dengan maksud agar ketrampilan dan bakat mahasiswa 

dapat di kembangkan dalam unit/organisasi tersebut. 

 

Berbagi kegiatan olahraga yang ada di UKM Universitas Lampung, salah satu 

cabang olahraga yang menjadi pilihan para mahasiswa adalah cabang 

permainan sepakbola. Permainan sepakbola di UKM Universitas Lampung 

merupakan salah satu olahraga yang mendapatkan perhatian lebih dari para 

dosen, sponsor, serta para mahasiswa itu sendiri, dikarenakan  prestasi tim ini 

mampu bersaing di kompetisi sepakbola baik antar universitas maupun umum 

sehingga menjadi daya tarik untuk para mahasiswa maupun dosen dan 

sponsor untuk melibatkan dirinya di UKM sepakbola ini. 
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Upaya Universitas Lampung untuk meningkatkan pribadi mahasiswa yang 

sehat secara jasmani dan berprestasi dalam bidang olahraga salah satunya  

adalah melalui pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa khususnya cabang 

sepakbola yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang 

berkemampuan dalam bidang ini untuk mengembangkan bakat  dan 

keterampilan untuk  memperoleh prestasi setinggi-tingginya.  

 

Upaya meningkatkan prestasi ukm sepakbola di lakukan dengan melakukan 

latihan yang tersusun secara sistematis dan di sesuaikan jadwal kegiatan 

perkuliahan sehingga tidak mengganggu proses belajar mahasiswa. Latihan-

latihan yang biasa di lakukan adalah teknik dasar permainan sepakbola 

seperti, menendang, menggiring, menggontrol bola, passing bola, menyundul 

bola, merebut bola dan teknik khusus penjaga gawang. 

 

 

Adapun teknik dasar permainan sepakbola yang perlu dikuasai oleh para 

pemain pada umumnya adalah: Passing atau mengoper bola, menggiring 

bola, menahan dan menghentikan bola, menyundul bola, melempar bola, 

merampas atau merebut bola. Passing merupakan teknik pertama yang 

digunakan dalam permainan sepak bola dan harus mempunyai power otot 

tungkai yang kuat agar bisa menentukan kuat tidaknya dan juga akurasi suatu 

Passing. oleh karena itu bagian otot tungkai  dipergunakan untuk passing dan 

juga akurasi menendang bola. 

 

Kemampuan Passing dilakukan dengan menggunakan kaki, tetapi bagian 

tubuh lain juga bisa digunakan. Dengan teknik Passing yang baik kamu bisa 
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menggerakan bola dengan cepat lagi sehingga dapat menciptakan ruang 

terbuka yang lebih besar dan berpeluang melakukan tendangan yang lebih 

banyak jika dapat melakukan passing dengan keterampilan dan ketetapan 

yang tinggi mengoper dan menepatkan posisi adalah salah satu kunci dari 

permainan sepakbola yang benar. 

 

Sehebat apa pun permainan individu seorang pemain, jika ia tidak sedang 

mendapatkan bola atau menguasai bola maka ia tidak mungkin bisa mencetak 

gol. Tim yang efektif adalah tim yang menggunakan ruang daerah dengan 

sebaik – baiknya denga cara mengoper bola kepada pemain yang tidak dijaga. 

Pada saat yang bersamaan, pemain lawan harus dijaga dengan seketat 

mungkin. Seorang pemain dituntut tidak hanya memiliki teknik dasar yang 

baik, ia harus memiliki kondisi fisik yang baik juga.  

 

Seiring dengan pesatnya perkembangan sepakbola maka tuntutan terhadap 

suatu pemain yang bermutu sangat diperlukan sekali, untuk itu pemain 

dituntut untuk memiliki kondisi fisik yang komplek yang mendukung 

pencapaian prestasi yang diinginkan begitu pula di UKM sepakbola 

Univesitas Lampung sendiri kondsi fisik sangat kurang padahal telah 

dijelaskan bahwa kondisi fisik adalah segala – galanya untuk sebuah 

pertandingan, salah satu yaitu power otot tungkai yang baik merupakan 

bagian dari kondisi fisik. Di UKM sepakbola Universitas Lampung sendiri 

untuk power otot tungkai sendiri masih sangat kurang, hal ini dilihat pada saat 

latihan maupun pada saat pertandingan. 
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Power otot tungkai adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot 

untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan 

yang utuh M. Sajoto (1990 : 17). Daya ledak yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah daya ledak otot tungkai yaitu merupakan kemampuan otot tungkai 

dalam mengatasi tahanan atau beban dalam suatu gerakan utuh dengan 

kecepatan yang tinggi.  

 

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan 

kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan otot merupakan daya 

penggerak setiap aktifitas fisik. Seperti yang di jelaskan kekuatan menurut M. 

Sajoto (1990: 16) adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang 

kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu 

bekerja. Kekuatan otot tungkai mempunyai peranan yang sangat penting 

terhadap keberhasilan tumpuan. 

 

 

Selanjutnya di katakan bahwa suatu subyek yang bergerak pada ujung radius 

yang panjang akan memiliki kecepatan linier lebih besar dari pada subyek 

yang bergerak pada ujung radius yang pendek. Maka panjang tungkai sangat 

berperan penting sebagai pengungkit dan penentu kecepatan dan akurasi pada 

saat melaksanakan passing apa bila pelaksanaan dan latihannya optimal.  

 

Suatu permainan sepakbola untuk bisa menghasilkan Akurasi Passing yang 

sangat baik di gunakan kaki bagian dalam, karena akan menghasilkan akurasi 

Passing yang baik. Di UKM (Unit Kgiatan Mahasiswa) sepakbola 

Univesrsitas Lampung, untuk melakukan Passing akurasi yang baik, masih 
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sangat amat kurang di karenakan lemahnya power otot tungkai dan kurang 

maksimalnya pemanfaatan  panjang tungkai sebagai tuas pengungkit pada 

setiap pemain.  

 

Demikian hasil ketrampilan pasing bola yang di peroleh masih kurang 

memuaskan, padahal teknik akurasi Passing sangat dibutuhkan dalam sebuah 

pertandingan. Harapan untuk melakukan Akurasi Passing sangat bisa 

dilakukan dengan latihan yang rutin atau terus – menerus, untuk melakukan 

akurasi Passing perlu juga kemampuan power otot tungkai dan panjang 

tungkai. 

 

Menurut hasil pengamatan dan observasi di UKM sepakbola Universitas 

Lampung, berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa pemain UKM 

sepakbola Universitas Lampung memiliki power tungkai dan postur tubuh 

yang berbeda. Dengan demikian kemampuan atau skil yang dimiliki dalam 

hal akurasi passing berbeda pula. Maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian tentang ”Hubungan Antara Power Otot Tungkai dan Panjang 

Tungkai Terhadap Akurasi Passing Dalam Permainan Sepakbola Pada UKM 

Sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat dugaan sementara masih lemahnya  power otot tungkai pemain 

yang mana  sangat pengaruh terhadap akurasi passing. 
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2. Terjadi perbedaan panjang tungkai antara pemain satu dengan  yang lain 

dimana aspek ini berpengaruh terhadap hasil akurasi passing. 

3. Terdapat dugaan sementara masih kurangnya akurasi passing Mahasiswa 

UKM sepakbola Universitas Lampung. 

4. Passing merupakan teknik dasar yang sangat penting dalam permainan 

sepakbola. 

5. Power otot tungkai merupakan aspek yang sangat penting dalam 

melakukan  passing di sepakbola 

6. Panjang Tungkai Merupakan aspek yang sangat penting dalam 

melakukan  passing di sepakbola 

 

C. Batasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas¸untuk 

memudahkan peneliti perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari 

penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah hanya untuk 

mengetahui hubungan antara power otot tungkai dan panjang tungkai 

terhadap akurasi passing dalam permainan sepakbola pada UKM sepakbola 

Universitas Lampung TA. 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar hubungan power otot tungkai terhadap hasil akurasi 

passing sepakbola UKM Universitas Lampung? 
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2. Seberapa besar hubungan panjang tungkai terhadap hasil akurasi passing 

sepakbola UKM Universitas Lampung? 

3. Seberapa besar hubungan antara power otot tungkai dan panjang tungkai 

terhadap hasil akurasi passing sepakbola UKM Universitas Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitan 

 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui : 

 

1. Untuk mengetahui hubungan power otot tungkai dengan hasil akurasi 

passing pada pemain UKM sepakbola Universitas Lampung. 

2. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan hasil akurasi 

passing pada pemain UKM sepakbola Universitas Lampung. 

 

3. Untuk mengetahui hubungan antara power otot tungkai dan panjang 

tungkai dengan hasil akurasi passing pada pemain UKM sepakbola 

Universitas Lampung. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain : 

1. Bagi atlet 

Meningkatkan pengetahuan atlet dalam meningkatkan akurasi passing. 
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2. Bagi pelatih 

Sebagai salah satu metode untuk melatih atlet khususnya dalam hal 

passing permainan sepakbola. 

 

 

3. Bagi UKM sepakbola Universitas Lampung 

a. Salah satu pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan dan latihan 

untuk meningkatkan keterampilan akurasi passing dalam permainan 

sepakbola padaUKM sepakbola Universitas Lampung. 

b. Untuk memberikan informasi dan memperkaya pengetahuan tentang 

hubungan power otot tungkai dan panjang tungkai dengan akurasi 

passing dalam permainan sepakbola.  

 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan hasil akurasi passing dalam permainan sepakbola. Dan 

juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran dalam 

permainan sepakbola. 

 

5. Bagi Program Studi pendidikan jasmani dan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya 

pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya dalam 

peningkatan akurasi passing. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Permainan Sepakbola 

Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak 

bola kian kemari untuk diperebutkan di antara pemain-pemain yang 

mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan 

mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Di dalam 

permainan sepakbola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh 

anggota badan kecuali tangan dan lengan. Karena itu berhati – hatilah di 

sepanjang pertandingan untuk menjaga tangan agar jangan sampai menyentuh 

bola. Pemain yang diperbolehkan untuk menggunakan tangan hanya pemain 

yang berposisi sebagai penjaga gawang atau kiper. Itu pun terbatas pada 

daerah persegi yang ada di sekitar gawang (kotak pinalti) yang dijaganya. 

Tindakan pemain yang menggunakan tangan untuk menyentuh bola ini 

disebut handsball. Sepakbola merupakan permainan beregu yang masing-

masing regu terdiri atas sebelas pemain. Biasanya permainan sepakbola 

dimainkan dalam dua babak (2x45 menit) dengan waktu istirahat (10 menit) 

di antara dua babak tersebut (Nugraha Andi Cipta, 2012: 23). 

Namun dalam pertandingan yang tidak resmi jumlah pemain boleh saja 

kurang dari 11 pemain. Keadaan ini sering dapat ditemui dalam sesi latihan 
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yang dilakukan oleh 2 tim di mana masing – masing hanya melibatkan 5-6 

pemain (Nugraha Andi Cipta, 2012:29). Menurut Sarumpaet (1992) agar 

peraturan-peraturan permainan ditaati oleh pemain pada saat permainan atau 

pertandingan berlangsung maka ada wasit dan hakim garis yang memimpin 

atau mengawasi pertandingan tersebut. Setiap pelanggaran yang dilakukan 

oleh pemain ada sangsinya (hukumnya), oleh karena itu kedua kesebelasan 

diharapkan bermain sebaik mungkin serta memelihara sportifitas. 

Suatu tim sepakbola atau yang lazim disebut dengan kesebelasan terdiri dari 

11 pemain termasuk kiper. Jumlah 11 pemain ini merupakan keharusan jika 

kalian memainkan satu pertandingan yang dimainkan bersifat resmi. 

Sepakbola mempunyai tujuan yang sangat sederhana, yaitu berusaha 

memasukan bola ke gawang lawan dan berusaha mempertahankan 

gawangnya agar tidak kemasukan bola dari lawan. Apabila unsur unsur yang 

menunjang dalam mencapai tujuan permainan maka tujuan tersebut akan 

dapat dengan mudah tercapai. 

 

B. Teknik Dasar Sepakbola 

Untuk bermain bola dengan baik pemain dibekali dengan teknik dasar yang 

baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut 

cenderung dapat bermain sepakbola dengan baik. Penguasaan teknik dasar 

merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh para pemain. Keberhasilan 

suatu tim dalam setiap pertandingan ditentukan oleh penguasaan teknik dasar, 

oleh karena itu tanpa menguasai dasar-dasar teknik dan keterampilan 

sepakbola dengan baik untuk selanjutnya tidak akan dapat melakukan prinsip-
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prinsip bermain sepakbola, tidak dapat melakukan pola-pola permainan atau 

pengembangan taktik modern dan tidak akan dapat pula membaca permainan. 

Menurut Roger Robert (2007: 19) bahwa teknik dasar permainan sepakbola 

adalah : 

1. Mengoper (passing). 

2. Menghentikan dan menerima bola (stoping). 

3. Menyundul bola (heading). 

4. Menggiring bola (dribbling). 

5. Melakukan lemparan kedalam(throw-in). 

 

C. Passing 

Mengoper (passing) berarti memindahkan bola dari kaki ke kaki pemain lain 

atau teman kita, dengan cara menendangnya. Ketepatan atau akurasi 

tendangan sangat diperlukan agar pemain dapat mengoper bola kepada pemain 

lain dan melakukan tembakan yang jitu ke arah gawang tim lawan (Roger 

Robert, 2007: 19). 

 

Kesebelasan sepakbola yang baik dan tangguh adalah suatu kesebelasan 

sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar menendang 

boladengan baik, cepat, cermat dan tepat pada sasaran, sasaran pada teman 

maupun sasaran dalam membuat gol kegawang lawan. Cepat disini diartikan 

pemain harus menguasai semua gerakan-gerakan. bagian-bagian dan teknik 

dasar bermain sepakbola dan terampil memainkan bola dalam segala situasi 

dan posisi di setiap permainan, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak 

perlu, kecuali memperlambat gerakan juga akan membuang waktu dan tenaga. 
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Tepat diartikan pemain sepakbola memiliki keterampilan menendang bola, 

tendangan operan kepada teman yang bergerak untuk mendapatkan posisi 

luang mudah menerima bola dan tanpa mendapatkan rintangan dan lawan 

maupun tendangan ke sasaran tempat luang ke mulut gawang lawan, tanpa 

mendapatkan rintangan dan penjaga gawang.  

 

Cermat diartikan juga dengan seksama, teliti dalam memberikan bola kepada 

teman dengan mempergunakan jalan yang sependek-pendeknya dan mudah 

diterima teman. Menurut ( Luxbacher 2012: 11) dalam bukunya, tim 

sepakbola terdiri dari 10 pemain lapangan dan satu kiper. Keterampilan untuk 

mengoper (passing) membentuk jalinan vital yang menghubungkan 

kesebelasan pemain ke dalam satu unit yang berfungsi lebih baik dari pada 

bagian – bagiannya. Ketepatan, langkah, dan waktu pelepasan bola merupakan 

bagian yang penting dari kombinasi pengoperan bola yang berhasil. 

 

 

 

D. Teknik Dasar Passing Bola 

 

a. Pentingnya Teknik Passing Bola Dalam Permainan Sepakbola 

Kemampuan teknik dasar passing bola besar peranannya dalam 

permainan sepakbola, sebab sebagian besar permainan sepakbola 

dilakukan dengan dasar passing bola. Kemampuan tendangan diperlukan 

untuk memasukkan bola ke gawang maupun untuk mengoperkan bola 

kearah teman pada jarak dekat atau jarak jauh. Soekatamsi (1988:101) 

menyebutkan mengenai kegunaan teknik dasar passing  bola sebagai 

berikut : 
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Kegunaan  teknik dasar passing bola dengan  kaki bagian dalam ini 

adalah : 

1. Untuk operan jarak pendek. 

2. Untuk operan bawah (rendah). 

3. Untuk operan melambung atas (tinggi).. 

Teknik dasar passing bola dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki, sesuai dengan uraian diatas. Teknik dasar passing bola juga 

merupakan salah satu teknik yang efektif yang untuk mengoperkan bola 

(passing) kepada teman sendiri dalam permainan sepakbola. 

 

b. Prinsip – prinsip Teknik Dasar Passing Bola 

Kemampuan teknik dasar passing bola yang baik dan benar diperlukan 

untuk membangun serangan, mengoper bola keteman dan untuk 

menciptakan peluang. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar 

mendapatkan hasil teknik dasar passing yang baik. (Luxbacher, 2012:12) 

mengemukakan bahwa : 

Prinsip menendang bola menurut (Luxbacher, 2012:12) ada 4 yaitu 

sebagai berikut : 

1. Persiapan 

2. Pelaksanaan 

3. Follow-Through 

4. Bagian Bola yang Dipassing 

5. Pandangan Mata 
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Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka keakuratan tendangan 

dapat dicapai. Prinsip-prinsip menendang bola tersebut harus benar-benar 

diperhatikan, agar hasilnya lebih efektif. Prinsip-prinsip teknik dasar  

passing bola tersebut diuraikan sebagi berikut : 

1. Persiapan 

Pada pelaksanaan teknik dasar passing bola peletakan kaki tumpu ikut 

menentukan terhadap hasil tendangan. Penempatan kaki tumpu yang 

tepat memungkinkan pemain untuk dapat melakukan passing bola 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Letak kaki tumpu pada 

waktu melakukan passing bola, menurut (Luxbacher, 2012:12) adalah : 

1. Berdiri menghadap target, letakkan kaki yang menahan 

keseimbangan di samping bola. 

2. Arahkan kaki ke target, bahu dan pinggul lurus dengan target. 

3. Tekukkan sedikit lutut kaki. 

4. Ayunkan kaki yang akan melakukan passing ke belakang. 

5. Tempatkan kaki dalam posisi menyamping. 

6. Tangan direntangkan untuk menjaga keseimbangan. 

7. Kepala tidak bergerak. 

8. Fokuskan perhatian pada bola. 
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2. Pelaksanaan 

Gerakan kaki yang benar menentukan keakuratan tendangan. 

Pelaksanaan pada waktu melakukan passing bola menurut (Luxbacher, 

2012:12) yaitu: 

1. Tubuh berada di atas bola. 

2. Ayunkan kaki yang akan menendang ke depan. 

3. Jaga kaki agar tetap lurus. 

4. Tendang bagian tengah bola dengan bagian samping dalam kaki 

(kaki bagian dalam). 

 

3. Follow-Through 

Sikap badan pemain pada saat melakukan passing bola juga harus 

diperhatikan. Posisi badan pemain pada saat melakukan passing bola 

harus dalam keadaan seimbang. Secara lebih jelas, (Luxbacher, 

2012:12) menyatakan mengenai sikap badan pada saat melakukan 

passing sebagai berikut : 

 

1. Pindahkan berat badan ke depan. 

2. Lanjutkan gerakan searah dengan bola. 

3. Gerakan akhir berlangsung dengan mulus. 
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4. Bagian Bola yang Dipassing 

Bagian bola yang ditendang sangat berpengaruh terhadap arah hasil 

tendangan. Bagian bola yang tendangan menurut Soekatamsi (1988: 

53) yaitu: 

a. Bagian dalam kaki yang melakukan passing tepat mengenai tengah-

tengah bola, bola bergulir datar di atas tanah. 

b. Bagian dalam kaki yang melakukan passing mengenai dibawah 

tengah-tengah bola, bola akan naik atau melambung rendah. 

 

5. Pandangan Mata 

Para pemain sepak bola selalu mengarahkan bola kesudut tendangan. 

Sudut tendangan bola yang datang menuju ke arah kalian bisa 

menimbulkan perbedaan, apakah mudah untuk memainkan atau 

mengoperkan (passing). 

Bola yang datang dari arah di mana kalian sedang menghadap sangat 

mudah untuk dilihat dan dikontrol, apalagi jika bola dioperkan melalui 

sudut tendangan yang rendah. Hal ini dikarenakan bola benar – benar 

terlihat sepenuh waktu dan arah dari operan yang berasal dari sebuah 

tendangan yang mudah (Nugraha Andi Cipta 2012:74,75). 

Tentu saja, tidak setiap tendangan dan arah bola memungkinkan untuk 

mengontrol sudut dari mana bola datang. Untuk menyikapi keadaan 

seperti ini, penempatan diri yang baik bisa membuat perbedaan yang 

besar. Pemain sebaiknya senantiasa waspada sepanjang waktu terhadap 
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suatu gerakan yang terjadi dalam beberapa meter atau adanya 

perubahan arah yang bisa membuat sudut pandangan yang besar 

(Nugraha Andi Cipta 2012:74,75). 

 

c. Macam-macam Teknik Dasar Passing Bola 

 

Teknik dasar passing bola yang dapat digunakan dalam permainan 

sepakbola ada beberapa macam. Soekatamsi (1988:47-50) membedakan 

macam-macam tendangan ke dalam 4 kelompok yaitu : 

1. Atas dasar bagian mana dari kaki yang digunakan untuk melakukan 

passing bola. 

2. Atas dasar kegunaan atau fungsi tendangan. 

3. Atas dasar tinggi rendahnya lambungan bola. 

4. Atas dasar arah putaran dan jalannya bola. 

Atas dasar kegunaan dan fungsi tendangan, ada beberapa macam 

tendangan, diantaranya adalah tendangan untuk operan, tendangan 

hukuman (finalty kick), tendangan sudut (corner kick), tendangan bebas 

(free kick), dan tendangan khusus penjaga gawang. 

 

Kemampuan passing bola, khususnya melakukan passing bola ke rekan 

yang kuat, cepat, cermat, dan akurat merupakan factor penentu dari 

keberhasilan pemain dalam permainan sepakbola. Setiap pemain sepak 

bola harus memiliki kemampuan melakukan passing bola ke kawan 

dengan baik. Kemampuan melakukan passing bola ke kawan dapat 

dicapai jika pemain menguasai teknik passing bola dengan baik dan 

ditunjang dengan unsur kondisi fisik yang baik pula. Unsur kondisi fisik 
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yang dapat menunjang kemampuan melakukan passing bola untuk 

mengoper bola ke teman diantaranya yaitu power otot tungkai dan 

panjang tungkai. 

 

d. Akurasi (Ketepatan) 

 

Ketepatan (accuracy) adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran-sasaran ( M. Sajoto, 1990:9) ini dapat 

menerapkan suatu jarak atau mungkin suatu obyek langsung yang harus 

dikenai dengan salah satu bagian tubuh. 

 

e. Rangkaian Gerakan Passing (Mengoper) 

 

Menendang merupakan salah satu gerakan yang ada dalam sepak bola. 

Menendang bukan perkara yang mudah, apalagi dalam situasi yang 

mendadak contohnya saja passing ke arah teman pada saat kita sedang 

dihadang oleh lawan. Keberhasilan menendang tergantung pada beberapa 

bagian yaitu melihat perkenaan bola dengan kaki dan perkenaan kaki 

dengan bola. Menurut. Luxbacher (2012:12 -13), Keterampilan 

pengoperan bola yang paling dasar dan harus dipelajari terlebih dahulu 

biasanya disebut dengan push pass (operan dorong) karena bagian 

samping dalam kaki sebenarnya mendorong bola. Teknik pengoperan ini 

digunakan untuk menggerakkan bola sejauh 4 hingga 13 meter. Cara 

pelaksanaan cukup sederhana. Berdirilah menghadap target dengan bahu 

lurus saat mendekati bola. letakkan kaki yang menahan keseimbangan 

tubuh (yang tidak digunakan untuk menendang) di samping bola dan 
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arahkan ke target. Tempatkan kaki yang akan menendang dalam posisi 

menyamping dan jarak kaki ke atas menjauh dari garis tengah tubuh anda. 

Tendang bagian tengah bola dengan bagian samping dalam kaki anda 

 

E. Power Otot Tungkai 

 

Menurut M Sajoto, (1990 : 17) daya ledak adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu sependek-

pendeknya. Daya ledak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daya ledak 

otot tungkai yaitu kemampuan otot tungkai dalam mengatasi tahanan atau 

beban dalam suatu gerakan utuh dengan kecepatan yang tinggi. Otot-otot 

Tungkai : 

a. Otot-otot tungkai atas meliputi:  

Otot tungkai atas mempunyai selaput pembungkus yang sangat kuat dan 

disebut fasia lata yang dibagi menjadi 2 golongan (Setiadi, 2007:272), 

yaitu : 

1. Otot Abduktor,  

2. Muskulus ekstensor (quadriseps femoris) atau otot berkepala empat,  

b. Otot – otot tungkai bawah 

1. Otot tulang kering depan muskulus tibialis anterior. Fungsinya 

mengangkat pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki. 

2. Muskulus ekstensor talangus longus. Fungsinya meluruskan jari 

telunjuk ke tengah jari, jari manis dan kelingking kaki. 

3. Otot kedang jempol, fungsinya dapat meluruskan ibu jari kaki. 

Fungsinya dapat mengangkat kaki sebelah luar. 
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4. Urat akiles (tendo achlilles). Fungsinya meluruskan kaki di sendi 

tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut Yang: 

a. Berpangkal pada kondilus tulang kering. 

b. Melintang dan melekat di kondilus lateralis tulang paha. Fungsinya 

memutar fibia ke dalam (endorotasi). Otot ketul jari (muskulus 

fleksor falangus longus). Berpangkal pada tulang kering dan uratnya 

menuju telapak kaki dan melekat pada ruas jari kaki. Fungsinya 

membengkokkan jari dan menggerakkan kaki ke dalam 

5. Otot ketul empu kaki panjang (muskulus falangus longus). 

Berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jadi dan melekat 

pada ruas empu jari. Fungsinya membengkokkan empu kaki. 

6. Otot tulang betis belakang (muskulus tibialis posterior). Berpangkal 

pada selaput antara tulang dan melekat pada pangkal tulang kaki. 

Fungsinya dapat membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak 

kaki di sebelah ke dalam. 

7. Otot kedang jari bersama. Letaknya di punggung kaki, fungsinya 

dapat meluruskan jari kaki (muskulus ekstensor falangus), (Setiadi, 

2007:273,274). 

c. Rangka Tungkai 

Menurut Soedarminto (1992: 60-61) tungkai terdiri dari tungkai atas dam 

tungkai bawah. Tungkai atas terdiri atas pangkal paha sampai lutut, 

sedangkan tungkai bawah terdiri dari lutut sampai kaki. Tulang tungkai 

terdiri atas: tulang pangkal paha, tulang paha, tulang kering, tulang betis, 
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tulang tempurung lutut, tulang pangkal kaki, tulang telapak kaki, tulang 

ruas jari kaki. 

Maka dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa power otot tungkai 

berhubungan dengan hasil passing di karnakan gabungan antara kecepatan 

dan kekuatan yang setabil akan menghasilkan ketepatann passing bola. 

 

F. Panjang Tungkai 

 

Salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga yaitu ukuran 

tubuh, struktur tubuh atau kualitas biometrik Menurut Bompa (1990:342) 

bahwa. “kualitas biometrik adalah mencangkup somatotipe dan pengukuran-

pengukuran anthropometrik”. Prestasi olahraga memerlukan kualitas 

biometrik tertentu sesuai dengan nomor atau cabang olahraga yang 

dikembangkan.  

 

Postur tubuh atau anthropometrik sering dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan cabang olah raga yang ditekuni oleh atlet tertentu. 

Anthropometrik merupakan pengukuran lebih jauh mengenai bagian bagian 

luar dari tubuh. Dua tipe instrumen pengukuran antropometrik yang meliputi 

bagian bagian tubuh yang mana itu berkaitan dengan besarnya tubuh dan itu 

behubungan dengan somatotipe. Antropometrik tubuh dapat diukur melalui 

pengukuran bagian-bagian tubuh dan bentuk tubuh secara keseluruhan. Postur 

tubuh merupakan salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga. 

M. Sajoto (1990:2) mengemukakan bahwa “salah satu aspek biologis yang 

ikut menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur 

tubuh”. Struktur dan postur tersebut meliputi: 
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a. Ukuran tinggi dan panjang tubuh 

b. Ukuran besar, lebar dan berat tubuh 

c. Somatotype (bentuk tubuh) 

Tungkai merupakan bagian tubuh yang penting bagi pemain sepakbola. 

Ukuran panjang tungkai sebagai salah satu unsur postur tubuh juga ikut 

menentukan terhadap pencapaian pestasi dalam olahraga. Apalagi dalam 

permainan sepakbola, dimana olahraga ini sebagian besar gerakanya 

menggunakan tungkai. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa panjang tungkai 

berhubungan dengan passing bola di karnakan panjang tungkai sebagai  

bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitanya 

sebagai pengungkit di saat melaksanakan passing bola.  

Tungkai merupakan bagian tubuh sebagai anggota dan alat gerak bagian 

bawah yang memegang peranan penting dalam penampilan gerak. Tungkai 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. 

Adapun yang dimaksut tungkai adalah anggota gerak bawah yang meliputi 

seluruh kaki, mulai dari pangkal paha sampai dengan jari kaki. Menurut 

Daniel S Wibowo dan Widjaya Paryana (2009:155) anatomi anggota gerak 

bawah (tungkai) terdiri dari tulang-tulang sebagai berikut: 

1. Femur 

2. Patella 

3. Tibia 

4. Fibula 

5. Ossa Tarsi 
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6. Ossa Metatarsi 

7. Digit 

 

Os tibia merupakan tulang penopang tubuh yang utama di tungkai 

bawah. Pada ujung proximalnya terdapat condylus medialis dan 

condylus lateralis. Dipermukaan anterior begian proximal corpus 

tibiaeterdapat tuberositas tibiae, tempat perlekatan ligamentum pattelae 

(Daniel S Wibowo dan Widjaya Paryana, 2009:155). 

Os fibula dikenal juga sebagai tulang betis, merupakan tulang dengan 

corpus fibulae yang ramping dan panjang. Di bagian proximal terdapat 

caput fibulae, dengan facies articularis, dan collum fibuale. Tulang ini 

terletak di lateral os tibia dan melekat erat pada tulang tersebut. Ujung 

bawahnya membentuk malleolus lateralis yang dikenal sebagai mata 

kaki sebelah luar tungkai. Pada tulang ini terutama melekat otot – otot 

peronei (kelompok otot penggerak eversi kaki) di bagian anterior, dan 

otot flexor kaki di bagian posterior. 

Otot-otot yang ada ditungkai bagian atas, menurut Setiadi (2007:272) 

terdiri dari: 

1) Otot tensor facia lata 

2) Otot abduktor dari paha 

3) Otot vastus laterae 

4) Otot rektus femoris 

5) Otot sartoros 

6) Otot vastus medialis 

7) Otot abduktor  
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8) Otot gluteus maximus 

9) Otot paha lateral dan medial 

 

Tungkai bawah adalah tungkai pada betis. Otot-otot yang terletak 

didaerah tungkai bawah menurut Setiadi (2007:273,274) terdiri dari: 

1) Otot tabialis enterior 

2) Otot proneus longua 

3) Otot ektensor digitorum longus 

4) Otot gastroknemius 

5) Otot soleus 

6) Otot moleolus medialis 

7) Otot retinakula bawah 

8) Otot tendon akhiles 

 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

Dengan melihat uraian dari kajian teori di atas dapat di susun kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak 

bola kian kemari untuk diperebutkan di antara pemain-pemain yang 

mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan 

mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola (Nugraha Andi 

Cipta, 2012: 23). 
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Passing merupakan teknik pertama yang digunakan dalam permainan sepak 

bola dan harus mempunyai power otot tungkai yang kuat agar bisa menentukan 

kuat tidaknya dan juga akurasi suatu Passing. oleh karena itu bagian otot 

tungkai dalam menendang bola dipergunakan untuk passing dan juga akurasi 

menendang bola. Kemampuan passing bola yang baik dibutuhkan kemampuan 

fisik dan postur tubuh yang mendukung. Kemampuan fisik dan postur tubuh 

diantaranya yakni power otot tungkai dan panjang tungkai. 

 

Power merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi 

fisik secara keseluruhan karena power merupakan daya penggerak setiap 

aktifitas fisik. Disamping itu power memegang peranan penting melindungi 

atlet dari kemungkinan cedera. Power otot tungkai sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pencapaian prestasi atlet. Pada permainan sepakbola,dalam sebuah 

tendangan, arah gerakan bola yang ditendang / passing ditentukan oleh power 

yang dikerahkan untuk menendang bola.Cepat atau lambatnya lintasan bola 

ditentukan oleh kuat atau tidaknya tendangan yang diarahkan. Semakin keras 

tendangan yang di kenakan terhadap bola, semakin cepat bola itu bergerak, 

sehinggga mendapatkan keberhasilan dalam ketepatan dalam passing bola. 

Dalam melakukan passing bola power otot tungkai mempunyai peranan yang 

sangat penting juga terhadap keberhasilan tumpuan. 

 

Panjang tungkai merupakan salah satu unsur postur tubuh juga ikut 

menentukan terhadap pencapaian prestasi olahraga. Apalagi pada permainan 

sepakbola, dimana olahraga ini sebagian besar gerakannya menggunakan 

tungkai. Ukuran panjang tungkai berpengaruh terhadap kemampuan 
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menendang bola. Panjang tungkai seorang pemain sangat berpengaruh pada 

ketepan dan kecepatan menendang bola kearah gawang atau kearah teman 

sendiri. Tungkai yang panjang akan menguntungkan bagi pemain sepak bola. 

Sebab dengan tungkai yang panjang pemain akan memiliki tuas pengungkit 

yang lebih panjang dalam passing bola. Jika tungkai yang dimiliki lebih 

panjang, maka kecepatan dan tenaga yang dikenakan pada bola lebih kuat, 

sehingga tendangan yang dihasilkan lebih kuat, keras, cepat dan tepat. 

 

H. Hipotesis 

 

Menurut Sumadi Suryabrata (2012:21), hipotesis penelitian adalah  jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji 

secara empiris. Dalam rangkaian langakah – langkah penelitian yang disajikan 

dalam bab hipotesis itu merupakan rangkuman dari kesimpulan – kesimpulan  

teoritis yang diperoleh dari kepustakaan. 

 

Sumadi Suryabrata (2012:21) juga mengatakan hipotesis merupakan jawaban 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan 

paling tinggi tingkat kebenarannya, maka disusun hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. H1: Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap 

akurasi passing pada UKM Sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017. 

2. H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai terhadap 

akurasi passing pada UKM Sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017 

3. H2 : Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkaiterhadap akurasi 

passing pada UKM Sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017. 
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4. H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang  tungkai terhadap 

akurasi passing pada UKM Sepakbola Universitas Lampung TA. 2016/2017 

5. H3: Ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan panjang  

tungkai terhadap akurasi passing pada UKM Sepakbola Universitas 

Lampung TA. 2016/2017 

6. H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan 

panjang  tungkai terhadap akurasi passing pada UKM Sepakbola Universitas 

Lampung TA. 2016/2017 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut ( Sugiono 2015 :3) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. 

Menurut Riduwan (2005 : 207) metode deskriptif korelasional yaitu studi 

yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian 

yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum 

dan sesudahnya. 

 

Jenis penelititan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional yang artinya mencari besarnya hubungan antara dua 

variabel bebas (X) atau lebih dengan variabel terikat (Y) untuk mengetahui 

seberapa erat hubungan dan berarti atau tidaknya hubungan tersebut. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan power otot tungkai 

panjang tungkai terhadap akurasi passing dalam permainan sepakbola pada 

UKM sepakbola Univeristas Lampung. 
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B. Objek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa 

kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana. Menurut Sugiono (2015:117) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditepatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. 

Pada penelitian ini populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi 

terbatas, yaitu jumlah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif 

sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tim UKM Sepakbola Universitas Lampung. 

 

2. Sampel 

Dalam suatu proses penelitian, tidak perlu seluruh populasi diteliti, akan 

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut. 

Dijelaskan juga disini menurut Sugiono (2015:117)  sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 

Sebaliknya jika subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-

15%. Karena jumlah atlet UKM Universitas Lampung berjumlah 20, 
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maka sampel yang saya ambil keseluruhan atlet UKM Universitas 

Lampung secara keseluruhan. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiono (2015:60)  variabel adalah konstrak yang diukur dengan 

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai 

fenomena – fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Variabel bebas (X) : dalam penelitian ini ada tiga 

variabel bebas yaitu: 

a. Variabel bebas 1 (X1) adalah: Power otot tungkai 

b. Variabel bebas 2 (X2) adalah : Panjang tungkai 

c. Variabel terikat (Y)   adalah : Akurasi passing. 

 

D. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar 1.Desain penelitian variabel X dan variabel Y 

(Sumber : Sugiono 2015:70) 

 

Keterangan : 

X1 : Power otot tungkai 

X2 : Panjang tungkai 

Y : Terhadap akurasi passing 

X1 

X2 

y 
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E. Teknik Pengumpula Data 

 

Menurut Sugiono (2015:308)  dijelaskan metode pengumpulan data 

merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini 

merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data 

dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan – bahan, keterangan, 

kenyataan – kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Lebih lanjut 

menurut Sudaryono, Gaguk Margono, dan Wardani Rahayu (2013:29) 

metode pengumpulan data ialah teknik atau cara – cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey dengan teknik 

tes dan teknik korelasi, pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes 

dan pengukuran melalui metode survey,yaitu peneliti mengamati secara 

langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Menurut Sugiono (2015:305) instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah”. Tes dan pengukuran 

yang diukur meliputi : 

a. Instrumen pengungkuran power otot tungkai 

1) Standing broadjump 

2) Meteran  

3) Alat tulis 
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b. Instrumen pengukuran panjang tungkai 

1) Anthrophometer 

2) Blangko pengukuran panjang tungkai 

3) Alat tulis 

c. Instrumen pengukuran akurasi passing 

1) Bola 

2) Sasaran (modifikasi gawang) 

3) Rol meter 

4) Stop watch 

5) Cone 

6) Alat tulis 

 

G. Teknik Pengambilan Data 

 

Menurut Sugiono (2015:300)  instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data. 

 

a. Instrumen Power Otot Tungkai 

Untuk mengukur power otot tungkai digunakan suatu alat yang disebut 

standing broadjump. Alat yang digunakan antara lain:  

1. Meteran  

2. Blangkopengukuran 

3. Alat tulis.  
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Pelaksanaantes : 

Orang yang dites berdiri pada papan tolakan dengan lutut di tekuk sampai 

membentuk sudut 45 derajat kedua lengan lurus kebelakang. Kemudian 

menolak kedepan dengan kedua kaki sekuat-kuatnya dan mendarat 

dengan kedua kaki.Jarak lompatan diukur mulai dari tepi dalam papan 

tolak sampai batas tumpuan kaki atau badan yang terdekat dengan papan 

tolak. 

 
Gambar 2. Standing Board Jump Test 

 

b. Instrumen Panjang Tungkai 

Tes panjang tungkai menggunakan tes antrophometer 

Instrumen tes panjang tungkai  

 

Untuk mengukur panajng tungkai digunakan suatu alat yang disebut 

anthrophometer. Alat yang digunakan antara lain:  

1. Anthrophometer 

2. Blanko pengukuran panjang tungkai 

3. Alat tulis 
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Pelaksanaan tes : 

Orang di tes berdiri tegak lurus dan menempel di tembok, tubuh tetap 

tegak lurus ke depan. Panjang tungkai mula di ukur dari spina iliaca 

anterior superior sampai malleolus lateral. Apabila penggaris sudah 

menunjukkan pada bawah mata kaki dan ujung pangkal paha maka baca 

angka dalam satuan cm. 

 

Gambar 3. Alat anthrophometer 

 

 

c. Instrumen Kemampuan Akurasi Passing 

 

Untuk mengambil data tes kemampuan akurasi passing (mengumpan) 

bola, ini dinamakan tes “Short passed”. Instrumen tes diambil dari buku 

yang dikarang oleh Daral Fauzi. (2009:10,11). 

a. Alat yang digunakan : 

1) Bola 

2) Sasaran (modifikasi gawang) 

3) Rol meter 

4) Stop watch 

5) Cone 

6) Alat tulis 
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b. Tujuan : 

Untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan peserta tes dalam 

melakukan passing secara cepat dan tepat. 

c. Pelaksanaan : 

1. Peserta tes berada dibelakang garis start. 

2. Pada saat aba-aba “ya” peserta tes lari kearah bola 1 dan 

menendang kesasaran 1, lari menuju bola ke 2 danmenendang 

ke sasaran ke 2, selanjutnya lari menuju bola ke 3 

danmenendang sasaran ke 3, selanjutnya lari menuju bola 4 dan 

menendangsasaran 4 dan akhirnya lari menuju garis finish. 

d. Pencatatan hasil : 

Hasil yang diambil adalah lama waktu tempuh dari start sampai 

finish dalam persepuluh detik dan jumlah bola yang masuk ke 

sasaran. 

 

Gambar 4. Lapangan tes kemampuan akurasi passing . Daral Fauzi. 

(2009:21) 
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Tabel 1. Tes Short Passed (waktu) 

Transformasi skor tes kedalam T-Skor dan norma penilaian butir Tes. 

 

 

Short Pass 

Test (/10 dtk) 

T-Skor 

Short Pass 

Test 

Short Pass 

Test (/10 dtk) 

T-Skor 

Short Pass 

Test 

3.00 90 11.30 46 

4.00 84 11.50 45 

7.09 68 11.70 44 

7.32 67 11.81 44 

7.69 65 12.00 42 

7.89 64 12.20 41 

8.11 63 12.42 40 

8.30 62 12.47 39 

8.46 61 12.70 38 

8.68 60 13.03 37 

8.81 59 13.20 36 

9.06 58 13.40 35 

9.21 57 13.59 34 

9.44 56 13.60 33 

9.62 55 13.80 32 

9.80 54 14.09 31 

10.00 53 1420 30 

10.15 52 14.40 29 

10.38 51 14.60 28 

10.57 50 15.20 25 

10.74 49 15.70 22 

10.92 48 16.10 20 

11.13 47 19.78 19 
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Tabel 2.Tes Short Passed (bola masuk) 

Transformasi tes kedalam T-skor. 

 

Short Pass Test (/10 dtk) T-Skor Short Pass Test 

5 77 

4 66 

3 55 

2 45 

1 34 

 

Tabel 3. Penilaian Test Short Passed 

(T-SKOR WAKTU + T-SKOR BOLA MASUK) 

 

No Klasifikasi T-Skor 

1 Baik sekali >124 

2 Baik 104 – 123 

3 Sedang 85 – 103 

4 Kurang 65 – 84 

5 Kurang sekali <64 

 

 

H. Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Data yang sudah terkumpul dari hasil 

pengumpulan data, perlu diolah datanya karena data yang didapat masih 

berupa data mentah.  
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Menurut Sugiyono (2015), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y, X2 

dengan Y, digunakan statistik melalui korelasi product moment dengan rumus 

sebagai berikut: 

= 
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Keterangan : 

r xy = Koefesien korelasi 

N  = Jumlah sampel 

X  = Skor variabel X 

Y  = Skor variabel Y 

∑X = Jumlah skor variabel X 

∑Y = Jumlah skor variabel Y 

∑X2 = Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

Menurut Sugiyono (2015:230), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil 

tes dikonsultasikan dengan Tabel r  product moment. Untuk dapat 

memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar 

atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada Tabel 

Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

xyr
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Tabel 4. Interpretasi  Koefisien Korelasi Nilai r. 

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono(2010.231) 

Setelah diketahui besar kecilnya r xy maka taraf signifikan dilihat dengan 

kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika r hitung  >  r tabel, dan terima Ho jika r 

hitung  <  r tabel, dan untuk mencari besarnya kontribusi antara variabel X dan 

variabel Y maka menggunakan rumus Koefisien Determinansi : 

KP = r2 x 100% 

Keterangan:     

KP  = Nilai Koefisien Detreminansi 

 Korelasi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Power otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan akurasi 

passing dalam permainan sepakbola di UKM Sepakbola Universitas 

Lampung. 

2. Panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan akurasi 

passing dalam permainan sepakbola di UKM Sepakbola Universitas 

Lampung. 

3. Power otot tungkai dan panjang tungkai memiliki hubungan yang 

signifikan dengan akurasi passing dalam permainan sepakbola di UKM 

Sepakbola Universitas Lampung. 

 

Berdasarkan data penelitian ke tiga variabel dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang memiliki hubungan paling tinggi adalah kekuatan otot 

tungkai. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pelatih, beban latihan untuk tiap unsur kekuatan otot tungkai, panjang 

tungkai disesuaikan dengan besarnya hubungan dengan akurasi passing 

dalam permainan sepakbola. Pelatih disarankan memberikan latihan 

passing hendaknya memperhatikan unsur kekuatan otot tungkai, panjang 

tungkai. 

2. Pada program studi penjaskes diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 

dalam program dan pembelajaran dalam mata kuliah sepakbola untuk 

meningkatkan kemampuan bermain sepakbola. 

3. Bagi peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, 

disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding 

tapi juga  penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan dikembangkan dan 

disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mendukung terciptanya 

passing yang akurat.  
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