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ABSTRAK

HUBUNGAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI DAN PANJANG
TUNGKAI DENGAN HASIL KETERAMPILAN PASSING

PADA SISWA EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA
SMA N 1 AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN AJARAN 2017/2018

Oleh

BIMA ADI BAGASKARA

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya keterampilan passing
bola pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa. Metode
penelitian menggunakan metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa yang
berjumlah 20 orang. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus korelasi
ganda sebelum menggunakan rumus tersebut dilakukan tes dan pengukuran, data
mentah (row-score) diubah menjadi bentuk baku (T-score) kemudian diuji dengan
teknik tes dan pengukuran korelasi product moment. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, kekuatan otot tungkai memiliki koefisien korelasi 0,888
dengan hasil passing, panjang tungkai memiliki koefisien 0,628 dengan hasil
passing sedangkan keseimbangan dan kelentukan memiliki koefisien korelasi
0,928 dengan hasil passing. Dari kedua variable dapat disimpulkan bahwa
hubungan terbesar terhadap hasil passing pada siswa putra ekstrakurikuler
sepakbola SMA N 1 Ambarawa adalah kekuatan otot tungkai yaitu sebesar 0,888.

Kata Kunci: kekuatan otot tungkai, panjang tungkai, passing sepakbola.
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ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN STRENGTHEN AND MUSCLE LEG
AND LONG LEG WITH THE RESULT OF PASSING SKILL AT

FOOTBALL EXTRACURRICULAR AT SENIOR HIGH SCHOOL STATE
1 AMBARAWA PRINGSEWU REGENCY

2017/2018

By

BIMA ADI BAGASKARA

The problem in this research is the least of passing ball skill at football
extracurricular Senior high school state one Ambarawa. The research method used
survey method the sampel at this research is the 20  boys student whole follow the
football extracurricular. The technique analysis data is used double correlation
formula. Before using this formula to do the test and measure, row-score is
changed into T-score and then is tested by using T-test and product moment. The
result of this research are, the strengthen muscle leg has coeficient correlation
with the passing result 0,888, long leg has coeficient with passing result 0,628,
balance and elasticity have coeficient correlation 0,928 with the passing result.
From the two variables can conclude that the big relation to the result of passing
for boys student extracurricular football at senior high school is the strengthen leg
muscle is 0,888.

Keywords: strengthen, muscle leg, long leg, passing, football.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu wadah yang berfungsi untuk mengembangkan

dan meningkatkan pribadi anak yang beriman, cerdas, disiplin, terampil,

bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu sekolah di

jadikan sebagi salah satu lembaga pendidikan formal yang dalam

penyelenggaraan pendidikanya dilakukan secara terorganisir, sistematis dan

berkesinambungan dengan maksud agar tujuan pendidikan nasional itu sendiri

dapat tercapai. Upaya sekolah untuk meningkatkan pribadi anak yang sehat

secara jasmani adalah melalui pendidikan jasmani yang memberikan

pengetahuan tentang gerak dalam berolahraga serta factor kesehatan yang

dapat mempengaruhinya dalam penguasaan keterampilan gerak. Pendidikan

jasmani dimaksudkan untuk peningkatan kondisi fisik yang mencakup

diantaranya, kecepatan, kelincahan, daya tahan, kekuatan dan kelentukan serta

pembentukan sikap tubuh yang baik, yang meliputi anatomis, fisiologis, dan

kesehatan.

Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah tidak hanya di berikan

pada saat jam pelajaran formal akan tetapi juga di berikan secara

ekstrakulikuler
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Serta dalam pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan

potensi anak dalam kemampuan olahraga tanpa mengganggu proses kagiatan

belajar mengajar formal di dalam sekolah. Sepertihalnya yang di lakukan di

SMA N 1 Ambarawa tidak hanya dilakukan dalam kegiatan intrakuriler yang

merupakan mata pelajaran wajib diikuti oleh parasiswa, tetapi juga dilakukan

dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersusun secara sistematis dan terencana,

yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan pribadi dan kemampuan

gerak berdasarkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak serta

mengembangkan prestasi siswa pada masing-masing cabang olahraga.

Berbagi kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang ada, salah satu cabang olahraga

yang menjadi pilihan para siswa adalah cabang permainan sepakbola.

Permainan sepakbola di SMA N 1 Ambarawa merupakan salah satu olahraga

yang mendapatkan perhatian lebih dari kepala sekolah, guru, serta para siswa

itu sendiri, dikarenakan prestasi tim ini mampu bersaing di kompetisi

sepakbola baik antar pelajar maupun umum sehingga menjadi daya tarik untuk

para siswa maupun guru-guru melibatkan dirinya di ekstrakurikuler sepakbola

ini.

Upaya sekolah untuk meningkatkan prestasi ekstrakurikuler sepakbola di

lakukan dengan melakukan latihan yang tersusun secara sistematis dan di

sesuaikan jadwal kegiatan sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar

siswa. Latihan-latihan yang biasa di lakukan adalah teknik dasar permainan

sepakbola seperti, menendang, menggiring, menggontrol bola, menyundul

bola, merebut bola dan teknik khusus penjaga gawang. Dari berbagai teknik



3

yang di ajarkan pada siswa ekstrakurikuler sepakbola ada teknik dasar yang

masih kurang sempurna yaitu ketrampilan passing bola. Hal tersebut terlihat

pada saat latihan maupun pada saat pertandingan sebagian pemain masih

kurang sempurna untuk melakukan peran atau umpan pendek kepada teman

satu tim nya di karenakan masih kurang sempurna teknik dasar passing pada

masing-masing individu. Dalam melakukan ketrampilan passing ada beberapa

komponen yang perlu di perhatikan karena dapat memungkinkan

mempengaruhi hasil ketrampilan passing seperti kekuatan otot tungkai,

panjang tungkai dan power tungkai.

Kekuatan otot tungkai 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 Sajoto (1988: 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.

Panjang tungkai sebagai bagian dari postur tubuh memiliki hubungan yang

sangat erat dalam kaitanya sebagai pengungkit di saat menendang bola.

Radioputro (1973:80) mengatakan bahwa gerakan menyepak adalah gerakan

angular, karena gerakan ini di dasari dengan gerakan tulang, gerakan ini

disertai dengan linier badan agar benda yang disepak mengenai sasaran.

Selanjutnya Radioputro mengatakan “kecepatan berbanding dengan besarnya

radius”. Selanjutnya di katakana bahwa suatu subyek yang bergerak pada ujung
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radius yang panjang akan memiliki kecepatan linier lebih besar daripada

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

sangat berperan penting sebagai pengungkit dan penentu kecepatan bila

pelaksanaan dan latihannya optimal.

Menurut hasil pengamatan dan observasi pada siswa ekstrakulikuler sepakbola

SMA N 1 Ambarawa Pringsewu dan berdasarkan data-data yang di peroleh,

terdapat dugaan sementara penyebab terjadinya perbedaan dan kurang

maksimalnya ketrampilan passing bola pada masing-masing pemain yaitu,

lemahnya kekuatan otot tungkai dan kurang maksimalnya pemanfaatan panjang

tungkai sebagaituas pengungkit pada setiap pemain. Dengan demikian hasil

ketrampilan passing bola yang di peroleh masih kurang memuaskan. Berdasar

kan uraian latarbelakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul ”Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan

Panjang Tungkai Dengan Hasil Ketrampilan Passing Bola Siswa

Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran

2017/2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, yang dapat di identifikasikan

sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya keterampilan passing bola pada siswa ekstrakulikuler

sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu.

2. Lemahnya kekuatan otot tungkai siswa yang berperan penting dengan hasil

passing bola.
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3. Kurang maksimalnya pemanfaatan panjang tungkai sebagai pengungkit

yang berpengaruh pada keterampilan passing bola.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, untuk

memudakan peneliti perlu pembatasan yang berdasarkan tujuan dari penelitian

ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah untuk mengetahui hubungan

kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil keterampilan passing

bola siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu tahun

ajaran 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan,

maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan hasil keterampilan

passing pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa

Pringsewu tahun ajaran 2017/2018.

2. Apakah ada hubungan panjang tungkai dengan hasil keterampilan passing

pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu tahun

ajaran 2017/2018.

3. Apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai dengan

hasil keterampilan passing pada siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu tahun ajaran 2017/2018.
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E. Tujuan Penelitan

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai dengan hasil

keterampilan passing bola siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu tahun ajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan hasil keterampilan

passing bola siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1 Ambarawa

Pringsewu tahun ajaran 2017/2018.

3. Untuk mengetahui hubungan kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai

dengan hasil keterampilan passing bola siswaekstrakurikuler sepakbola

SMA N 1 Ambarawa Pringsewu tahun ajaran 2017/2018.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap antara lain :

1. Bagi guru

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang

olahraga mengenai ketrampilan passing bola dan dapat membantu guru

penjas dalam memberikan latihan unsur kondisi fisik yang tepat untuk

melakukanketrampilan passing bola.

2. Bagi siswa

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan

ketrampilan passing bola dengan baik dan benar.
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3. Bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya

pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya dalam

peningkatan ketrampilan passing bola.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. 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. Nugraha, (2012: 23) biasanya permainan sepakbola

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

antara dua babak tersebut.

Suatu tim sepakbola atau yang lazim disebut dengan kesebelasan terdiri dari 11

pemain termasuk kiper. Jumlah 11 pemain ini merupakan keharusan jika kalian
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memainkan satu pertandingan yang dimainkan bersifat resmi. Namun dalam

pertandingan yang tidak resmi jumlah pemain boleh saja kurang dari 11

pemain.

Anugrah (2012:29) keadaan ini sering dapat ditemui dalam sesi latihan yang

dilakukan oleh 2 tim di mana masing – masing hanya melibatkan 5-6 pemain.

Menurut Sarumpaet (1992:20) 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.

Gambar 1 .Lapangan Sepakbola

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
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dalam mencapai tujuan permainan maka tujuan tersebut akan dapat dengan

mudah tercapai.

1. 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-prinsip

bermain sepakbola, tidak dapat melakukan pola-pola permainan atau

pengembangan taktik modern dan tidak akan dapat pula membaca permainan.

Menurut Koger (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

lemparankedalam(throw-in).

2. Mengoper (Passing)

Mengoper 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 Koger (2007: 19).
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Kesebelasan sepakbola yang baik dan tangguh adalah suatu kesebelasan

sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar passingg 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.

Tepat diartikan pemain sepakbola memiliki keterampilan passing 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 daripada bagian – bagiannya. Ketepatan,

langkah, dan waktu pelepasan bola merupakan bagian yang penting dari

kombinasi pengoperan bola yang berhasil.
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3 Tehnik Dasar Passing Bola

a. Teknik Passing Bola Dalam Permainan Sepakbola

Kemampuan teknik mengoper bola besar peranannya dalam permainan

sepakbola, sebab sebagian besar permainan sepakbola dilakukan dengan

mengoper bola. Kemampuan passing diperlukan untuk memasukkan bola ke

gawang maupun untuk mengoperkan bola kearah teman pada jarak dekat

atau jarak jauh. Soekatamsi (1988:101) menyebutkan mengenai kegunaan

passing bola sebagai berikut :

Kegunaan menendang bola dengan kaki bagian dalam ini adalah : (1) Untuk

operan jarak pendek, (2) Untuk operan bawah (rendah), (3) Untuk operan

melambung atas (tinggi), (4)Untuk tendangan tepat kemulut gawang, (5)

Untuk tendangan bola melengkung (slice) (6) Untuk tendangan kombinasi

dengan gerakan lain.

Teknik passing bola dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki, sesuai dengan uraian diatas. Teknik passingbola juga

merupakan salah satu teknik yang efektif yang untuk mengoperkan bola

(passing) kepada teman sendiri dalam permainan sepakbola.

b. Prinsip – prinsip Passing Bola

Kemampuan mengoper bola yang baik dan benar diperlukan untuk

memasukkan bola ke gawang. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan

agar mendapatkan hasil yang baik. Luxbacher (2012:12) mengemukakan

bahwa :Prinsip mengoper bola menurut Luxbacher (2012:12) ada 4 yaitu

sebagai berikut : (1) Persiapan, (2) Pelaksanaan, (3) Follow-Through, (4)
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Bagian Bola yang dipassing, (5) Pandangan Mata. 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 menendang bola tersebut diuraikan sebagi

berikut :

1. Persiapan

Pada pelaksanaan passing bola peletakan kaki tumpu ikut menentukan

terhadap hasil tendangan. Penempatan kaki tumpu yang tepat

memungkinkan pemain untuk dapat menendang bola dengan baik sesuai

dengan yang diharapkan. Letak kaki tumpu pada waktu menendang 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 menendang 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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Gambar 2. Persiapan dalam passing
sumber :Luxbacher (2012:12).

2. Pelaksanaan

Menurut Luxbacher (2012:12) Gerakan kaki yang benar menentukan

keakuratan tendangan. Pelaksanaan pada waktu menendang bola 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).

Gambar 3. Pelaksanaan dalam passing
sumber :Luxbacher (2012:12).

3. Follow-Through
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Sikap badan pemain pada saat menendang bola juga harus diperhatikan. Posisi

badan pemain pada saat menendang bola harus dalam keadaan seimbang.

Secara lebih jelas, Luxbacher, (2012:12) menyatakan mengenai sikap badan

pada saat melakukan tendangan sebagai berikut :

1. Pindahkan berat badan ke depan.

2. Lanjutkan gerakan searah dengan bola.

3. Gerakan akhir berlangsung dengan mulus.

Gambar 4. Follow-Through dalam passing
sumber : Luxbacher (2012:12).

4. Bagian Bola yang dipassing

Menurut Soekatamsi (1988: 53) dalam Catur Joko Susanto (2013:20) Bagian

bola yang ditendang sangat berpengaruh terhadap arah hasil tendangan.

Bagian bola yang tendangan yaitu:

a. Bagian dalam kaki yang menendang tepat mengenai tengah-tengah bola,

bola bergulir datar di atas tanah.

b. Bagian dalam kaki yang menendang mengenai dibawah tengah-tengah

bola, bola akan naik atau melambung rendah.
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Gambar 5. Bagian bola yang ditendang
Soekatamsi (1988: 53) dalam Catur JokoSusanto
(2013:21)

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. Andi Cipta Nugraha (2012:74,75) mengatakan hal ini

dikarenakan bola benar – benar terlihat sepenuh waktu dan arah dari operan

yang berasal dari sebuah tendangan yang mudah.

Gambar 6. Arah Operan Bola
sumber :Nugraha (2012:74)
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B. Kekuatan Otot Tungkai

Setiap jenis keterampilan dalam olaharaga dilakukan oleh sekelompok  otot

tertentu. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk

meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan merupakan

daya penggerak setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan memegang

peranan penting melindungi atlet dari kemungkinan cedera.Dalam melakukan

tendangan, kekuatan otot tungkai mempunyai peranan yang sangat penting

terhadap keberhasilan tumpuan. Otot-otot Tungkai :

a. Otot-otot tungkai atas meliputi:

Setiadi, (2007:272) mengatakan otot tungkai atas mempunyai selaput

pembungkus yang sangat kuat dan disebut fasia lata yang dibagi menjadi 3

golongan, yaitu :

1. Otot abduktor, yang terdiri dari :

a. Muskulus abduktor maldanus sebelah dalam

b. Muskulus abduktor brevis sebelah tengah

c. Muskulus abduktor longus sebelah luar

Ketiga otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abduktor

femoralis.Fungsinya menyelenggarkan gerakan abduksi dari femur.

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

yang terdiri dari :

a. Muskulus rektus femoralis

b. Muskulus vastus lateralis eksternal

c. Muskulus vastus medialis internal



18

d. Muskulus vastus intermedial

e. Otot fleksor femoris, yang terdapat dibagian belakang paha yang

terdiri dari :Biseps femoris (otot berkepala 2), yang fungsinya

membengkokkan pada dan meluruskan tungkai bawah, muskulus

semi membranous (otot seperti selaput), yang fungsinya

membengkokan tungkai bawah, muskulus semi tendinosus (otot

seprti urat),yaang fungsinya membengkokkan urat bawah serta

memutarkan ke dalam, muskulus sartorius (otot penjahit).

Bentuknya panjang seperti pita, terdapat di bagain paha. Fungsinya

: eksorotasi femur memutar ke luar pada waktu lutut mengetul,

serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan ke luar

untuk lebih jelas ini contoh gambar tungkai atas :

Gambar 7. Struktur otot tungkai atas
sumber :Pearce (2002: 113)

Otot rektus femoris

Otot sartorius

Otot abduktor dari paha

Vastus medialis

PatelaOtot vastus lateralis

Otot tensor fasia lata Iliakus

Spina iliaca
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C. Panjang Tungkai

Salah satu komponen yang penting dalam prestasi olahraga yaitu ukuran

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

dalam Catur Joko Susanto (2013:23), 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. Sajoto (1995:2)

dalam Catur Joko Susanto (2013:24) mengemukakan bahwa “salah satu aspek

biologis yang ikut menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu

struktur dan postur tubuh”. Struktur dan postur tersebut meliputi:

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
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permainan sepakbola, dimana olahraga ini sebagian besar gerakanya

menggunakan tungkai.

a. Anatomi Tungkai

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

Wibowo (2009:155) anatomi anggota gerak bawah (tungkai) terdiri dari

tulang-tulang sebagai berikut: (1) Femur, (2) Patella, (3) Tibia, (4) Fibula,

(5) Ossa Tarsi, (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 Wibowo (2007:155).

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
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flexor kaki di bagian posterior.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

Gambar 8. Tulang tibia dan fibula kanan, (Ethel Sloane anatomi dan
fisiologi untuk pemula, 111:2004, EGC) dalam buku
Setiadi (2007:296).

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 , (8) Otot gluteus maximus, (9) Otot paha lateral dan medial.

Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar :

Gambar 9.Otot – otot yang terdapat pada tungkai atas
sumber :Evelyn C. Pearce (2002:113).
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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.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar

:

Gambar 10. Otot yang terdapat pada tungkai bagian bawah
sumber :Pearce (2002:114)

D. Kerangka Pikir

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

pemikiran sebagai berikut, Nugraha (2012:23) mengatakan 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

Maleolus Medialis

Tendon rektus
femorisOtot tabialis

interior

Patela

Tendon sartorius

Gastrokanemius

Tulang tibia

Otot soleus

Peroneus
longus

Otot Eksensor
digitorum
longus

Eksensor atas

Tendon ekstensor
Retinakula bawah
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agar tidak kemasukan bola. passingmerupakan teknik pertama yang

digunakan dalam permainan sepak bola dan harus mempunyai kekuatan otot

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

operan, oleh karena itu bagian otot tungkai sangatlah penting dipergunakan

untuk passing bola. Kemampuan passing yang baik dibutuhkan kemampuan

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

diantara nya yakni kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai.

Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan

kondisi fisik secara keseluruhan karena kekuatan merupakan daya penggerak

setiap aktifitas fisik. Disamping itu kekuatan memegang peranan penting

melindungi atlet/siswa dari kemungkinan cedera.Kekuatan otot tungkai

sangat diperlukan dalam pelaksanaan pencapaian prestasi atlet/siswa. Pada

permainan sepakbola,dalam sebuah tendangan, arah gerakan bola yang

ditendang / passing ditentukan oleh kekuatan 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 tendangan jarak jauh.Dalam

melakukan tendangan, kekuatan 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 siswa sangat berpengaruh pada

ketepan dan kecepatan menendang bola kearah gawang atau kearah teman

sendiri. Tungkai yang panjang akan menguntungkan bagi siswa. Sebab

dengan tungkai yang panjang siswaakan memiliki tuas pengungkit yang lebih

panjang dalam menendang 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.

E. Hipotesis

Menurut 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.

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. H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai

dengan Keterampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola

SMA N 1 Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.
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H1: Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan

Keterampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

2. H0: Tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan

Keterampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

H2: Ada hubungan yang signifikan antara panjang  tungkai dengan

Keterampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

3. H0 : Tidak ada hubungan yang sigifikan antara kekuatan otot tungkai

dan panjang tungkai dengan Keterampilan Passing Bola Siswa

Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu Tahun

Ajaran 2017/2018.

H3: Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan

panjang tungkai dengan Keterampilan Passing Bola Siswa

Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1 Ambarawa Pringsewu Tahun

Ajaran 2017/2018.



26

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut (Babbie, 2004:20) dalam buku Etta Mamang Sangadji dan Sopiah

(2010:4) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode survei. Rumus penelititan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah korelasi product moment  yang artinya mencari

besarnya hubungan antara dua variable bebas (X) atau lebih dengan variable

terikat (Y) untuk mengetahui seberapa erat hubungan dan berarti atau tidaknya

hubungan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

hubungan antara kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai dengan hasil

keterampilan passing bola siswa ekstrakurikuler sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu tahun ajaran  2017/2018.

B. Metode Penelitian Dan Objek Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa

kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin

terlaksana. Sangadji (2010:185) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu
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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 relative dapat dihitung jumlahnya. Dalam penelitian ini populasi

yang akan digunakan yaitu siswa ekstrakulikuler sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah  20siswa.

2. Sampel

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

tetapi dapat dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi tersebut.

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi

yang diteliti, namun penelitian ini adalah penelitian populasi, yaitu semua

siswa putra yang mengikuti esktrakurikuler sepakbola sebanyak 20 siswa.

3. Variabel Penelitian

Menurut Sangadji (2010:133) variable adalah konstrak yang diukur dengan

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai

fenomena–fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas

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

variabel bebas yaitu:

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

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

c. Variabel terikat (Y) adalah : Passing bola
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4. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 15.Desain penelitian variabel X dan variabel Y
Sumber : Sugiyono (2008:10)

C. Instrumen Penelitian

Menurut (Suharsimi, 2004) dalam buku Sudaryono, Gaguk Margono, dan

Wardani Rahayu (2013:30) “instrument 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 :

1. Instrumen pengungkuran kekuatan otot tungkai

1) Leg Dynamometer

2) Blangko pengukuran otot tungkai

3) Alat tulis

X1

X2

Y

Keterangan :

X1 : Kekuatan otot tungkai
X2 : Panjang tungkai
Y : Passing bola
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2. Instrumen pengukuran panjang tungkai

1) Anthrophometer

2) Blangko pengukuran panjang tungkai

3) Alat tulis

3. Instrument Passing

1) Bola

2) Sasaran gawang modifikasi

3) Alat tulis

4) Rol

5) Stopwatch

6) cone

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi (2004) dalam buku Sudaryono, Gaguk Margono, dan

Wardani Rahayu (2013:30) 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. Menurut Sudaryono(2013:29) metode pengumpulan data

ialah teknik atau cara – cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data. Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan survey

dengan teknik tes dan teknik korelasi, pengambilan data dilakukan dengan

pemberian tes dan pengukuran melalui survey, yaitu peneliti mengamati secara
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langsung pelaksanaan tes dan pengukuran dilapangan. Data-data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran kekuatan otot tungkai dan

panjang tungkai dengan hasil passing bola siswa ekstrakulikuler sepakbola

SMA N 1 Ambarawa Pringsewu tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah  20

siswa.

1. Instrumen Kekuatan Otot Tungkai

Untuk mengukur kekuatan otot tungkai digunakan suatu alat yang disebut

Leg Dynamometer. Alat yang digunakan antara lain:

1. Leg Dynamometer

2. Alat tulis.

Pelaksanaan Leg Dynamometer :

Orang yang ditesberdiri di atas alat leg dynamometer dan lutut di tekuk

membentuk sudut 130-140 drajat, tubuh tetap tegak lurus dan pandangan lurus

kedepan. Panjang rantai diukur sedemikian rupa sesuai dengan orang yang di

tes dengan posisi berdiri. Tongkat pegangan di genggam dengan posisi tangan

menghadap belakang. Tarik tongkat pegangan sekuat mungkin dan meluruskan

lutut perlahan-lahan. Baca angka ada skala maksimum tercapainya tarikan

dalam satuan kilogram (kg). Pengukuran di ambil sebanyak dua kali dan hasil

terbaik yang di pakai sebagai hasil pengukuran.
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Gambar 16. Alat Leg Dynamometer

2. 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 digunakanantara lain:

1. Anthrophometer

2. Alat tulis

Pelaksanaan tes :

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

lurus kedepan. Panjang tungkai mula di ukur dari spinailiaca anterior

superior sampai malleolus lateral. Apabila penggaris sudah menunjukkan

pada bawah mata kaki dan ujung pangkal paha maka baca angka dalam

satuan cm.
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Gambar 17.Alat anthrophometer

3. Instrumen Passing Bola

Untuk mengambil data tes kemampuan “Akurasi Passing (mengoper) bola”,

ini dinamakan tes “Short past”. Instrumen tes diambil dari buku yang

dikarang oleh Drs. Fauzi Daral dalam bukunya’’ Tes Ketrampilan

Sepakbola. Alat yang digunakan :

1) Bola sepak,

2) rol meter,

3) stopwatch

4) cone dan alat tulis.

Tujuan :

Untuk mengetahui Akurasi passing bola pada peserta tes dalam melakukan

passing bola. Pelaksanaan :

1) Peserta tes berada dibelakang garis start, pada saat aba-aba “ya” peserta

tes lari kearah bola 1 dan menendang kesasaran 1, lari menuju bola ke 2

dan menendang kesasaran ke 2, selanjutnya lari menuju bola ke 3 dan

menendang sasaran ke 3, selanjutnya lari menuju bola 4 dan menendang
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sasaran 4 dan akhirnya lari menu jugaris finish. Pencatatan hasil diambil

lama waktu tempuh dari start sampai finish dan jumlah bola yang

masuk kesasaran.

Gambar18. Lapangan tes kemampuan akurasi passing bola
Sumber : Luxbacher (2012:13)

E. Teknik 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.

1. Uji Linieritas

Uji linieritas merupakan salah satu prasarat ujian analisis korelasi dan

regresi yang digunakan untuk melihat linier tidaknya hubungan antar

variabel.
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2. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:229), untuk menguji hipotesis antara X1 dengan

Y, X2 dan Y, digunakan statistic melalui korelasi product moment dengan

rumus sebagaiberikut:

Menurut Sugiyono (2010:230), 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:

Tabel  1. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r.

Interval Koefisien Korelasi Interpretasi Hubungan

0,000 – 0,199 Sangat rendah

0,200 – 0,399 Rendah

0,400 – 0,599 Sedang

0,600 – 0,799 Kuat

0,800 – 1,000 Sangatkuat

Sumber :Sugiyono(2010.231)
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Keterangan :
rxy = 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



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan

Ketrampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1

Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

2. Ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan Ketrampilan

Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola SMA N 1 Ambarawa

Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

3. Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dan panjang

tungkai dengan Ketrampilan Passing Bola Siswa Ekstrakurikuler Sepakbola

SMA N 1 Ambarawa Pringsewu Tahun Ajaran 2017/2018.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut:
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1. Upaya mengajarkan dan meningkatkan keterampilan passing hendaknya

dalam memberikan latihan kondisi fisik mengarah pada latihan kekuatan

tungkai secara berkesinambungan/ saling terkoordinasi dan menguasai

teknik passing dengan benar sehingga keterampilan passing lebih baik.

2. Supaya dalam latihan kondisi fisik lebih efektif dan efisien maka latihan

yang dilakukan hendaknya sesuai dengan besarnya kontribusi yang

diberikan oleh ketiga unsure kondisi fisik tersebut.

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

disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding tapi

juga penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan, disarankan

untuk menambahkan variabel, sampel/ populasi, menyempurnakan

instrument tiap-tiap item tes dan unsur-unsur lain seperti lingkar paha dll.
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