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ABSTRAK 

 

Sekolah Sepak Bola (SSB) Galasiswa Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sekolah 

sepak bola yang ada di kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Dari  observasi peneliti yang 

dilakukan pada Sekolah Sepak Bola (SSB) Galasiswa Kabupaten Nganjuk Teknik lemparan 

ke dalam dianggap tidak begitu penting, tidak seperti tendangan, menggiring bola, atau teknik 

yang lain oleh siswa SSB tersebut, selain demikian belum pernah ada penelitian yang meneliti 

hubungan  hubungan antara kekuatan otot lengan dengan lemparan kedalam, kelentukan 

pergelangan tangan dengan lemparan ke dalam dan hubungan tentang kekuatan otot perut 

dengan lemparan ke dalam.Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei yaitu pengumpulan datanya dengan menggunakan tes dan 

pengukuran. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekuatan otot 

lengan (X1), kelentukan pergelangan tangan (X2) dan kekuatan otot perut (X3) dengan 

jauhnya hasil lemparan ke dalam siswa SSB  Gala Siswa Kabupaten Nganjuk.Penelitian dan 

analisis data disimpulkan bahwa: (1) Hubungan hubungan antara kekuatan otot lengan dengan 

jauhnya hasil lemparan ke dalam diperoleh koefisien korelasi kekutan otot lengan dengan 

jauhnya hasil lemparan ke dalam sebesar 0.348 bernilai positif, artinya semakin besar nilai 

yang mempengaruhi maka semakin besar nilai hasilnya. (2) Hubungan antara kelentukan 

pergelangan tangan dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam diperoleh koefisien korelasi 

kekutan otot lengan dengan jauhnya hasil lempaean ke dalam sebesar 0.215 bernilai positif, 

artinya semakin besar nilai yang mempengaruhi maka semakin besar nilai hasilnya (3) 

Hubungan antara kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam diperoleh 

koefisien korelasi kekutan otot lengan dengan jauhnya hasil lempaean ke dalam sebesar 0.247 

bernilai negatif, artinya semakin besar nilai yang mempengaruhi maka semakin besar nilai 

hasilnya (4) Hubungan antara kekuatan otot lengan,kelentukan pergelangan tangan dan 

kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam Hasil analisis tersebut di atas 

diperoleh koefisien korelasi berganda kekutan otot lengan,kelentukan pergelangan dan 

kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil lempaean ke dalam diperoleh nilai F hitung 1,887 >  

dari F tabel , artinya semakin besar nilai yang mempengaruhi maka semakin besar nilai 

hasilnya. 

 

KATA KUNCI  : kekuatan otot lengan, kelentukan pergelangan tangan, kekuatan otot perut 

jauhnya lemparan kedalam, SSB GALA SISWA 
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I. LATAR BELAKANG 

Olahraga merupakan salah satu 

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan 

tubuh yang sehat selain olahraga sebagai 

sarana untuk suatu pilihan agar 

mendapatkan tubuh yang sehat olahraga 

juga menjadi sarana pendidikan prestasi 

maupun kompetisi.Dalam penelitian ini 

memiliki tujuan masalah yaitu : (1) 

Mengetahui hubungan antara kekuatan otot 

lengan dengan jauhnya hasil lemparan ke 

dalam pada siswa SSB Gala Siswa 

Nganjuk.(2) Mengetahui hubungan antara 

kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada siswa SSB Gala 

Siswa Nganjuk. (3) Mengetahui hubungan 

antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan jauhnya hasil lemparan ke dalam 

pada siswa SSB Gala Siswa Nganjuk.(4) 

Mengetahui hubungan antara kekuatan otot 

lengan,kelentukan pergelangan tangan dan 

kekuatan otot perut dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada siswa SSB Gala 

Siswa Nganjuk.. Berikut adalah alasan 

mengapa harus memperkuat perut 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Greg 

Brittenham (1996) bahwa: (1) Otot - otot 

yang mengatur poros tubuh dan perut 

adalah penting untuk menjaga 

keseimbangan tubuh, ketangkasan dan 

koordinasi ketika melakukan gerakan, (2) 

50% dari total massa tubuh terletak pada 

daerah tersebut, dan (3) Penguatan poros 

tubuh dan perut secara efektif mengurangi 

kecelakaan dan/atau cedera berat berat 

pada punggung belakang. Harsono (Dalam 

Bayu 2013:17) mengatakan kelentukan 

adalah kemampuan untuk melakukan 

gerakan dalam ruang gerak sendi 

II. METODE 

Pendekatan  penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui langkah-langkah 

yang harus ditempuh dalam 

pengambilan data dari sebuah 

penelitian. Penelitian bersifat 

mengkonfirmasi antara teori dengan 

kenyataan-kenyataan yang ada dengan 

mendasarkan pada data ilmiah dalam 

bentuk angka dan numerik. Sesuai 

rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian ini adalah permasalahan 

asosiatif, yaitu pertanyaan seorang 

peneliti yang bersifat menghubungkan 

dua variabel atau lebih, maka dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif bersifat 

konfirmasi disebabkan karena metode 

penelitian  kuantitatif  bersifat menguji 

hipotesis dari suatu hipotesis yang 

pernah ada.   

Penelitian  ini menggunakan 

metode survey dengan analisis 
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korelasional dengan mencari 

hubungan antara variabel. Menurut 

Karl Pearson dalam Buchari Alama 

(2006: 138), penelitian korelasional 

merupakan penelitian untuk 

mengetahui derajat hubungan antara 

variabel bebas (Independent) dengan 

variabel terikat (Dependent).  

Populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian (Suharsimi Arikunto 2002 : 

115). Seluruh penduduk yang di 

maksudkan untuk di selidiki disebut 

populasi. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2010 : 174)  

Sampel adalah sebagian dari 

populasi, karena ia merupakan bagian 

dari populasi tentunya sampel 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh 

poulasinya. Mengingat  populasi 

relatif sedikit, maka seluruh populasi 

dijadikan sampel sehingga penelitian 

ini merupakan penelitian populasi 

semua pemain SSB GALA SISWA 

Nganjuk sejumlah 24 pemain. 

Instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang di gunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjanya lebih mudah dan 

hasilnya akan baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga mudah di olah (Arikunto, 

2002 : 136). 

1. Tes Kekuatan Otot Lengan 

Pelaksanaan tes kekuatan otot 

lengan dilakukan dengan push up. 

Pelaksanaan dilakukan dengan 

cara: 1. Posisi siswa tengkurap dan 

pandangan lurus kedepan. 2. Badan 

di angkat dengan kedua tangan dan 

diletakkan didepan dada. Sudut 

kedua tangan adalah 45 derajat..3. 

Siswa menggerakan kedua tangan 

kedepan atau mendorong kedepan 

dengan kekuatan penuh.4. 

Pelaksnaan pengukuran dilakukan 

sebanyak 3 kali, dan hasil terbaik 

digunakan sebagai hasil  

2. Tes kekuatan otot perut 

Pelaksanan tes ini dilakukan 

pertama kali, sebelum tes yang lain. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan otot perut 

adalah dengan tes berbaring duduk 

(sit up)  selama 30 detik. Alat yang 

digunakan yaitu: Stopwatch, 

Fomulir pencatatan hasil tes, Lantai 

lapangan yang datar, Alat tulis. 

Prosedur pelaksanaan : Siswa 

berbaring telentang diatas lantai 

lapangan. Kedua lutut ditekuk 

kurang lebih 90 derajat. Kedua 

tangan dilipat dan diletakkan 

dibelakang kepala, dengan jari 

tangan saling berkaitan dan kedua 
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tangan menyentuh tanah. Salah 

seorang teman siswamembantu 

memegang dan menekan kedua 

pergelangan kaki, agar kaki siswa 

tidak terangkat. Pada aba-aba “ya”, 

siswa bergerak ambil sikap duduk, 

sehingga kedua sikunya menyentuh 

paha, kemudian kembali ke sikap 

semula. Lakukan gerakan itu 

berulang-ulang cepat tanpa istirahat 

dalam waktu 30 detik. 

3. Tes Kelentukan Pergelangan 

Tangan 

Tes fleksibilitas pergelangan 

tangan menggunakan alat 

goniometer. Cara melakukan tes ini 

siswa dikumpulkan dan diberi 

penjelasan akan diambil datanya 

untuk pengukuran fleksibilitas/ 

kelentukan pergelangan tangan 

dengan goniometer. Sebelum 

melakukan tes siswa diberi contoh 

cara penggunaannya. Siswa duduk 

pada tempat yang sudah disediakan 

dan goniometer berada di atas 

meja. Telapak tangan siswa 

diletakkan di samping menempel 

pada goniometer dan  menghadap 

ke atas. Pergelangan tangan 

melakukan plantar fleksi dengan 

mengangkat jarum penunjuk. Baca 

penunjukan jarum pada skala saat 

maksimum tercapai. Tes dilakukan 

dua kali dan diambil yang terbaik  

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Data penelitiaan diperoleh dari 24 

sampel yang semuanya merupakan siswa 

SSB Gala Siswa. Agar lebih jelas 

mengenai deskripsi data penelitian, berikut 

akan dideskripsikan data dari masing-

masing variabel. Deskripsi data akan 

menjelaskan nilai maksimum, nilai 

minimum, rerata, standar deviasi, median 

dan modus. Berikut deskripsi data yang 

diperoleh dari subjek penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

             Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi 

Kekuatan Otot Lengan 

Statistics 

Kekuatan_otot_lengan 

N 
Valid 24 

Missing 0 

Mean 28,71 

Median 30,00 

Mode 30 

Std. Deviation 5,591 

Minimum 20 

Maximum 45 

Sum 689 

          Dari tabel 4.2 Distribusi frekuensi 

kekuatan otot lengan menghasilkan rerata 

sebesar 28,71, nilai tengah 30 ,nilai yang 

sering muncul 30 dan standar deviasi 
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sebesar 5,591. Nilai terkecil sebesar 20 dan 

terbesar sebesar 95. NilaiTotal 689.  

              Tabel 4.3 Distribusi Frekunsi 

kelentukan pergelangan tangan. 

 Statistics  

Kelentukan_pergelangan_tangan 

N 
Valid 24 

Missing 0 

Mean 55,83 

Median 55,00 

Mode 55 

Std. Deviation 7,755 

Minimum 40 

Maximum 70 

Sum 1340 

Data kelentukan pergelangan tangan 

menghasilkan rerata sebesar 55,83, nilai 

tengah 55 ,nilai yang sering muncul 55 dan 

standar deviasi sebesar 7,775 Nilai terkecil 

sebesar 40 dan terbesar sebesar 70 dengan 

jumlah Nilai Total 1340. 

             Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi 

Kekuatan otot perut 

Statistics 

Kekuatan_otot_perut 

N 
Valid 24 

Missing 0 

Mean 37,25 

Median 38,00 

Mode 40 

Std. Deviation 5,058 

Minimum 28 

Maximum 45 

Sum 894 

 Dari tabel 4.4 dapat diketahui 

bahwa menghasilkan rerata sebesar 37,25, 

nilai tengah 38 ,nilai yang sering muncul 

40 dan standar deviasi sebesar 5,058 Nilai 

terkecil sebesar 28 dan terbesar sebesar 45 

dengan jumlah Nilai Total 894. 

             Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi 

Lemparan ke dalam 

Statistics 

Jauhnya_hasil_lemparan_ke

_dalam 

N 
Valid 24 

Missing 0 

Mean 10,8896 

Median 10,5400 

Mode 8,67 

Std. Deviation 2,05021 

Minimum 8,53 

Maximum 15,58 

Sum 261,35 

 Tabel distribusi data kekuatan otot 

perut  adalah menghasilkan rerata sebesar 

37,25, nilai tengah 38 ,nilai yang sering 

muncul 40 dan standar deviasi sebesar 

5,058 Nilai terkecil sebesar 28 dan terbesar 

sebesar 45 dengan jumlah Nilai Total 894. 

Hasil analisis pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam pengujian hipotesis perlu dikaji 

lebih lanjut dengan memberikan 
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interpretasi keterkaitan antara hasil analisis 

yang dicapai dengan teori-teori yang 

mendasari penelitian ini. Penjelasan ini 

diperlukan untuk mengetahui kesesuaian 

teori-teori yang dikemukakan dengan hasil 

penelitian yang diperoleh. Adapun 

penjelasan untuk memberikan kejelasan 

keterkaitan variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebagai berikut:    

 1. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan hubungan antara 

kekuatan otot lengan dengan jauhnya 

hasil lemparan ke dalam pada siswa 

SSB Gala Siswa Nganjuk. 

hasil analisis tersebut di atas 

diperoleh koefisien korelasi kekutan otot 

lengan dengan jauhnyahasil lemparan ke 

dalam sebesar 0.348 bernilai positif, 

artinya semakin besar nilai yang 

mempengaruhi maka semakin besar nilai 

hasilnya. Diketahui nilai signifikansi 0,96 

> 0,05 maka korelasi dinyatakan signifikan 

dengan taraf signifikansi 5%., berarti 

koefisien korelasi tersebut signifikan. 

Bernilai positif artinya semakin besar 

kekuatan otot lengan seseorang maka akan 

besar jauhnya hasil lemparan ke dalam 

2. Hubungan antara kelentukan 

pergelangan tangan dengan 

jauhnya hasil lemparan ke dalam 

pada siswa SSB Gala Siswa 

Nganjuk 

Hasil analisis tersebut di atas 

diperoleh koefisien korelasi kekutan 

otot lengan dengan jauhnyahasil 

lempaean ke dalam sebesar 0.215 

bernilai positif, artinya semakin besar 

nilai yang mempengaruhi maka 

semakin besar nilai hasilnya. Diketahui 

nilai signifikansi 0,313 > 0,05 maka 

korelasi dinyatakan signifikan dengan 

taraf signifikansi 5%. Bernilai positif 

artinya semakin besar kelentukan 

pergelangan tangan seseorang maka 

akan semakin besar juga jauhnya hasil 

lemparan ke dalam.  

3. Hubungan antara kekuatan otot 

perut dengan jauhnya hasil 

lemparan ke dalam pada siswa 

SSB Gala Siswa Nganjuk  

Hasil analisis tersebut di atas 

diperoleh koefisien korelasi kekutan 

otot lengan dengan jauhnya hasil 

lempaean ke dalam sebesar 0.247 

bernilai negatif, artinya semakin besar 

nilai yang mempengaruhi maka 

semakin besar nilai hasilnya. Diketahui 

nilai signifikansi 0,224 > 0,05 maka 

korelasi dinyatakan signifikan dengan 

taraf signifikansi 5%, dalam penelitian 

di SSB Gala siswa Kabupaten 

Nganjuk. Ada hubungan yang 

signifikan antara kekuatan otot perut 

dan jauhnya hasil lemparan ke dalam 
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pada permainan sepak bola SSB Gala 

Siswa, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan banyak faktor yang 

menyebabkkan hal tersebut dalam 

penelitian. 

4. Hubungan antara kekuatan otot 

lengan,kelentukan pergelangan 

tangan dan kekuatan otot perut 

dengan jauhnya hasil lemparan 

ke dalam pada siswa SSB Gala 

Siswa Nganjuk. 

Hasil analisis tersebut di atas 

diperoleh koefisien korelasi berganda 

kekutan otot lengan,kelentukan 

pergelangan dan kekuatan otot perut 

dengan jauhnyahasil lempaean ke 

dalam diperoleh nilai F hitung 1,887 >  

dari F tabel , artinya semakin besar 

nilai yang mempengaruhi maka 

semakin besar nilai hasilnya. 

Diketahui nilai signifikansi 0,166 > 

0,05 maka korelasi dinyatakan 

signifikan dengan taraf signifikansi 

5%. 

Berdasarkan hasil analisis 

penelitian bahwa secara bersama-sama 

antara variabel bebas (panjang lengan, 

kekuatan otot lengan, fleksibilitas 

pergelangan tangan dan kekuatan otot 

perut) dengan variabel terikat jauhnya 

hasil lemparan ke dalam terdapat 

hubungan yang signifikan. 
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