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SARI 

 

Arie Pradetya, 2010. Pengaruh Latihan Menggiring Bola Memakai Kura-kura 

Kaki Dalam dan Kura-kura Kaki Luar terhadap Kecepatan Menggiring Bola 

dalam Permainan Sepakbola pada Pemain PS. UNNES Tahun 2010. Skripsi 

Jurusan PKLO, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 

 

Permasalahan penelitian adalah : 1) Apakah ada pengaruh latihan 

menggiring bola memakai kura-kura kaki dalam dan kura-kura kaki luar terhadap 

kecepatan menggiring bola dalam sepakbola?, dan 2) Manakah yang lebih baik 

antara latihan menggiring bola memakai kura-kura kaki dalam dengan latihan 

menggiring bola memakai kura-kura kaki luar ?. Tujuan penelitian ini adalah : 1) 

Untuk mengetahui pengaruh latihan menggiring bola memakai kura-kura kaki 

dalam dan nemakai kura-kura kaki luar terhadap kecepatan menggiring bola 

dalam sepakbola, dan 2) Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara latihan 

menggiring bola memakai kura-kura kaki dalam dengan latihan menggiring bola 

memakai kura-kura kaki luar terhadap kecepatan menggiring bola dalam 

sepakbola. 

Penelitian eksperimen ini menggunakan populasi pemain PS. UNNES 

tahun 2010 yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel dengan teknik total 

sampling. Variabel penelitian ini meliputi : latihan menggiring bola memakai 

kura-kura kaki dalam dan kura-kura kaki luar sebagai variable bebas serta 

kecepatan menggiring bola sebagai variabel terikat. Pengumpulan data penelitian 

menggunakan metode eksperimen. Analisis data penelitian menggunakan uji t. 

Hasil analisis diperoleh thitung = 3,06 > ttabel = 2,14, yang berarti ada 

pengaruh latihan menggiring bola menggunakan kura-kura kaki dalam dan kura-

kura kaki luar terhadap kecepatan menggiring bola dalam permainan sepakbola 

pada pemain PS. UNNES tahun 2010. Rata-rata kecepatan menggiring bola dari 

kelompok eksperimen 1 sebesar 21,25 detik lebih rendah dari kelompok 

eksperimen 2 sebesar 23,81 detik, hasil ini berarti bahwa kecepatan menggiring 

bola pada kelompok yang dilatih menggiring bola menggunakan kura-kura kaki 

dalam lebih baik dari pada kelompok yang dilatih menggiring bola menggunakan 

kaki luar. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu latihan menggiring bola memakai kura-

kura kaki dalam dan kura-kura kaki luar berpengaruh terhadap kecepatan 

menggirig bola, dimana hasil yang lebih baik diberikan oleh latihan menggiring 

bola menggunakan kura-kura kaki dalam, oleh karena itu dapat diajukan saran 

sebagai berikut : 1) Bagi pelatih dalam melatih kecepatan menggiring bola 

sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kura-kura kaki dalam, dan 2) Bagi 

peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan untuk dapat 

membandingkan metode latihan menggiring bola menggunakan kura-kura kaki 

dalam dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat 

terkait bentuk latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kecepatan 

menggiring bola. 
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