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ABSTRAK 

Agus Setiyono. 2013. Penerapan Latihan Tendangan Bola Bergerak Dan Tetap 
Terhadap Hasil Tendangan Ke Arah Gawang Pada Sepakbola SSB APACINTI U-
13 Kabupaten Semarang Tahun 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Kepelatihan 
Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
I Kumbul Slamet Budiyanto S.Pd M.Kes. Pembimbing II Tri Aji S.Pd M.Pd. 
 
Kata kunci: Tendangan Bola Bergerak Dan Tetap 

Permasalahan penelitian adalah ; 1) Apakah ada perbedaan latihan 
tendangan bola bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang 
dalam sepakbola SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang Tahun 2013? 2) 
Manakah yang lebih baik antara latihan tendangan menggunakan bola bergerak 
dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang  dalam sepakbola SSB 
APACINTI U-13 Tahun 2013?  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen.Populasi penelitian seluruh siswa SSB APACINTI U-13 berjumlah 20 
orang, sampel penelitian berjumlah 20 orang dengan teknik total sampling. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen pola M-S. Penelitian dilakukan di 
lapangan sepakbola Bergas Kabupaten Semarang 16 Mei tahun 2013 pukul 14.30 
sampai 16.30. Variabel penelitian meliputi variabel bebas yaitu latihan tendangan 
dengan bola bergerak dan tetap dan variable terikat yaitu hasil tendangan ke arah 
gawang. Analisis data dengan menggunakan statistik rumus t-test. 

Hasil penelitian diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,714 dan dengan taraf 
signifikasi 5% dan derajat kebebasan (db) 9 diperoleh t-tabel sebesar -2,26 maka 
thitung < - ttabel atau thitung > ttabel, berarti ada perbedaan latihan tendangan bola 
bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang dalam sepakbola SSB 
APACINTI U-13 Tahun 2013. Dari uji perbedaan mean, kelompok eksperimen 1 
sebesar 51,00 dan mean kelompok eksperimen 2 sebesar 57,00, maka mean 
kelompok eksperimen 2 lebih besar dari mean kelompok eksperimen 1, yaitu 
57,00 > 51,00, berarti latihan tendangan bola tetap lebih baik hasilnya 
dibandingkan latihan tendangan bola bergerak. 

Simpulan penelitian adalah :1) Ada perbedaan latihan tendangan dengan 
bola bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang dalam sepakbola 
SSB APACINTI U-13 Tahun 2013, 2)Latihan tendangan bola tetap memiliki hasil 
yang lebih baik dibandingkan dengan yang melakukan latihan bola bergerak. 
Saran penelitian ini adalah kepada pelatih SSB APACINTI U-13 Kabupaten 
Semarang, untuk mendapatkan kemampuan tendangan yang lebih baik hendaknya 
memberikan latihan tendangan bola tetap.       
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia, tetapi sekarang ini 

olahraga sudah mulai diabaikan oleh sebagian manusia. Sekarang ini banyak 

orang lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan  olahraga. Orang yang 

kurang berolahraga akan terlihat kurang bersemangat dalam beraktifitas. Oleh 

karena itu, kita harus selalu berolahraga demi menjaga kesehatan tubuh kita. 

Latihan olahraga merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang, dengan kesegaran jasmani 

yang baik produktifitas kerja akan meningkat. Tetapi kenyataan di masyarakat 

banyak orang yang berpendapat bahwa latihan olahraga hanya buang – buang 

waktu, menyebabkan lelah dan mengganggu prestasi belajar siswa, sehingga 

banyak orang tua maupun guru yang melarang siswa untuk melakukan kegiatan 

olahraga. Lain dengan Sentosa Sembiring (2008:48) olahraga merupakan bagian 

dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan 

dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. 

Untuk meningkatkan dan mencapai prestasi yang setinggi-tinggi, 

olahragawan haruslah memiliki empat kelengkapan pokok yaitu pembinaan teknik 

atau ketrampilan, pembinaan fisik (kesegaran jasmani), pembinaan taktik (mental, 

daya ingatan, kecerdasan), kematangan juara (Sukatamsi,1984;11). Empat 
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kelengkapan pokok tersebut hanya dapat dicapai dengan latihan dan pertandingan 

yang direncanakan, dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Artinya 

teknik dasar harus benar-benar dikuasai oleh pemain sepakbola, tanpa menguasai 

teknik dasar sepakbola dengan benar maka ketrampilan bermain dilapangan tidak 

akan berkembang pula. Penguasaan teknik dasar merupakan syarat yang harus 

dikuasai oleh setiap pemain agar permainannya dapat dilakukan dengan baik.    

Prestasi olahraga merupakan puncak penampilan dari seorang olahragawan 

atau atlet yang dicapai dalam suatu pertandingan, setelah melalui berbagai macam 

latihan maupun uji coba. Prestasi tinggi yang dapat dicapai dalam pertandingan 

merupakan kepuasan setiap atlet, selain itu prestasi tinggi dalam olahraga juga 

mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, karena dapat membangkitkan rasa 

kebanggaan nasional. Kegiatan olahraga merupakan kebutuhan setiap manusia di 

dunia. Salah satu jenis olahraga itu adalah sepakbola, sepakbola merupakan salah 

satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak di gemari semua orang di 

seluruh dunia, baik anak-anak remaja dan orang tua. Untuk meningkatkan dan 

mencapai prestasi alangkah baiknya jika semenjak anak-anak telah mendapatkan 

pelatihan olahraga khususnya olahraga sepakbola secara benar, teratur dan terarah. 

Dalam pelatihan olahraga, untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi harus 

memperhatikan beberapa faktor. Salah satunya adalah ketrampilan dasar dari 

olahraga tersebut. Begitu juga dalam olahraga sepakbola, apabila kita menguasai 

ketrampilan dasar dengan baik, maka kita dapat bermain dengan baik. 

Pendapat tersebut di atas muncul karena kurangnya pemahaman dan 

pengetahuan terhadap tujuan dan prinsip dalam melakukan latihan olahraga. 
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Tujuan melakukan latihan olahraga adalah untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani, tujuan ini dapat tercapai apabila latihan olahraga dilakukan dengan benar 

sesuai dengan prinsip – prinsip latihan.  

Dalam dunia olahraga dikenal berbagai macam cabang olahraga, salah 

satunya adalah sepakbola. Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang 

paling banyak digemari oleh sebagian besar manusia yang ada di Indonesia. 

Olahraga ini sudah banyak mengalami perkembangan yang cukup pesat dari 

berbagai olahraga lain yang banyak berkembang pula yang digemari oleh masing-

masing manusia baik di Indonesia maupun di luar. Tidak lain dengan olahraga 

lain, sepakbola dapat dikatakan olahraga yang paling terkenal. Olahraga ini 

menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat ketrampilan dan pria 

maupun wanita memainkan olahraga ini  untuk rekreasi juga sebagai ajang 

persaingan. 

Menurut (Richard Giulianotti, 2006:29) sepakbola merupakan salah satu 

institusi budaya besar, seperti pendidikan dan media massa yang membentuk dan 

merekatkan identitas nasional di seluruh dunia. Penyebaran internasional 

sepakbola selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi ketika banyak negara di 

eropa dan amerika latin menegosiasikan batas negaranya dan merumuskan 

identitas kulturalnya.  

Permainan sepakbola membangkitkan luapan keinginan dan emosi yang 

tidak sama dengan olahraga lainya. Dalam masyarakat global yang dipisahkan 

oleh perbedaan fisik dan ideologi, ketenaran sepakbola tidak terikat oleh umur, 

jenis kelamin, agama, dan kebudayaan atau bahkan etnik. Gerakan permainan 



4 
 

 

yang lancar dan terkontrol mengekspresikan individualitasnya dalam permainan 

beregu. Kecepatan, kekuatan, stamina, ketrampilan dan pengetahuan mengenal 

taktik.  

Sepakbola merupakan salah satu cabang permainan yang mengandung 

unsur gerak komplek. Agar dapat bermain sepakbola dengan baik, pemain 

diwajibkan untuk menguasai teknik – teknik dalam sepakbola, selain ditunjang 

dengan kondisi fisik dan kesiapan mental. Sepakbola merupakan permainan 

beregu, masing – masing terdiri dari sebelas pemain dan salah satunya sebagai 

penjaga gawang. Sepakbola adalah permainan sederhana, dan rahasia dari 

permainan sepakbola yang baik adalah melakukan hal – hal yang sederhana sebaik 

– baiknya ( Eric C. Batty, 2003 : 4 ).   

Dari hal tersebut menunjukan betapa pentingnya dan perlunya olahraga 

sepakbola untuk dilakukan, dari pertandingan-pertandingan pun telah 

dilaksanakan mulai dari perdesaan maupun perkotaan yang dilakukan oleh pihak 

swasta ataupun pihak instansi-instansi setempat dan para pesertanyapun bahkan 

tidak menghiraukan umur maupun jabatan dari orang tersebut mulai dari anak usia 

dini maupun veteran atau usia lanjut yang mengikutinya karena hanya untuk 

olahraga, rekreasi dan prestasi yang diinginkan oleh pelaku olahraga. Hal ini 

membuktikan bahwa betapa olahraga sepakbola mengalami perkembangan sangat 

pesat dari waktu ke waktu. 

Mengacu pada pernyataan tersebut dapat diambil suatu anggapan dan 

kenyataan bukan hanya dijadikan sebagai olahraga tapi dapat dijadikan usaha 

untuk mata pencaharian dalam bidang olahraga khususnya sepakbola bagi 
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sebagian orang yang menekuni dan menggelutinya. Olahraga yang bersaranakan 

sepatubola, bola sepak, lapangan sepakbola ini dalam hal permainannyapun selalu 

berkembang dan berubah layaknya menyerupai tehnologi yang ada seperti 

sekarang ini. Mulai dari jaman pertama kali ditemukanya olahraga sepakbola ini 

orang yang melakukan pertandingan sepakbola tidak lepas pula orang yang 

merajai atau menjadi juara dalam olahraga ini dapat berubah-ubah dan tidak 

dikuasai oleh setiap klub ataupun negara.. 

Pembinaan sepakbola usia dini adalah merupakan faktor penting dalam 

pencapaian prestasi sepakbola, pembinaan usia dini bertujuan untuk menghasilkan 

bibit – bibit pemain sepakbola berbakat dan berkualitas di masa depan. Proses 

pembinaan harus terus menerus, serius, tidak mengenal lelah dan secara bertahap. 

Bakat dan kemampuan anak didik  sering diabaikan pelatih, hal ini disebabkan 

seorang pelatih mementingkan atlet senior, yang semestinya ada pemerataan 

dalam pembinaan anak – anak sesuai kelompok umur.       

Salah satu cara yang perlu ditempuh dalam usaha meningkatkan prestasi 

sepakbola dengan cara melakukan pembinaan. Pembinaan olahraga prestasi 

sepakbola membutuhkan waktu yang panjang, terprogram dan dimulai dari usia 

dini. Untuk melakukan suatu pembinaan diperlukan suatu wadah atau organisasi 

yang dapat membina pemain sehingga menjadi pemain yang handal. Selain itu 

adanya sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya latihan yang 

sistematis dan kontinyu, dan hal yang paling penting lainnya adalah pendanaan 

merupakan faktor pokok untuk terlaksananya tujuan suatu organisasi. 
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Sampai saat ini persepakbolaan Indonesia masih diperhitungkan atau 

mempunyai nama besar di dunia, karena prestasi yang telah dicapai oleh para atlet 

Indonesia diberbagai turnamen atau kejuaraan dunia, tetapi pada saat ini prestasi 

sepakbola Indonesia mengalami penurunan. Dalam hal ini akan melibatkan 

berbagai pihak tidak hanya tertuju oleh para pemain dan pelatihnya saja, tetapi 

oleh pihak pengurus, organisasi persepakbolaan dan pihak-pihak yang ikut 

mempercepat prestasi. Untuk itu organisasi yang menjadi wadah atau tempat 

kegiatan persepakbolaan yang harus diperhatikan. Persatuan Sepakbola Seluruh 

Indonesia (PSSI) sebagai induk organisasi sepakbola dalam memajukan prestasi 

selalu berusaha memajukan sepakbola dengan cara mengadakan kompetisi-

kompetisi atau pertandingan ditingkat yunior atau senior dan diadakannya bibit 

pemain berprestasi baik melalui organisasi atau perkumpulan sepakbola di daerah. 

Dewasa ini banyak sekolah sepakbola ( SSB ) yang didirikan. Tujuan 

semula sekolah sepakbola ( SSB ) berdiri adalah untuk sarana berkumpul atau 

untuk saran hiburan disaat penat karena pekerjaan yang menumpuk. Berjalan ke 

depan sekolah sepakbola ( SSB ) seperti ini mulai membuat rencana jauh ke 

depan. Mereka mulai mengembangkan ke sebuah prestasi ataupun regenerasi bibit 

masa depan. Dengan demikian tujuan sekolah sepakbola ( SSB )  menjadi jauh 

berkembang, mulai dari sarana berkumpul menjadi sebuah tempat untuk 

mengembangkan bakat anak didik supaya menjadi pemain sepakbola  yang 

profesional. 

Faktor penting yang lain yang dapat mempengaruhi prestasi pemain 

sepakbola adalah penguasaan teknik dasar sepakbola oleh para pemain. Oleh 
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karena itu, seorang pemain sepakbola yang tidak menguasai teknik dasar 

sepakbola tidak akan menjadi pemain yang baik. Teknik dasar bermain sepakbola 

menentukan sampai dimana pemain dapat meningkatkan kualitas permainan. 

Tujuan sepakbola adalah pemain memasukkan bola ke gawang lawan dan 

berusaha menjaga  gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Banyak berbagai 

cara dan teknik dasar untuk mencetak gol, tetapi menendang adalah salah satu 

teknik dasar yang paling dominan untuk mencetak gol ke gawang lawan. 

Tendangan yang baik dan akurat dapat dipergunakan untuk memberi umpan 

kepada teman, menembak bola ke arah mulut gawang lawan, untuk membuat gol 

kemenangan dan untuk melakukan bermacam-macam tendangan salah satunya 

tendangan kearah gawang dengan tujuan utama untuk mencetak gol. 

Untuk meningkatkan latihan ketepatan tendangan ke gawang perlu adanya 

bentuk latihan yang perlu dilakukan oleh seorang penendang khususnya pemain 

depan. Untuk dapat melakukan tendangan yang baik seorang pemain harus perlu 

melakukan latihan tendangan ke gawang secara berulang-ulang sampai ditemukan 

sasaran dan perasaan kepada bola untuk mendapatkan tendangan yang memiliki 

akurasi tinggi, sehingga tendanganya membuahkan gol. 

Tendangan ke gawang sangat penting bagi setiap pemain dan tim, karena 

dengan seorang pemain memiliki tendangan yang baik dan memiliki akurasi yang 

baik sebuah tim akan mudah dalam mencetak gol. Dengan demikian penyerangan 

tidak perlu sampai kemulut gawang atau area penalti, setiap ada ruang tembak ke 

gawang pemain dapat langsung menendang kearah gawang. Maka tendangan ke 

gawang sangat perlu dilatih demi mendapatkan tendangan yang baik dan akurat 
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khususnya kearah gawang untuk mencetak gol. 

Dari hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meniliti salah satu 

organisasi atau pembinaan sepakbola yang ada di Jawa Tengah, yang telah 

mempunyai nama dikalangan masyarakat sekitarnya, tepatnya di Kabupaten 

Semarang yaitu sekolah sepakbola (SSB) APACINTI. Dimana di dalam tubuh 

(SSB) APACINTI telah terorganisir, mempunyai program kerja dan program 

pembinaan, sarana dan prasarana, anak didik (atlet). SSB APACINTI  telah 

mempunyai dan mendapatkan prestasi yang baik di tingkat lokal dan daerah 

tingkat Jawa Tengah, dan tingkat Nasional.  

Keanggotaan atau atlet (SSB) APACINTI Kabupaten Semarang telah 

mempunyai kepengurusan, pelatih dan atlet dari berbagai kelompok umur, baik 

usia dini, anak-anak, pemula, remaja. Akan tetapi bagi tingkata umur, usia dini 

yang paling banyak mendominasi di (SSB) APACINTI tersebut.  

Sedangkan program latihan yang diterapkan dalam pembinaan (SSB) 

APACINTI Kabupaten Semarang telah terbentuk. Dalam pemberian program 

latihan, atlet diberikan program latihan yang mencakup latihan teknik, latihan 

fisik, latihan taktik dan latihan mental. Dan dalam pemberian program katihan 

dibedakan untuk tingkatan kelompok umur atlet. Jadi semakin tinggi tingkatan 

kelompoknya, maka makin berat program latihan yang diberikan. 

Program latihan di SSB APACINTI memang sudah terprogram dengan 

baik. Dilihat dari  teknik maupun fisik yang dimiliki para sisiwa SSB APACINTI 

sudah baik. Dalam permainan mereka sudah bisa bekerjasama dengan baik, tetapi 

saya juga melihat ada kelemahan dalam tendangan ke arah gawang, karena saya 
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melihat dalam SSB APACINTI latihan tendangan ke gawang jarang sekali 

diberikan. Tendangan ke arah gawang sangat penting untuk mencetak gol apabila 

sulit menembus pertahanan sampai kotak penalti. Suatu tim apabila hanya bisa 

bermain bagus dalam kerjasama tanpa ada penyelesaian ke gawang untuk 

mencetak gol akan sia-sia, karena tujuan utama dalam permainan sepakbola 

adalah mencetak gol.    

Dengan melihat tendangan ke arah gawang siswa SSB APACINTI yang 

kurang bagus untuk mencetak gol, latihan tendangan ke arah gawang harus 

diberikan kepada siswa SSB APACINTI. Dengan diberikan latihan tendangan ke 

arah gawang akan bisa mengatasi kekurangan dalam SSB APACINTI. Latihan 

tendangan ke arah gawang diberikan dengan keadaan bola bergerak dan tetap, 

karena dalam permainan sepak bola keadaan bola tidak akan selalu tetap (diam) 

maupun bergerak. Dengan diberian latihan tendangan bola bergerak dan tetap ke 

arah gawang, dalam sebuah pertandingan setiap ada kesempatan menendang ke 

arah gawang siswa SSB APACINTI bisa melakukanya dengan baik dan bisa 

menjadikan sebuah gol. Apabila dalam permainan tidak ada lagi kelemahan, tim 

SSB APACINTI akan menjadi tim yang solid karena selain memiliki kerjasama 

yang baik antar pemain juga memiliki tendangan ke arah gawang yang baik pula 

untuk mencetak gol.         

Dari hal-hal tersebut di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul ” PENERAPAN LATIHAN TENDANGAN BOLA 

BERGERAK DAN TETAP TERHADAP HASIL TENDANGAN KE ARAH 

GAWANG DALAM SEPAKBOLA SSB APACINTI U-13 KABUPATEN 
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SEMARANG TAHUN 2013”, yang diharapkan dapat memberikan masukan 

artipentingnya tendan bebas bagi organisasi (SSB) APACINTI Kabupaten 

Semarang  pada khususnya mengenai program pembinaan dan upaya-upaya lain 

guna meningkatkan prestasi serta aspek-aspek yang mendapat perhatian dalam 

pembinaan prestasi. 

Adapun alasan memilh judul tersebut adalah : 

1.1.1 Tendangan ke gawang sangat menguntungkan apabila sebuah tim 

mengalami kebuntuan dalam mencetak gol. 

1.1.2 Tendangan ke gawang merupakan salah satu teknik tembakan yang 

menghasilkan bola yang keras dan  akurat. 

1.1.3 Untuk melatih tendangan ke gawang dapat dilakukan dengan cara bola 

bergerak dan bola tetap ( diam ). 

 

1.2 Permasalahan 

Suatu penelitian tentu mempunyai permasalahan yang perlu diteliti, 

dianalisis dan diusahakan pemecahannya. Dalam penelitian ini permasalahan yang 

perlu dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah ada perbedaan latihan tendangan bola bergerak dan tetap terhadap 

hasil tendangan ke arah gawang dalam sepakbola SSB APACINTI U-13 

Kabupaten Semarang tahun 2013 ? 

1.2.2 Manakah yang lebih baik antara latihan tendangan bola bergerak dan 

tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang dalam sepakbola pada SSB 

APACINTI U-13 Kabupaten Semarang tahun 2013 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui perbedaan latihan tendangan bola bergerak dan tetap 

terhadap hasil tendangan ke arah gawang pada SSB APACINTI U-13 

Kabupaten Semarang tahun 2013. 

1.3.2 Untuk mengetahui hasil yang lebih baik antara latihan tendangan bola 

bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang pada SSB 

APACINTI U-13 Kabupaten Semarang tahun 2013. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari isi 

skripsi dan dasar judul di atas, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun 

pengasan istilah yang juga ada dari judul penelitian ini meliputi: 

1.4.1 Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

1.4.2 Latihan 

Menurut Sukadiyanto (2002 : 5-6) istilah latihan berasal dari kata dalam 

bahasa Inggris yang dapat mengandung beberapa makna seperti: , exercises, dan . 
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Pengertian latihan yang berasal dari kata adalah aktivitas untuk meningkatkan 

keterampilan (kemahiran) berolahraga dengan menggunakan berbagai peralatan 

sesuai dengan tujuan dan kebutuhan cabang olahraganya. 

1.4.3 Tendangan atau menendang bola 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menendang berasal dari kata 

tending yang artinya sepak atau depak ( poerwadarminta. 1976:502 ). Menendang 

bola merupakan dasar didalam bermain sepak bola (Sukatamsi,1984:44). 

Menendang bola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menendang kearah 

gawang. 

1.4.4 Bola bergerak 

Yang dimaksud bola bergerak dalam penelitian ini adalah melakukan tendangan 

kearah gawang dengan bola didorong dulu sampai batas area tendangan sebelum 

penendang melakukan tendangan ke arah gawang. 

1.4.5 Bola tetap 

Yang dimaksud bola tetap dalam penelitian ini adalah melakukan 

tendangan kearah gawang dengan posisi bola diam dan langsung ditembak ke arah 

gawang. 

1.4.6    SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang 

SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang adalah suatu lembaga 

pendidikan yang bergerak di bidang pembinaan prestasi sepakbola yang berada di 

bawah naungan PT. APACINTI CORPORA yang berada di Lapangan sepakbola 

bergas, Ungaran. 
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1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi kepada pengurus dan 

pelatih SSB APACINTI Kabupaten Semarang tentang pentingnya metode atau 

cara untuk melatih tendangan ke arah gawang sehingga dapat menjadi acuan 

dalam pembinaan yang dilakukan. Dan selanjutnya dapat menjadi pendorong 

untuk menghasilkan suatu pembinaan yang lebih baik. 

 

1.6 Pemecahan Masalah 

Olahraga merupakan kegiatan yang banyak diminati oleh semua kalangan. 

Banyak cabang olahraga yang bisa dibina. Mengingat pentingnya pembinaan 

sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau 

memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk itu pembinaan sangat penting 

keberadaannya. Perkumpulan atau Klub merupakan dasar pembinaan dan 

pengembangan olahraga, baik untuk kalangan usia dini sampai usia produktif 

berprestasi. Pada hakekatnya hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembinaan 

dan pengembangan olahraga nasional. Pembinaan olahraga di klub adalah upaya 

terobosan untuk meningkatkan akselerasi untuk pembinaan dan pembibitan 

olahraga prestasi. 

Pada prinsipnya pengembangan olahraga dimasyarakat berpijak pada tiga 

orientasi, yaitu olahraga sebagai prestasi, olahraga sebagai kesehatan, dan 

olahraga sebagai prestasi. Olahraga prestasi butuh proses yang panjang untuk 

mencapai target atau prestasi yang diinginkan. Harus ada sistem atau pola untuk 

menyusun suatu program jangka pendek maupun jangka panjang untuk mencapai 
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prestasi yang maksimal. Hal tersebut butuh pembinaan yang berkontinyu, mulai 

dari pondasi awal sampai terbentuknya sebuah prestasi. Salah satu strategi yang 

cocok untuk pembinaan olahraga adalah adanya suatu wadah bagi siswa untuk 

dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya yaitu melalui Sekolah 

Sepakbola (SSB) atau klub. 

SSB APACINTI Kabupaten Semarang merupakan klub sekolah sepakbola 

yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam pembinaannya,SSB APACINTI 

Kabupaten Semarang dengan segala keadaannya dapat mencetak atlet-atlet yang 

berprestai. Untuk itu, perlu dibina supaya menjadi atlet berprestasi dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang menunjangnya. 

Pada penelitian yang berjudul Penerapan Latihan Tendangan Bola 

Bergerak Dan Tetap Terhadap Hasil Tendangan Ke Arah Gawang Pada 

Sepakbola SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang Tahun 2013 ini akan 

membahas tentang pembinaan yang meliputi manajemen SSB APACINTI, faktor-

faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan dan upaya mengatasi 

hambatan dalam proses pembinaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Sepakbola 

Permainan sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu atau 

permainan tim yang terdiri atas 11 pemain, maka suatu kesebelasan yang baik, 

kuat, dan tangguh adalah kesebebelasan yang mampu menyelenggarakan 

permainan yang kompak, artinya mempunyai kerjasama tim yang baik. Maka 

diperlukan pemain-pemain yang mempunyai teknik dasar dan dapat menguasai 

semua ketrampilan bermain sepakbola, sehingga permainan tidak membosankan 

dan akan menyenangkan penonton.  

Sekitar tujuh tahun lalu saat sepakbola Piala Eropa 96 berlangsung di 

Inggris, banyak orang bilang sepakbola itu berasal dari Inggris. Mungkin banyak 

orang percaya. Lagipula, koran-koran Eropa saat itu juga ramai dan gegap 

gempita menulis, “Sepakbola kembali ke tanah leluhurnya!’’Tapi konon kata 

filsuf atau siapalah, credo ergo sum (saya percaya maka saya ada) itu baru 

cespleng jika dilengkapi cogito ergo sum (saya mengerti maka saya ada) 

berbareng dubio ergo sum (saya meragu maka saya ada). Maka kita pun mencari 

berbagai sumber lain. Dan, bisa kita temukan aneka info yang berbeda.Inggris 

cikal bakal sepakbola? Itu betul, jika awal sejarah bola dimulai akhir abad ke-19, 

saat Inggris pada 8 Desember 1863 meresmikan Football Association dengan 

segala aturan mainnya di Freemasons Tavern, Great Queen Street, London. 

 

15 
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Sepakbola merupakan olahraga rakyat, sebab hampir semua rakyat 

menggemari permainan ini, baik anak-anak, orang dewasa atau orang tua senang 

memainkan sendiri atau hanya sebagai penonton. Maka tidak salah jika sepakbola 

disebut juga olahraga rakyat. Dewasa ini sepak bola di Indonesia merupakan salah 

satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan 

permainan sepak bola dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, mulai dari 

anak-anak sampai orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Permainan 

sepak bola banyak dimainkan bukan saja di perkotaan, tetapi juga di desa-desa. 

Hal ini disebabkan diantaranya peralatan yang digunakan sederhana, dapat 

dilakukan sekaligus oleh banyak orang, dapat dilakukan di berbagai lapangan, 

serta memberikan rasa senang atau gembira. 

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan 

permainan sepak bola menurut Sucipto dkk. (2000:7) adalah “Memasukkan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawangnya sendiri 

agar tidak kemasukan.” Hal ini berarti suatu regu dinyatakan menang apabila regu 

tersebut lebih banyak memasukkan bola ke gawang lawannya dan lebih sedikit 

kemasukan bola.  

Sucipto dkk. (2000:7) juga menjelaskan tentang pengertian sepak bola 

sebagai berikut: “Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu 

terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini 

hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga 

gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan 

hukumannya.” Hal ini berarti regu atau tim yang lebih banyak membuat gol 
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dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan. 

2.1.1 Teknik Dasar Sepakbola 

Penguasaan teknik dasar merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh 

pemain. Teknik dasar permainan terdiri dari beberapa macam yaitu menendang 

bola, menggiring bola, mengontrol bola,menyundul bola, merebut bola, lemparan 

ke dalam, gerak tipu dan teknik khusus penjaga gawang. Teknik dasar yang utama 

dalam permainan sepakbola adalah teknik dasar menendang bola, karena teknik 

menendang bola tidak hanya dibutuhkan oleh pemain depan, namun juga 

diperlukan pemain belakang, pemain tengah bahkan oleh penjaga gawang. Teknik 

bermain sepakbola adalah semua gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-

gerakan dengan bola yang diperlukan untuk bermain sepakbola (R.Soeyono, 

2005:4). 

Sukatamsi (1994:124) menjelaskan tentang pembagian teknik dasar sepak 

bola adalah sebagai berikut: “Menerima bola, menendang bola, menggiring bola, 

menyundul bola, melempar bola, gerak tipu, merebut bola dan teknik-teknik 

khusus penjaga gawang.” 

Untuk bermain sepakbola dengan baik pemain harus dibekali teknik dasar 

yang baik pemain yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung pemain 

tersebut dapat memainkan sepakbola yang baik pula. Beberapa teknik dasar yang 

perlu dimilki oleh seoarang pemian adalah menendang, menghentikan, 

menggiring, menyundul, merampas, lemparan ke dalam, dan penjaga gawang 

(Sucipto dkk, 2000:17). 
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2.1.1.1 Menendang Bola  

Menendang bola merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan dalam 

permainan sepakbola. Seorang pemain sepakbola yang tidak menguasai teknik 

menendang dengan tidak baik akan menjadi pemain yang baik. Tujuan 

menendang bola adalah mengumpan (passing), menembak ke gawang (shotting), 

menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). Dan teknik 

menendang bola sesuai dengan perkenaan kaki sebagai berikut : 

1. Menendang dengan kaki bagian dalam 

2. Menendang dengan kaki bagian luar 

3. Menendang dengan punggung kaki 

4. Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

5. Menendang dengan tumit 

Teknik dasar menendang dalam sepakbola merupakan dasar permaninan 

sepakbola. Pemain harus dapat menendang bola dengan baik dan cermat, cepat, 

dan tepat pada sasaran, baik pada teman maupun sasaran untuk membuat gol 

(sukatamsi, 1984:44). 

2.1.1.2 Menghentikan Bola  

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar bermain sepakbola 

yang penggunaannya bersamaan dengan teknik dasar menendang bola. Tujuan 

menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya 

adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan 

memudahkan untuk melakukan passing. Bagian tubuh yang dipergunakan untuk 

mengontrol bola adalah kaki, paha, dan dada. Bagian kaki yang dipergunakan 



19 
 

 

untuk mengontrol bola adalah kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki dan 

telapak kaki. (Sucipto dkk, 2000:23). 

2.1.1.3 Menggiring Bola  

Menggiring bola pada dasarnya menendang bola secara terputus-putus atau 

pelan-pelan, oleh karena itu kaki yang dipergunakan untuk menggiring bola sama 

dengan kaki yang digunakan untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan 

antara lain untuk mendekati sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan 

(Sucipto dkk, 2000:28). 

2.1.1.4 Menyundul Bola  

Menyundul bola pada dasarnya memainkan bola dengan kepala. 

Menyundul bola dalam permainan sepakbola bertujuan untuk mengumpan, 

mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan lawan. Ditinjau dari posisi tubuh 

menyundul bola dapat dilakukan dengan berdiri, melompat, dan sambil meloncat 

(Sucipto dkk, 2000:32). 

2.1.1.5 Merampas Bola   

Merampas bola merupakan upaya merebut bola dari penguasaan lawan. 

Merampas bola dapat dilakukan dengan berdiri (standing tackling), dan sambil 

meluncur (Sucipto, 2000:34). 

2.1.1.6 Lemparan Kedalam  

Lemparan kedalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepakbola yang memainkan bola diluar lapangan permainan. Selain mudah untuk 

memainkan bola, dari lemparan kedalam off side tidak berlaku. Lemparan 

kedalam dapat dilakukan tanpa dengan awalan, baik dengan posisi kaki sejajar 
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maupun salah satu kaki didepan (Sucipto dkk, 2000:36). 

2.1.1.7 Penjaga Gawang  

Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

permainan sepakbola. Teknik menjaga gawang meliputi menangkap bola, 

melempar bola, dan menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan 

berdasarkan arah datang bola, ada yang datang bola masih dalam jangkauan 

penjaga gawang (tidak meloncat) dan ad yang diluar jangkauan penjaga gawang 

(harus meloncat). Untuk melempar bola dapat dibedakan berdasarkan jauh 

dekatnya sasaran. (Sucipto dkk, 2000: 38). 

Teknik menendang bola merupakan teknik dasar yang utama dalam 

permainan sepakbola, oleh karena itu harus dikuasai oleh setiap pemain. 

Kemampuan menendang bola ke gawang penting artinya apabila lawan bermain 

dengan sistem bertahan, sehingga ruang gerak sempit untuk dapat ditembus. Salah 

satu taktik untuk dapat menciptakan peluang mencetak gol adalah dengan mencari 

ruang tembak untuk dapat melakukan tendangan kearah gawang. Dengan sering 

kali pemain melakukan tendangan kearah gawang yang baik dapat mempengaruhi 

mental penjaga gawang, sehingga tendangan kearah gawang yang baik dapat 

dijadikan solusi untuk mencetak gol.  

Kemampuan menendang dilihat dari perkenaan kaki pada bola dapat 

dibedakan beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, kaki 

bagian luar, punggung kaki, dan punggung kaki bagian dalam (Sucipto dkk, 

2000:17). Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan, menembak ke 

gawang dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. 
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Penguasaan keterampilan teknik dasar bagi seorang pemain sepak bola 

adalah penting, karena sangat berkaitan dengan tujuan permainan sepak bola yaitu 

memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri dari 

serangan lawan. Tanpa penguasaan teknik yang memadai maka tujuan permainan 

sepak bola cenderung tidak akan tercapai. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik dasar sepak bola terbagi dalam dua teknik yaitu teknik tanpa bola dan 

teknik dengan bola. Teknik tanpa bola berfungsi untuk pergerakan badan mencari 

posisi yang menguntungkan dan menghindar dari penjagaan lawan. Sedangkan 

teknik dengan bola berfungsi untuk menguasai dan menjaga bola dari lawan. 

 

2.1.2 Teknik dasar menendang bola 

Menendang bola merupakan teknik dengan bola yang paling banyak 

dilakukan dalam permainan sepakbola. Maka teknik menendang bola merupakan 

dasar dalam bermain sepak bola. Seseorang pemain yang tidak menguasai teknik 

menendang bola dengan baik, tidak akan mungkin menjadi pemain yang baik. 

Teknik menendang bola harus dikuasai oleh semua pemain supaya taktik dan 

strategi yang dijalankan pelatih bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. 

Tanpa mempunyai teknik menendang yang baik tidak mungkin suatu tim akan 

menjadi tim yang solid dan bisa menampilkan permainan yang menarik. 

Menendang bola merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh 

seorang pemain sepak bola, karena berdasarkan fungsinya, menendang bola dapat 

digunakan sebagai cara memberikan (mengoper) bola kepada teman dalam 
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berbagai jarak dan menembak bola ke gawang. Jika kemampuan menendang bola 

ini kurang baik maka seorang pemain dapat dikatakan tidak dapat bermain sepak 

bola dengan baik. 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik akan 

dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak ke gawang (shooting), menyapu untuk menggagalkan 

serangan lawan (swepping). Tendangan bebas ke gawang (free kick). (Sucipto 

dkk, 2000 : 17)   

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk  memindahkan bola dari 

satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kaki. Dari tendangan yang 

berbeda-beda dari setiap pemain dapat kita lihat perbedaan gerakan dari 

penendang, tetapi juga kita dapat melihat banyak gerakan-gerakan yang sejalan 

hampir sama, maka hasil tendangan setiap pemain akan berbeda-beda. Menurut 

(R.Soeyono,2005:12) menendang bola merupakan teknik dengan bola yang paling 

banyak dilakukan dalam permainan sepakbola. Maka teknik menendang bola 

merupakan dasar didalam bermain sepakbola. Seorang pemain yang tidak 

menguasai teknik menendang bola dengan baik, tidak akan mungkin menjadi 

pemain yang baik.   

Teknik tendangan terbagi dua macam yaitu : tendangan yang biasa kita 

lakukan dan tendangan yang jarang kita lakukan. Tendangan yang biasa kita 

lakukan adalah tendangan dengan menggunakan kaki bagian dalam, tendangan 

dengan menggunakan kura-kura kaki, tendangan dengan menggunakan kura-kura 
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kaki bagian dalam. Tendangan yang jarang dilakukan adalah tendangan dengan 

ujung kaki, tendangan dengan menggunakan kaki bagian belakang (tumit), 

tendangan dengan menggunakan kaki bagian luar dan tendangan dengan 

mengggunakan kaki bagian bawah.    

 

2.1.3 Macam-macam teknik menendang bola  

Menendang merupakan salah satu karakteristik yang paling dominan 

dalam permainan sepakbola. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan 

baik akan dapat bermain secara efektif dan efisien. Berikut adalah macam-macam 

teknik menendang dalam permainan sepakbola : 1)Menendang dengan kaki 

bagian dalam, 2)Menendang dengan kaki bagian luar, 3)Menendang dengan 

punggung kaki bagian luar, 4)Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

(Sucipto,dkk,2000:17-21) 

Adapun teknik yang tidak sering digunakan dalam suatu pertandingan 

sepakbola adalah sebagai berikut : 1)Menendang dengan ujung kaki (sepatu), 

2)Menendang dengan kaki bagian belakang (tumit), 3)Menendang dengan kaki 

bagian luar, 4)Menendang dengan bagian bawah sepatu (sol sepatu) (Sukatamsi, 

1984:47). 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1: 

 

Gambar 1 

Bagian kaki yang digunakan untuk menendang 

(Sukatamsi,1984:47) 

 

Dalam teknik dasar sepakbola, gerakan menendang bola tidak dilihat dari 

gerakan menendangnya saja, melainkan secara keseluruhan. Mulai dari letak kaki 

tumpu, kaki ayun, kaki yang menendang, bagian bola yang ditendang, sikap 

badan, pandangan mata dan gerakan lanjutan. Sehingga dikatakan bahwa teknik 

menendang bola merupakan suatu rangkaian gerak yang paling berkaitan. 

Prinsip dalam teknik menendang adalah :  

2.1.3.1  Kaki tumpu  

 Kaki tumpu adalah kaki yang menumpu ketanah pada saat persiapan 

menendang bola dan merupakan pondasi bagi badan atau letak titik berat badan. 

Posisi kaki tumpu terhadap bola akan sangat menentukan arah lintasan bola, 

sehingga posisi letak kaki tumpu berperan penting dalam pencapaian atau 

kesempurnaan hasil tendangan yang dilakukan.  
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2: 

 

Gambar 2 

Letak kaki tumpu 

https://www.google.com/search?q=gambar+cara-cara+menendang&client 

 

2.1.3.2 Kaki ayun 

Kaki ayun adalah kaki yang digunakan untuk menendang atau melakukan 

tendangan bola. Pergelangan kaki pada saat menendang bola dikuatkan  dan 

ditegangkan, sehingga kaki yang digunakan untuk menendang tidak boleh 

bergerak ke arah lain kecuali mengenai bola yang akan di tendang. 

2.1.3.3 Kaki Yang Menendang     

Kaki yang menendang harus diayunkan dari belakang menuju kedepan 

dengan kaki melintang tegak lurus ke arah sasaran, atau tegak lurus kaki tumpu 

dan ayunkan kearah kaki bagian dalam tepat mengenai sasaran bola di bawah 

tengah-tengah sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan 

yang diinginkan. 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 3: 

 

Gambar 3 

Kaki Yang Menendang 

http://irfansports.files.wordpress.com/2008/11/img_0130.jpg 

 

2.1.3.4 Bagian Bola Yang Ditendang 

Untuk melakukan umpan atau tendangan bebas, seorang pemain harus 

cermat perkenaan bagian mana bola yang akan ditendang. Bagian bola yang 

ditendang harus tepat mengenai tengah-tengah bagian bola, oleh karena itu apabila 

perkenaanya mengenai bagian bawah bola maka hasilnya akan melambung tinggi 

keatas begitu juga sebaliknya. Sehingga diharapkan perkenaan antara kaki yang 

menendang dengan bola harus tepat mengenai bagian bawah tengah-tengah bola 

dan hasil tendangan akan naik atau melambung rendah atau sedang sesuai yang 

diharapkan.  
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 4: 

 

Gambar 4 

Bagian Bola Yang Ditendang 

          http://3.bp.blogspot.com/-hJMn5KNt6qw/Tp5VvJS-  

zfI/AAAAAAAAAM4/ajBmMdOHqgU/s320/Nike+soccer+balls+copy.jpg 

2.1.3.5 Sikap Badan 

Sikap badan seorang pemain ketika menendang bola harus baik karena 

akan menentukan arah bola. Ketika menendang bola, kaki tumpu berada 

disamping bola, maka panggul berada diatas bola, sikap badan sedikit condong 

kedepan (Sukatamsi,1984 : 53 ). 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5: 

 

Gambar 5 

Sikap Badan Pada Waktu Menendang 

       http://www.chelseafc.com/javaImages/3b/b0/0,,10268~11907131,00.jpg 
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2.1.3.6 Pandangan Mata 

Pada saat akan dan saat kaki tendangan mengenai bola pandangan mata 

tetap pada bola kemudian pada arah sasaran (Sukatamsi, 1984 : 53). 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 6: 

 

Gambar 6 

Pandangan Mata Pada Waktu Menendang 

         https://www.google.com/search?q=gambar+cara-cara+menendang&client 

2.1.3.7 Gerak lanjutan 

Gerak kaki yang menendang bola dilanjutkan dengan gerakan kedepan. 

2.1.3.8 Menendang dengan ancang-ancang 

Bola dalam keadaan diam, pemain berdiri lurus dibelakang bola hingga 

posisi pemain dengan bola dan dengan arah sasaran merupakan satu garis lurus. 
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Untuk lebih jelasnya lihat gambar 7: 

 

Gambar 7 

Pola Menendang Dengan Menggunakan Ancang-ancang 

              http://irfansports.files.wordpress.com/2008/11/img_0130.jpg 

2.1.4 Menendang Bola Kearah Gawang 

Teknik shooting (tendangan langsung kearah gawang) : adalah teknik yang 

biasa dilakukan oleh pemain penyerang,gelandang,maupun yang berposisi di lini 

depan. teknik ini biasanya dilakukan pada saat pemain sudah ada pada posisi yang 

tepat di depan gawang lawan atau di dalam & diluar kotak penalti lawan.  

Unsur pertama dalam kombinasi serangan adalah tendangan yang tepat 

dan mengarah pada sasaran, kesuksesan terjadi dengan sepenuhnya pada 

ketepatan tembakan dan ketepatan waktu melakukan tembakan. Pemain yang 

melakukan tembakan harus mempertimbangkan terhadap bola, baik buruknya 

kondisi lapangan dan juga posisi teman dan lawan. Pemain harus memilih passing 

yang tepat pada saat yang tepat dan situasi yang tepat pula. 

Dalam permainan sepakbola perpindahan bola dari pemain ke pemain 

lainya sangat tergantung pada kemampuan pemain dalam menguasai teknik 

bermain sepakbola yang baik. Untuk meningkatkan latihan ketepatan  menendang 
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kearah gawang perlu adanya latihan ketepatan menendang dengan berbagai variasi 

dan harus dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan akurasi yang tepat 

kegawang. 

Dalam melakukan tembakan yang akurat dan mengarah pada sasaran, 

sangat tergantung dari kecerdasan pemain membaca situasi permainan dan 

mengatasi situasi tersebut. Dengan demikian pemain dapat membaca situasi 

adanya bermacam-macam titik umpan kemana dia harus mengirim bola, 

kecerdasan seperti ini yang membedakan satu pemain dengan pemain lainya.. 

Teknik menendang bola kearah gawang sangat penting bagi suatu tim 

apabila tim mempunyai taktik permainan menyerang, karena dengan banyak 

melakukan tendangan ke gawang peluang mencetak gol juga lebih banyak. Pada 

umumnya menendang dngan kakai bagian dalam digunakan untuk umpan jarak 

pendek atau passing bawah. Analiasa gerak melakukan tendangan ke arah gawang 

adalah sebagai berikut :  

1) Posisi badan berada di belakang bola, sedikit condong ke depan kurang lebih 

40 derajat dari garis lurus bola, kaki tumpu diletakkan disamping belakang 

bola kurang lebih 30 cm dengan ujung kaki membuat sudut 40 derajat dengan 

garis lurus bola. 

2) Kaki tendang berada dibelakang bola dengan ujung kaki serong kurang lebih 

40 derajat kearah luar. Kaki tendang tarik kebelakang dan ayunkan ke depan 

sehingga mengenai bola, pergelangan kaki dikencangkan atau dikunci. 

3) Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan diarahkan kedepan. 

4) Pandangan mengikuti jalanya bola kesasaran. 
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5) Lengan dibuka berada disamping badan sebagai keseimbangan.   

Sebagai seorang pelatih hendaknya memberikan perhatian untuk 

menungkatkan kemampuan pemain melakukan tembakan ke gawang dalam jarak 

10 sampai 15 meter. Latihan dimulai dari jarak 10 meter, jika pemain sudah mulai 

menguasai teknik tembakan baru ditingkatkan latihan tembakan di atas 10 meter, 

12 meter dan seterusnya hingga pemain mampu melakukan tembakan ke arah 

sasaran pada jarak 15 meter atau lebih, tentu saja dengan teknik yang baik dan 

benar sesuai yang diharapkan. 

 

2.1.5 Penerapan Latihan Tendangan Bola Bergerak 

Dalam sepakbola, teknik melakukan tendangan merupakan hal yang cukup 

penting untuk dikuasai, kerena mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

menghasilkan angka atau untuk mencetak gol apabila tim mengalami kebuntuan. 

Dengan adannya kerjasama tim dan pergerakan tanpa bola para pemain akan 

menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol.  

Dengan saling pengertian diantara pemain secara otomatis kemana bola 

harus diumpan  dan kemana pemain harus bergerak, sehingga dengan pergerakan 

seperti itu akan banyak menciptakan banyak peluang untuk menendang kearah 

gawang. Pergerakan tanpa bola para pemain akan menyulitkan lawan untuk 

menjaga para pemain sehingga saat tidak terjaga pemain dapat meminta bola 

kepada teman dan bisa langsung menendang kearah gawang.  

Tendangan ke arah gawang dengan bola bergerak lebih sulit diantisipasi 

oleh penjaga gawang karena dengan bola bergerak arah tendangan bisa berubah. 
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Melakukan tendangan dengan bola bergerak memerlukan konsentrasi supaya bola 

saat ditendang mengarah ke gawang dan mempunyai power tendangan yang baik. 

Latihan ketepatan tembakan ke gawang yang dilakukan dengan bola 

bergerak adalah sebagai berikut : 

1. Anak melakukan tembakan ke arah gawang dengan jarak 15 meter. 

2. Sebelum bola ditendang ke gawang, bola didorong terlebih dahulu. 

3. Posisi awal bola 1 – 2 meter dibelakang jarak atau area tendangan (15 meter 

dari gawang).  

4. Bebas menggunakan kaki bagian mana. 

5.  Sasaran tembakan adalah gawang yang sudah diberikan sasaran berupa angka. 

Pelaksanaan penerapan atau metode latihan secara langsung adalah 

sebagai berikut : 5 buah bola disiapkan dibawa penendang dengan jarak 15 meter, 

penendang mundur 1-2 meter dari jarak semula, sebelum melakukan tendangan 

penendang melakukan dorongan bola terlebih dahulu sampai bola sampai pada 

area tendangan ke arah gawang, setelah tendangan pertama dilakukan  kemudian 

mundur kebelakang mengambil awalan untuk melakukan tendangan yang kedua 

dan seterusnya sampai bola terakhir. 

Latihan ini merupakan variasi latihan dari beberapa teknik dasar bermain 

sepakbola yang bertujuan untuk melatih  ketepatan dalam melakukan tendangan 

ke arah gawang secara akurat. 

Dalam latihan ini memiliki beberapa kelebihan yaitu pemain lebih 

ditantang lebih konsentrasi dalam melakukan tendangan kegawang. Sedangkan 

kelemahanya waktu istirahatnya lebih lama. 
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Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

        : pergerakan bola saat di dorong. 

        : Bola sepak 

        : Jarak tendangan dengan gawang 

        : Area tendangan ( 2 x 1 meter )    

        : Batas tendangan bola saat di tendang  

 

2.1.6 Penerapan Latihan Tendangan Bola Tetap  

Beberapa latihan diperlukan suatu ketrampilan yang sebenarnya, setiap 

latihan sesudah satu percobaan berhasil sebaiknya ditambah latihan sendiri. 

Maksud dari pendapat diatas makin banyak latihan yang di ulang-ulang akan 

menambah pengingatan yang baik sesuai yang diharapkan bila dengan 

proporsinya tetap.  

Selain latihan tendangan bola bergerak, ada bentuk latihan atau metode 

 

 

 

     

                                 15 meter 
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tendangan bola tetap. Dalam latihan ini, penendang harus berkonsentrasi pada saat   

ketepatan pada perkenaan bola dan sasaran kegawang.  

Latihan ketepatan tembakan ke gawang yang dilakukan dengan bola 

bergerak adalah sebagai berikut : 

1. Anak melakukan tembakan kearah gawang dengan jarak 15 meter, 

2. Bola langsung ditendang ke arah gawang. 

3. Posisi bola horisontal mulai bola 1 – 5. 

4. Bebas menggunakan kaki bagian mana. 

5. Sasaran gawang berupa angka. 

  Latihan ketepatan tendangan bola tetap yang dilakukan secara langsung 

ke arah gawang adalah sebagai berikut : Bola disusun horisontal sebanyak 5, anak 

melakukan tembakan dengan jarak 15 meter dan langsung menembak kearah 

gawang, sasaran tembakan adalah gawang yang telah diberi angka sasaran. 

Pelaksanaanya anak melakukan tendangan sebanyak 5 kali ulangan, dan anak 

bebas mengarahkan bola pada gawang.    

Latihan ketepatan tendangan bola tetap lebih mudah dibanding dengan 

latihan tendangan bola bergerak karena bola dalam keadaan diam dan langsung 

diarahkan kegawang. Latihan tendangan bola tetap mempunyai waktu untuk 

konsentrasi. Apabila kurang konsentrasi perkenaan kaki pada bola bisa kurang 

tepat dan hasil tendangan kurang baik sudah pasti akurasinyapun akan jauh dari 

sasaran. 
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Sedangkan kelemahan pada bentuk latihan ini adalah waktu istirahat 

istirahat lebih lama karena waktu istirahat dimasukkan dalam waktu latihan, anak 

mungkin merasa agak bosan dengan metode ini karena latihan kurang variatif. 

Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

       : Bola Sepak 

       : Jarak tendangan dengan gawang ( 15 meter ) 

       : Batas tendangan bola saat di tending 

 

2.1.7 Hasil Tendangan Kearah Gawang 

Dalam permainan sepakbola banyak hal yang perlu diperhatikan dan 

dipelajari guna mendukung kemampuan melakukan suatu gerakan yang 

diharapkan, misalnya tendangan ke arah gawang, heading, controling dan 

 

 

 

                          

                                                 15 meterer 
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sebagainya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan kaitanya dengan hasil 

tendangan ke arah gawang, dibutuhkan faktor pendukung antara lain : 

2.1.7.1 Konsentrasi 

Konsentrasi adalah keseriusan seseorang yang akan melakukan sesuatu 

yang dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang diinginkan.   

2.1.7.2 Ketepatan 

Ketepatan seseorang melakukan suatu gerakan antara konsentrasi yang ada 

dan kapan harus melakukanya. Seorang atlet sepakbola pada saat melakukan 

tendangan ke arah gawang untuk mencetak gol maka ia harus berfikir kapan 

memanfaatkan kesempatan ini supaya terjadi peluang untuk melakukan tendangan 

ke gawang dengan baik. Tentu saja tendangan yang baik adalah tendangan yang 

tepat sasaran dan membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.           

2.1.7.3 Gerakan yang di ulang-ulang (banyak berlatih) 

Suatu gerakan yang sering diulang-ulang dengan sendirinya akan menjadi 

gerakan yang otomatis.  

 

2.1.8 Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir merupakan aktualisasi dari penulis dalam rangka 

meresum landasan teori secara logika yang diambil. Kerangka berfikir dapat juga 

diartikan sebagai satu kajian yang dibuat berdasar teori yang dimbil. 

Tujuan melakukan latihan dalam olahraga adalah untuk meningkatkan 

kondisi fisik dan menguasai ketrampilan secara efektif dan efisien, yang akhirnya 

ketrampilan itu melekat selama waktu tetentu. Latihan dilakukan dengan tujuan 
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menguasai suatu ketrampilan, agar latihan berhasil materi latihan harus diberikan 

secara bertahap dari yang sederhana ke yang kompleks. 

Latihan tendangan ke arah gawang dengan menggunakan metode latihan 

tendangan bola bergerak dan tetap merupakan bentuk variasi latihan shooting. 

Teknik dasar sepakbola khususnya menendang harus dikuasai pemain dengan baik 

supaya dapat melakukan tendangan yang baik ke arah gawang. Tujuan latihan 

tendangan ke arah gawang adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sasaran tendangan ke gawang. 

Latihan tendangan bola bergerak lebih sulit di lakukan dibandingkan 

dengan latihan tendangan bola tetap, karena setiap pemain harus lebih 

berkonsentrasi ketika bola harus didorong ke depan, waktu kapan bola harus 

ditendang, dan perkenaan kaki pada bola harus tepat agar hasil tendangan 

maksimal. Ini yang menyebabkan bola sulit untuk diarahkan ke gawang.  

Latihan tendangan bola tetap mudah dilakukan karena bola dalam keadaan 

tetap (diam). Dengan bola keadaan diam pemain mudah mengarahkan bola ke 

gawang karena pemain memiliki waktu berfikir dan hanya berkonsentrasi untuk 

mengarahkan bola ke gawang, sehingga bola mudah diarahkan ke sasaran 

gawang. 

Dengan melihat kesulitan melakukan latihan tendangan bola bergerak dan 

tetap maka hasil tendangan ke gawang bisa dilihat mana yang lebih baik. 

Tendangan bola bergerak harus lebih berkonsentrasi antara bola yang bergerak 

sebelum ditendang ke gawang akan lebih sulit dari tendangan bola tetap yang 

hanya berkonsentrasi menentukan sasaran ke gawang. Tentu hasil latihan 
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tendangan bola tetap lebih baik hasilnya dibandingkan latihan tendangan bola 

bergerak. 

  

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto,2010:110). Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis ingin 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

2.2.1 Ada perbedaan latihan tendangan bola bergerak dan tetap terhadap hasil 

tendangan kearah gawang pada siswa SSB APACINTI U-13 Kabupaten 

Semarang Tahun 2013. 

2.2.2 Latihan tendangan bola tetap, lebih baik dibandingkan dengan latihan 

tendangan bola bergerak terhadap hasil tendangan ke arah gawang pada 

siswa SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang Tahun 2013.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ditetapkan berdasarkan pada tujuan 

penelitian yang diharapkan. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan 

untuk memecahkan masalah penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada pertanggungjawaban 

metodologi penelitianya, maka diharapkan dalam metodologi penelitian harus 

tepat dan mengarah pada tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penetapan metode penelitian dipengaruhi oleh objek penelitian. Sehingga 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2010:9) metode eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengimplementasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan 

dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. Pada bab ini menjelaskan 

tentang metode metode penelitian yang akan digunakan, sehingga penelitian dapat 

dilaksanakan secara terprogram dan sistematis. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variable menurut (Suharsimi Arikunto,2010:161) adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Sugiyono, (2009: 

39 
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38).Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini variable yang 

menjadi objek penelitian adalah : 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variable bebas adalah yang mempengaruhi dan sebagai penyebab salah 

satu faktor. Variable bebas dalam penelitian ini adalah : 

b. Latihan tendangan bola bergerak 

c. Latihan tendangan bola  tetap. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang merupakan akibat dari variable 

bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan melakukan 

tendangan ke arah gawang. 

 

3.3 Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel  

Ada tiga hal yang perlu dibahas dalam penentuan objek penelitian yaitu 

populasi, sampel dan variable penelitian.  

 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunti, 2010: 

173). Menurut Sugiyono, (2009: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa populasi 

adalah seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian dan keseluruhan dari 

individu-individu yang harusmemiliki sifat sama. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemain sepakbola 

SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang Tahun 2013 yang berjumlah 20 

orang. Dengan demikian para pemain SSB APACINTI U-13 Kabupaten 

Semarang Tahun 2013 telah memenuhi syarat sebagai populasi, artinya mereka 

dapat digunakan sebagai objek penelitian. 

 

3.3.2 Sampel Dan Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunti, 2010: 174). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sampel adalah 

sebagian individu yang memiliki satu sifat yang sama untuk diteliti dan dapat 

mewakili seluruh populasi. Meskipun sampel bagian dari populasi, kenyataan 

yang diperoleh dari sampel harus menggambarkan kondisi populasi. 

Dengan dasar ini maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan 

total sampling yang berarti suatu sampel dikatakan total sampel jika tiap-tiap 

individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi 

anggota sampel adapun jumlah yang menjadi subjek penelitian sebanyak 20 anak. 

 

3.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data. 

Instrument yang baik adalah instrument yang dapat dipertanggung jawabkan hasil 
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pengukuranya, dan mempunyai atau telah memenuhi syarat-syarat instrument 

yang mempunyai validitas dan reliabilitas tes. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas reliabilitas instrument pada lampiran 

diketahui bahwa tingkat validitas instrument tendangan ke gawang adalah 0,775 

dan tingkat reliabilitasnya adalah 0,873. 

Instrument dalam penelitian ini terdiri dari :  

3.4.1 Tes Ketrampilan Sepak Bola Oleh Siem Plooyeer 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tendangan ke 

arah gawang. Pelaksanaanya adalah sebagai berikut :  

1. Pemain berdiri di belakang garis menendang bola, disediakan 5 buah bola 

berukuran 4 (empat). 

2. Dengan ancang-ancang menembakkan bola kearah gawang, kesempatan 

menembakkan bola 5 kali (Sukatamsi, 1984 : 278). 

Penilaian : 

1. Setiap tembakan yang masuk bidang sasaranya mendapat nilai sesuai dengan 

sasaran , tembakan yang tidak masuk ke dalam gawang nilai 0. 

2. Nilai yang diperoleh adalah jumlah nilai dari kelima tembakan. Contoh 

seorang pemain tembakanya yang masuk ke dalam sasaran hanya 3, dengan 

jumlah nilai 45. Nilai = 45. (Sukatamsi, 1984:278). 

untuk memperjelas instrumen tes ketepatan tembakan ke gawang dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 10 

Lapangan Tes Tendangan ke Gawang 

(Sukatamsi,1984:277) 

Ukuran gawang normal lebar 7,32 meter, lebar 2,44 meter, dibagi menjadi 

enam bidang sasaran yang sama luasnya dengan batas tali, masing-masing bisang 

sasaran di beri nilai seperti diatas (Sukatamsi, 1984:277). 

Jarak antara batas menembakkan bola dengan gawang untuk kelompok 

umur : 

1. 8 – 10 thun = 11 meter. 

2. 10 - 12 tahun = 13 meter. 

3. 12 – 14 tahun = 15 meter. 

4. 14 – 16 tahun = 17 meter. 

Alat dan perlengkapan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1). Bola Sepak, 2). Roll Meter, 3) Cone,  4) Pencatat Hasil atau Formulir, 5) 

Lapangan, 6) Gawang. 
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3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.2.1 Sampel penelitian ini adalah pemain sepakbola SSB APACINTI U-13 

Kabupaten Semarang yang berjumlah 20 orang. Dan sistem pengambilan 

data menggunakan sistem total sampling. 

3.4.2.2 Melakukan pre test ketepatan tembakan ke gawang menggunakan kaki 

bagian dalam. 

Tes awal dilakukan di Lapangan Bergas, Ungaran Kabupaten Semarang 

tanggal 16 mei 2013  mulai pukul 14.30-16.30 WIB. Tujuan diadakan tes awal ini 

adalah untuk mengetahui kemampuan awal pemain sepakbola SSB APACINTI U-

13 Kabupaten Semarang Tahun 2013. Sebelum melakukan tes awal anak diberi 

penjelasan mengenai tes awal adalah sebagai berikut : 

1) Setiap testee dipanggil satu persatu menurut nomor tes masing-masing.  

2) Testee yang dipanggil masuk ke lapangan dan berdiri dibelakang bola. 

3) Testee melakukan tendangan menggunakan awalan, bola dalam keadaan diam 

dan menendang bola kearah gawang sebanyak 5 kali kesempatan, tembakan 

bebas menggunakan bagian kaki sebelah mana. 

4)  Nilai yang diambil adalah hasil dari tendangan yang masuk kedalam gawang. 

3.4.2.3 Melakukan perlakuan (latihan) selama selama 1 bulan atau 16 kali 

pertemuan. 

Pada prinsipnya latihan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan tendangan ke arah gawang, dengan menendang bola bergerak untuk 

kelompokn eksperimen 1 dan tetap untuk kelompok eksperimen 2. Dengan 

adanya perlakuan kita dapat mengetahui ada perbedaan atau tidak ketika belum 
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ada perlakuan tendangan ke arah gawang. Dengan frekuensi 4 kali dalam satu 

minggu sebanyak 14 kali pertemuan. Setiap pertemuan beban latihan bertambah. 

Latihan ini dimulai pukul 14.30-16.30 WIB.  

Kegiatan ini meliputi tiga bagian pokok,yaitu: 

1. Pemanasan atau Warming up 

Pemanasan tubuh itu penting dilakukan untuk menghadapi latihan yang 

lebih berat agar tidak terjadi cidera. 

2. Latihan inti 

Bentuk latihan yang dilakukan adalah latihan menendang bola ke arah 

gawang dengan bola bergerak dan tetap. 

3. Pelemasan atau Cooling down 

Pelemasan setelah latihan sangat penting untuk mengembalikan kondisi tubuh 

sesudah latihan,sehingga tidak akan merasa sakit setelah latihan. 

3.4.2.4 Melakukan post test tendangan bola bergerak dan tetap ke arah gawang. 

  Setelah menjalani latihan selama satu bulan atau sekitar 12 kali 

pertemuan, peneliti mengambil tes akhir dan dari tes tersebut sudah menunjukkan 

terjadinya perubahan hasil tendangan ke arah gawang. Tes akhir tersebut 

dilakukan sama dengan yang dilakukan pada tes awal dengan tujuan untuk 

mengetahui hasil yang dicapai oleh tiap-tiap anak dari masing-masing kelompok 

setelah melakukan latihan. 

3.5 Prosedur  Penelitian  

Dalam rancangan penelitian ini meliputi beberapa tahap pelaksanaan 

pengumpulan data meliputi :  
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3.5.1 Tahap Persiapan 

Setelah melakukan ijin untuk melukukan penelitian dari fakultas ilmu 

keolahragaan (FIK) UNNES, peneliti menghadap pengurus untuk memperoleh ijin 

mengadakan penelitian di SSB APACINTI Kabupaten Semarang. 

3.5.1.1 Tes awal (Pre Test) 

Tes awal adalah pemain melakukan tendangan ke arah gawang dengan 

jarak 15 meter. Urutan kegiatan tes awal adalah sebagai berikut : 1) pemain 

melakukan pemanasan secukupnya, 2) pemain di panggil satu per satu 

berdasarkan data yang sudah tersusun, 3) setiap pemain melakukan lima kali 

tendangan, 4) hasil tendangan dicatat kemudian dijumlahkan, 5) total tendangan 

kemudian diurutkan dari nilai yang paling tinggi, kemudian dengan menggunakan 

rumus AB-BA nilai yang seimbang dipasangkan. 

3.5.1.2 Pemberian perlakuan  

Pemberian perlakuan (treatment) pada eksperimen ini dilaksanakan selama 

4 minggu dengan frekuensi 4 kali tiap minggu. Kelompok 1 melakukan  latihan 

tendangan bola bergerak dan eksperimen 2 melakukan latihan tendangan bola 

tetap. 

Langkah – langkah pelaksanaan latihan tendangan bola bergerak untuk 

eksperimen 1 : 

1) Satu siswa sebagai sampel bersiap-siap melakukan tendangan kearah gawang 

dengan jarak 15 meter dari gawang. Dan siswa yang lain yang tidak 

melakukan, berdiri di belakang gawang untuk mengambil bola. 

2) Jumlah bola 5 buah yang dibawa oleh penendang dan posisi awal 1-2 meter di 
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belakang batas area tendangan.  

3) Praktikan melakukan tendangan bola satu per satu sampai berjumlah 5 buah 

bola dalam setiap kesempatan menendang. Sebelum di tendang bola didorong 

terlebih dahului sampai batas tendangan yang disediakan. Setiap satu 

tendangan selesai, di lanjutkan sampai bola kelima. 

Langkah – langkah pelaksanaan latihan tendangan bola tetap untuk 

eksperimen 2 : 

1). Satu siswa sebagai sampel bersiap-siap melakukan tendangan bola tetap ke 

gawang dengan jarak 15 meter dari gawang. Dan siswa yang tidak melakukan 

berdiri di belakang gawang untuk mengambil bola. 

2). Jumlah bola 5 buah yang diletakkan secara horizontal dengan jarak diatur 

antara bola satu dengan yang lainya.  

3). Sampel melakukan tendangan bola satu persatu sampai bola kelima kearah 

gawang dengan posisi bola yang sudah diatur tadi. 

3.5.1.3 Tes akhir (post test) 

Setelah menjalani treatment selama kurang lebih 4 minggu, selanjutnya 

dilaksanakan tes akhir untuk mengetahui mana hasil tendangan ke arah gawang 

yang baik antara latihan tendangan bola bergaerak dan bola tetap yang lebih  

dengan ketentuan pelaksaaan sama pada saat tes awal. 

 

3.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menghambat, demikian pula dengan penelitian ini telah diusahakan untuk 
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menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang menghambat serta 

mempengaruhi selama penelitian ini berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara 

lain : 

3.6.1 Faktor Kesiapan Sampel 

Pengambilan data yang berupa tes akurasi tendangan bebas ke arah 

gawang memerlukan kesiapan fisik maupun mental, kesiapan fisik dapat dicapai 

dengan melakukan pemanasan, sebelum melakukan tes. Sampel yang telah siap 

melakukan tes dengan sebelumnya melakukan pemanasan, tentu saja hasilnya 

akan lebih optimal disbanding sampel yang belum melakukan pemanasan atau 

kurang dalam pemanasan. 

3.6.2 Faktor Kesungguhan Sampel 

Kesungguhan sampel pada saat penelitian sangat mempengaruhi hasil 

penelitian, hal ini memang sangat sulit untuk dicegahkarena semua ini berasal dari 

dalam diri individu masing-masing. Sehingga hasil tes akan berpengaruh, untuk 

mengatasi hal ini peneliti selalu memberikan pengarahan kepada testee akan 

pentingnya penelitian.     

3.6.3 Faktor Kemampuan Anak 

Setiap anak mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menangkap 

dan menerima penjelasan latihan sehingga kemungkunan melakukan kesalahan 

masih ada. Untuk itu harus selalu diadakan evaluasi secara keseluruhan setelah 

anak menyelesaikan semua latihan yang diberikan.   

3.6.4 Faktor Kebosanan 

Karena setiap kali pertemuan melakukan latihan tendangan bebas ke 
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gawang secara beruntun dan hanya diberikan jeda saja, jelas ini akan 

menimbulkan kebosanan. Untuk mengatasi hal itu, pada saat latihan diberi variasi 

latihan dan setelah melakukan latihan anak diberi kesempatan bermain. 

3.6.5 Faktor Pemberian Latihan 

Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian 

hasil yang maksimal, sehingga untuk menerangkan kepada anak mencoba untuk 

tegas dan jelas. Tahap demi tahap dan selalu memberikan contoh agar dapat 

meniru dengan benar.    

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu kegiatan untuk meneliti suatu gejala 

yang dinamakan latihan atau perlakuan. Dasar penggunaan metode eksperimen 

adalah kegiatan percobaan yang diawali dengan memberikan perlakuan terhadap 

subjek dan diakhiri dengan tes untuk menguji kebenaranya. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen, pada pola yang digunakan adalah menggunakan pola M-S atau juga 

disebut dengan pola Matching by Subject Design. Subject Matching sudah tentu 

sekaligus Group Matching, karena hakekatnya Subyek Matching adalah 

sedemikian rupa sehingga pemisahan-pemisahan pasangan subyek (Pair Of 

Subyek) masing-masing ke group eksperimen dan group control secara otomatis 

akan menyeimbangkan kedua group ini (Sutrisno Hadi, 2004:511). 
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Dalam penelitian ini untuk menyeimbangkan kelompok tersebut dengan cara 

Subyek Matching Ordinal Pairing, yaitu subyek yang hasilnya setingkat, 

kemudian anggota-anggota tiap pasang dipisah yang seorang ke group eksperimen 

dan seorang lagi ke group kontrol (Sutrisno Hadi, 2004:512). Karena penelitian ini 

peneliti menggunakan group eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

Dari nilai akhir tes ketepatan tendangan bebas kegawang yang telah 

diperoleh, kemudian diuji kebenaranya dengan menggunakan rumus t-tes dengan 

rumus pendek ( Short Method ). Dasar dari penggunaan rumus pendek ini karena 

nilai tes yang diperoleh  dari data kelompok yang telah di matc kan individunya. 

Untuk mengetahui signifikasi atau tidaknya perbedaan mean dari sampel yang 

berkorelasi ada dua cara yaitu dengan rumus panjang (Long Method) dan rumus 

pendek (Short Method). 

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan rumus t-tes rumus pendek 

dengan pertimbangan rumus ini lebih singkat dan lebih sederhana.untuk 

memperjelas data tes diperlukan table seperti di bawah ini:  
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Tabel persiapan perhitungan statistik pola M - S 

No 
Pasangan 

subjek 
Xk Xe 

D 

(Xk-Xe) 

D 

(D-MD) 
d² 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

3 

s/d 

20 

      

N ∑Xk ∑Xe ∑D ∑d ∑fd² 

Penjelasan pengisian kolom-kolom dalam tabel di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Xk = Nilai kelompok eksperimen 1 

Xe = Nilai kelompok eksperimen 2 

D   = Perbedaan dari tiap –tiap kelompok 

d²   = Deviasi perbedaan 

       ∑ N : Jumlah pasangan subyek 

      (Sutrisno Hadi, 1990 : 456)  

Cara pengisian kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Catat nomor subyek (kolom 1) 
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2. Pasangan subyek (kolom 2) 

3. Nilai kelompok oksperimen 1 (kolom 3) 

4. Nilai kelompok eksperimen 2 (kolom 4) 

5. Selisih nilai Xk dan Xe (kolom 5) 

6. Selisih antara D dan mean perbedaan masing-masing pasangan (kolom 7) 

Untuk dapat menganalisa data selanjutnya digunakan rumus t-test adalah 

sebagai berikut : 

t =
MD
∑d

N(N − 1)

 

               Keterangan rumus : 

Md   = Mean dari perbedaan pre test dengan post test (Mk –Me) 

Xd   = Deviasi masing-masing subjek (d-Md) 

∑ x²d   = Jumlah kuadrat deviasi 

N           = subjek pada sampel. 

(Sutrisno Hadi,2000:230) 

 

Untuk dapat memasukan data ke dalam rumus t-test harus diketahui lebih 

dahulu nilai dari mean perbedaan (MD) dapat dicari menggunakan rumus : 

MD =
∑D
N  
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Keterangan rumus : 

MD = Mean Diference 

∑D = Jumlah perbedaan masing-masing pasangan subjek 

N    = Jumlah subjek 

Dan harus dibuktikan dengan : D = Xk - Xe 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengunkan metode Eksperimen yaitu 

mengunakan latihan tendangan bola bergerak dan tetap untuk mengetahui 

perbedaan hasil tendangan ke arah gawang pada  sepakbola SSB APACINTI U-13 

Kabupaten Semarang tahun 2013. Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini 

dilakukan secara tiga tahap yaitu tahap Pre-Test,Perlakuan dan Post-Test. 

4.1.1. Deskripsi Data  

   4.1.1.1. Diskripsi Hasil Pre Test Hasil Tembakan Ke Arah Gawang 

Sebelum peneliti memberikan perlakuan dengan latihan tendangan bola 

bergerak dan tetap maka terlebih dahulu dilakukan pre-test ( tes awal) dengan 

hasil rangkuman seabagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Pre-test kelompok eksperimen 1 dan 2 

Pre-test N Minimim Maksimum Mean Standar Deviasi 

X1 10 5 90 43.5 21.35 

X2 10 15 65 42 14.38 

 

Keterangan : 

    X1  : Kelompok eksperimen 1 

    X2  : Kelompok eksperimen 2 

54 
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Hasil menunjukan untuk kelompok eksperimen 1 hasil tembakan 

antara 5 – 90, dengan nilai mean 43.5, sedangkan hasil pre-test kelompok 

eksperimen 2 hasil tembakan adalah 15 - 65, nilai mean 42. 

4.1.1.2. Diskripsi Hasil Post-Test Tendangan Bola Bergerak dan Tetap ke 

Arah Gawang. 

Setelah peneliti memberikan perlakuan kelompok eksperimen 1 

dengan latihan tendangan bola tetap dan kelompok eksperimen 2 mengunakan 

latihan tendangan bola tetap maka dilakukan post-test dengan hasil rangkuman 

sebagai berikut:          

Tabel 3. Hasil Post-test kelompok eksperimen 1 dan 2 

Post-tes N Minimim Maksimum Mean 
Standar 

Deviasi 

X11 10 25 90 51 18.23 

X22 10 35 80 57 15.13 

 

Keterangan  : 

X1  : Kelompok Eksperimen 1 

X2  : Kelompok Eksperimen 2 

Hasil penelitian menunjukan hasil tendangan bola bergerak antara 25-

90, nilai mean 51.00 untuk eksperimen 1 dan hasil tendangan bola tetap antara 

35-80, nilai mean 57.00 untuk kelompok eksperimen 2. 
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4.1.1.3. Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian uji hipotesis dalam hal ini dengan mengunakan uji t (uji 

dua pihak) untuk mengetahui perbedaan tendangan bola bergerak dan tetap 

yang dilakukan dengan jarak 15 m dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai – 

ttabel <  thitung <  ttabel atau jika nilai signifikansi 5% maka Ho di terima dan Ha di 

ditolak. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

   Tabel 4.Rangkuman Hasil Analisis Data 

No Mean Variabel Penelitian thitung  ttabel  Keterangan 

1. 

 

2. 

Tendangan bola bergerak (Mean 

X11= 51.00) 

Tendangan bola tetap  

 ( mean X22 = 57.00) 

 

 

 

 

 

2,714 

 

 

 

2.26 

 

 

 

 

2,714 > 2.26 

Berbeda 

 

Dari hasil perhitungan statistik diproleh nilai thitung = 2,714 dimana 

hasil tersebut adalah lebih kecil bila dibandingkan dengan ttabel = 2.26 dengan 

taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (d.b) = N-1= 10-1=9, diperoleh 

ttabel = t(1−∝)(−n−1)=2,26 dan ttabel = −t( ∝)( ) 	 , 	. kriteria yang digunakan 

yaitu terima Ho jika -ttabel < thitung  < ttabel.  Maka berdasarkan perhitungan 

diperoleh thitung berada diluar daerah penerimaan Ho. Artinya terdapat 

perbedaan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (Ho) yang 
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menyatakan bahwa tidak ada perbedaan latihan tendangan bola bergerak dan 

tetap terhadap hasil tendangan ke gawang pada siswa SSB APACINTI U-13 

Kabupaten Semarang tahun 2013 ditolak. 

Sedangkan hipotesis kerja hipotesis alternatif (Ha) yang 

menyatakan ada perbedaan latihan tendangan bola bergerak dan tetap terhadap 

hasil tendangan ke gawang pada sisiwa SSB APACINTI U-13 Kabupaten 

Semarang tahun 2013 diterima. 

Berdasarkan uji perbandingan mean ternyata hasil X el =51.00 dan 

X e2 = 57.00 ; berarti X el < X e2 yaitu 51.00 < 57.00 ; karena mengunakan 

satuan poin yang diperoleh maka semakin banyak poin yang diperoleh maka 

seamkin baik. Dengan demikian ditemukan pula bahwa tendangan bola tetap 

lebih baik hasilnya dibandingan tendangan bola bergerak pada siswa SSB 

APACINTI U-13 Kabupaten Semarang tahun 2013. 

 

4.2. Pembahasan 

Dengan pemberian latihan 14 kali pertemuan, latihan menembak 

tendangan bola bergerak dari jarak 15 meter untuk kelompok eksperimen 1 dan 

latihan tendangan bola tetap dari jarak 15 meter untuk kelompok eksperimen 2 

mempunyai pengaruh yang berbeda  terhadap hasil  tendangan ke gawang pada 

siswa SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang tahun 2013. 

Berdasarkan penghitungan hasil data post tes diatas maka diketahui 

adanya perbedaan terhadap hasil tendangan ke gawang. Ada perbedaan hasil 

tendangan bola bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke gawang yang 
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sangat signifikan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi hasil tendangan  adalah bola bergerak dan bola diam. 

 Pada kelompok eksperimen 1 yang diberi latihan tendangan bola bergerak 

secara tidak langsung lebih mengacu pada latihan dasar-dasar dalam permainan, 

sehingga kurang mendukung pencapaian teknik dan penguasaan hasil tendangan 

ke arah gawang. Hal ini yang mengakibatkan peningkatan kemampuan tendangan 

ke arah gawang pada kelompok eksperimen 1 lebih sedikit dibandingkan kelomok 

eksperimen 2. Hal tersebut di atas berpengaruh terhadap hasil tendangan ke arah 

gawang sehingga mengakibatkan keberhasilan kelompok eksperimen 2 yang lebih 

baik dibandingkan kelompok eksperimen 1. 

Dalam latihan tendangan bola tetap konsentrasi latihan dan keajegan bola 

yang disajikan dapat terjaga, sehingga penguasaan teknik dan prestasi latihan 

tendangan ke arah gawang yang dilakukan cepat mengalami kemajuan. Hal ini 

yang mengakibatkan hasil latihan tendangan dengan bola tetap, untuk kelompok 

eksperimen 2 lebih tinggi dibandingkan kelompok eksperimen 1 yang diberi 

latihan tendangan  dengan bola bergerak. Hal ini dapat dilihat dalam mean 

akhiryang diperoleh antara hasil tes awal dan tes akhir kemampuan tendangan ke 

arah gawang kedua kelompok dalam penelitian, dimana mean akhir kelompok 

eksperimen 1 sebesar 51,00 lebih sedikit dibandingkan dengan mean akhir 

kelompok eksperimen 2 sebesar 57,00.  

Dalam penelitian ini semakin besar nilai mean maka hasilnya semakin 

baik karena yang digunakan adalah perhitungan poin hasil tembakan ke gawang. 

Maka dengan demikian, tendangan bola tetap lebih baik hasilnya dari pada 
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tendangan bola bergerak terhadap hasil tendangan ke gawang pada SSB 

APACINTI U-13 Kabupaten Semarang tahun 2013 karena mempunyai nilai mean 

yang lebih banyak.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

5.1.1 Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan tendangan bola 

bergerak dan tetap terhadap hasil tendangan ke arah gawang dalam 

sepakbola SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang Tahun 2013. 

5.1.2 Pada latihan tendangan bola tetap memiliki skor hasil tendangan ke arah 

gawang  yang lebih baik dibandingkan dengan yang melakukan latihan 

tendangan bola bergerak. 

5.1.3 Perkenaan kaki pada saat melakukan tendangan bola bergerak 

menggunakan bagian punggung kaki dan bola sebelum ditendang didorong 

terlebih dahulu, sehingga untuk mengarahkan bola ke gawang lebih sulit 

dibandingkan bola tetap. 

5.1.4 Perkenaan kaki pada saat melakukan tendangan bola tetap juga 

menggunakan punggung kaki dan bola dalam keadaan tetap atau diam, 

sehingga lebih mudah untuk mengarahkan bola ke gawang.  

 

5.2       Saran 

Dari simpulan penelitian di atas, penulis menajukan saran : 

60 
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5.2.1 Kepada pelatih SSB APACINTI U-13 Kabupaten Semarang, dalam upaya 

meningkatkan kemampuan hasil tendangan ke arah gawang harus 

dilakukan dengan menggunakan metode latihan yang tepat. 

5.2.2 Dalam melatih tendangan ke arah gawang dengan bola tetap, karena 

metode latihan tendangan ke arah gawang dengan bola tetap memiliki 

hasil yang lebih baik, bila dibandingkan dengan metode latihan tendangan 

ke arah gawang dengan bola bergerak.  
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Lampiran7 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN TENDANGAN KE ARAH 
GAWANG 

 
No 

Nama Usia TahunKelahiran 

1 Muftianto Wahid 
Ramdhani 

13th 14-08-2000 

2 M. BagusRizki 13th 27-07-2000 

3 Elang Julian 13th 02-05-2000 

4 Ahmad Sahda 13th 11-10-2000 

5 SatyaWidi Laksana 13th 15-01-2000 

6 M. Safi’i 13th 23-06-2000 

7 Yiko Eksiawan 13th 17-02-2000 

8 Reksi I Gusti 13th 13-09-2000 

9 Ade Bejo Rokhimin 13th 23-01-2000 

10 Afdal Fuad Sultan 13th 05-07-2000 

11 Ofid Adi Aradana 13th 19-02-2000 

12 Fikri Ulul imam 13th 08-10-2000 

13 Rofino iyan Fahrezi 13th 09-05-2000 

14 Fatwa Restu Areza 13th 17-03-2000 

15 Rizela Sumawardana 13th 08-12-2000 

16 Jioti Noveo Riwahandika 13th 15-04-2000 

17 Dimas Murti Utomo 13th 13-07-2000 

18 Assa Galung Sukamto 13th 09-11-2000 

19 Okta Brian EkaSaputra 13th 03-02-2000 

20 Ganjar intan krisnatirta 13th 28-07-2000 
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Lampiran8 

DATA HASIL PRE TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH GAWANG 

NO KODE RES. NAMA 
HASIL TENDANGAN 

JUMLAH 
1 2 3 4 5 

1 T-01 Ramdhani 5 15 20 10 15 65 

2 T-02 Bagus 5 0 15 5 15 40 

3 T-03 Elang 0 10 10 15 0 35 

4 T-04 Sahda 0 15 10 15 0 40 

5 T-05 Satya 10 15 5 0 10 40 

6 T-06 Safi'i 0 20 0 10 5 35 

7 T-07 Yiko 0 20 10 10 0 40 

8 T-08 Reksi 20 15 5 0 10 50 

9 T-09 Ade 10 10 5 20 10 45 

10 T-10 Afdal 10 5 10 10 20 55 

11 T-11 Ofid 10 15 0 20 0 45 

12 T-12 Fikri 15 15 10 15 5 60 

13 T-13 Rofino 15 20 20 20 15 90 

14 T-14 Fatwa 5 5 10 10 0 30 

15 T-15 Rizela 0 15 0 0 0 15 

16 T-16 Jioti 10 10 5 5 10 40 

17 T-17 Dimas 0 0 0 0 5 5 

18 T-18 Assa 5 20 10 0 10 45 

19 T-19 Okta 10 5 15 10 0 30 

20 T-20 Ganjar 5 10 5 15 15 50 
Mengetahui, 

Dosen Pembimbing Utama Dosen Pembimbing Pendamping 

 

Kumbul Slamet Budiyanto, S.Pd, M.Kes Tri Aji, S.Pd,M.Pd 
NIP. 19710909.199802.1.001 NIP.19801103.200604.1.010
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Lampiran9 
DAFTAR RANGKING PRE TEST TENDANGAN KE GAWANG DARI NILAI 

TERTINGGI SAMPAI NILAI TERENDAH UNTUK DIMATCHINGKAN 
NO NO. 

 TES 
NAMA HASIL RUMUS  

PASANGAN 
DIPASANGKAN PASANGAN 

N NILAI 
RUMUS 

PASANGAN 
1 T-13 

 
Rofino 90 A    

2 T-01 Ramdhani 65 B 
 

A    -     B 90  -  65 T-13 – T-01 

3 T-12 Fikri 60 B 
 

   

4 T-10 Afdal 55 A 
 

A    -    B 55  -  60 T-10 – T-12 
 

5 T-08 Reksi 50 A 
 

   

6 T-20 Ganjar 50 B 
 

A    -    B 50  -  50 T-08 –T-20 

7 T-09 Ade 45 B 
 

   

8 T-11 Ofid 45 A 
 

A    -     B 45  -  45 T-11 – T-09 

9 T-18 Assa 45 A 
 

   

10 T-02 Bagus 40 B 
 

A    -     B 45  -  40 T-18 – T-02 

11 T-04 Sahda 40 B 
 

   

12 T-05 Satya 40 A 
 

A    -     B 40  -  40   T-05 – T-04 

13 T-07 Yiko 40 A 
 

   

14 T-16 Jioti 40 B 
 

A    -    B 40  -  40 
 

T-07 – T-16 

15 T-03 Elang 35 B 
 

   

16 T-06 Safi’i 35 A 
 

A    -    B 35  -  35 T-06 – T-03 

17 T-14 Fatwa 30 A 
 

   

18 T-19 Okta 30 B 
 

A    -    B 30  -  30 T-14 – T-19 

19 T-15 Rizela 15 B 
 

   

20 T-17 Dimas 5 A 
 

A    -    B 5  -  15 T-17 – T-15 
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Lampiran10 

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

BERDASARKAN PRE-TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH GAWANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 
NO. KODE RES. NAMA JUMLAH NO. KODE RES. NAMA JUMLAH 

1 T-13 Rofino 90 1 T-01 Ramdhani 65 
2 T-10 Afdal 55 2 T-12 Fikri 60 
3 T-08 Reksi 50 3 T-20 Ganjar 50 
4 T-11 Ofid 45 4 T-09 Ade 45 
5 T-18 Assa 45 5 T-02 Bagus 40 
6 T-05 Satya 40 6 T-04 Sahda 40 
7 T-07 Yiko 40 7 T-16 Jioti 40 
8 T-06 Safi'i 35 8 T-03 Elang 35 
9 T-14 Fatwa 30 9 T-19 Okta 30 

10 T-17 Dimas 5 10 T-15 Rizela 15 
Rata-rata 43,5 Rata-rata 42 
Minimal 5 Minimal 15 

Maksimal 90 Maksimal 65 
Standar Deviasi 21.35 Standar Deviasi 14.38 
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Lampiran 11 

HASIL POST TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH GAWANG 

KELOMPOK EKSPERIMEN I 

 

NO. KODE RES. NAMA NILAI JUMLAH 
1 2 3 4 5 

1 T-13 Rofino 20 15 20 15 20 90 
2 T-10 Afdal 5 15 15 10 15 60 
3 T-08 Reksi 0 20 10 15 15 60 
4 T-11 Ofid 10 15 10 5 15 55 
5 T-18 Assa 5 20 20 0 10 55 
6 T-05 Satya 15 10 10 0 15 50 
7 T-07 Yiko 5 5 15 10 10 45 
8 T-06 Safi'i 0 10 20 0 10 40 
9 T-14 Fatwa 10 5 5 10 0 30 

10 T-17 Dimas 15 5 0 0 5 25 
 

HASIL POST TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH GAWANG 

KELOMPOK EKSPERIMEN II 

 

NO. KODE RES. NAMA NILAI JUMLAH 
1 2 3 4 5 

1 T-01 Ramdhani 10 20 20 15 15 80 
2 T-12 Fikri 20 15 10 10 20 75 
3 T-20 Ganjar 20 15 10 15 10 70 
4 T-09 Ade 10 20 10 15 10 65 
5 T-02 Bagus 15 5 0 20 15 55 
6 T-04 Sahda 5 15 15 10 10 55 
7 T-16 Jioti 10 10 15 10 5 50 
8 T-03 Elang 10 10 15 5 5 45 
9 T-19 Okta 5 10 10 15 0 40 

10 T-15 Rizela 0 15 0 10 10 35 
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Lampiran 12 

DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

BERDASARKAN POST TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH GAWANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 
NO. KODE RES. NAMA JUMLAH NO. KODE RES. NAMA JUMLAH 

1 T-13 Rofino 90 1 T-01 Ramdhani 80 
2 T-10 Afdal 60 2 T-12 Fikri 75 
3 T-08 Reksi 60 3 T-20 Ganjar 70 
4 T-11 Ofid 55 4 T-09 Ade 65 
5 T-18 Assa 55 5 T-02 Bagus 55 
6 T-05 Satya 50 6 T-04 Sahda 55 
7 T-07 Yiko 45 7 T-16 Jioti 50 
8 T-06 Safi'i 40 8 T-03 Elang 45 
9 T-14 Fatwa 30 9 T-19 Okta 40 
10 T-17 Dimas 25 10 T-15 Rizela 35 

Rata-rata 51 Rata-rata 57 
Minimal 25 Minimal 35 

Maksimal 90 Maksimal 80 
Standar Deviasi 18.23 Standar Deviasi 15.13 
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Lampiran 13 

UJI PERBEDAAN HASIL POST TEST TENDANGAN BOLA KE ARAH 

GAWANG 

KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN KELOMPOK EKSPERIMEN II 

 

Hipotesis: 
H0 		 ∶ 				µ1 = µ2 

Ha 		 ∶ 				µ1 ≠ µ2 

 

Uji Hipotesis: 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus: 

 

 

 

 

Ho ditolak apabila thitung <  -ttabel  atau  thitung > ttabel 

NO. PASANGAN 퐗퐞ퟏ 퐗퐞ퟐ D D 퐝ퟐ 
1 T-13 - T-01 90 80 10 16 256 
2 T-10 - T-12 60 75 -15 -9 81 
3 T-08 - T-20 60 70 -10 -4 16 
4 T-11 - T-09 55 65 -10 -4 16 
5 T-18 - T-02 55 55 0 6 36 
6 T-05 - T-04 50 55 -5 1 1 
7 T-07 - T-16 45 50 -5 1 1 
8 T-06 - T-03 40 45 -5 1 1 
9 T-14 -  T-19 30 40 -10 -4 16 
10 T-17 - T-15 25 35 -10 -4 16 

 Jumlah 510 570 -60 0 440 

 Rata-rata 51 57 -6   
 

⃒	MD⃒	 =
∑D
N =

−60
10 = 6 
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– 2.26 2.262 2.    

Daerah 
penerimaan H0 

 

t =
⃒	MD⃒
∑ d

N(N − 1)

=
−6
440

10(10 − 1)

= 2.714 

Pada α = 5% dengan db = 10 – 1 = 9 diperoleh t(0,95)(9) = 2.26. 

 

 

 

 

                          2.714 

 

Karena t berada pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan hasil post test antara kedua kelompok.  
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Lampiran 14 

ANALISIS RELIABILITAS INSTRUMEN TES TENDANGAN BOLA KE 

ARAH GAWANG MENGGUNAKAN TEST RETEST PADA 

KESEMPATAN YANG BERBEDA 

 
Rumus: 

 

  

Perhitungan: 

NO. X Y X2 Y2 XY 

1 65 80 4225 6400 5200 
2 40 55 1600 3025 2200 
3 35 45 1225 2025 1575 
4 40 55 1600 3025 2200 
5 40 50 1600 2500 2000 
6 35 40 1225 1600 1400 
7 40 45 1600 2025 1800 
8 50 60 2500 3600 3000 
9 45 65 2025 4225 2925 

10 55 60 3025 3600 3300 
11 45 55 2025 3025 2475 
12 60 75 3600 5625 4500 
13 90 90 8100 8100 8100 
14 30 30 900 900 900 
15 15 35 225 1225 525 
16 40 25 1600 625 1000 
17 5 50 25 2500 250 
18 45 55 2025 3025 2475 
19 30 40 900 1600 1200 
20 50 70 2500 4900 3500 

 855 1080 42525 63550 50525 

 
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh: 
 

r =
N∑XY− (∑X)(∑Y)

{N∑X − (∑X) }{N∑Y − (∑Y) }
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r =
(20 × 50525) − (855 × 1080)

{(20 × 42525)− (855) }{(20 × 63550)− (1080) }
= 0.779 

 
Setelah diketahui hasil rxy maka dimasukkan dalam rumus reliabilitas : 
 
 
 
 
 

푟11 =
2 × 0,779
1 + 0,779 = 0.876 

 
Karena koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,876 yang berada pada indeks 
korelasi 0,80– 1,00 maka dapat disimpulkan bahwa instrument tes tendangan bola 
ke arah gawang memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

푟11 =
2 × 푟1

2
1

2
1 + 푟1

2
1

2
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Lampiran 15  

Program latihan 

Tendangan Bola Bergerak Dan Tetap Terhadap 

Hasil Tendangan Ke Arah Gawang 

No. Waktu Latihan 

1 Kamis, 16 mei 2013  Tes awal (Pre test) 

2 Pertemuan:  
Ke 1        : Senin, 
 
Ke 2        : Selasa 
 
Ke 3        : Kamis, 
 
Ke 4        : Jum’at 
 
 
Alokasi waktu  : 90 
menit 

a) Pendahuluan 
Lari keliling lapangan 2 kali, kemudian 
dilanjutkan dengan senam samba dan senam 
penguluran. 

 
b) Latihan inti 

-Latihan shooting 
 Gawang1 :untuk latihan shooting bola diam. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Keterangan :Bola di tending langsung ke arah 
gawang dengan jarak 15 meter. 

 
 Gawang 2 : untuk latihan shooting bola 

bergerak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

15 meter 

 

 

 

                              15 meter 
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Keterangan :Bola di dorong terlebih dahulu sebelum 
ditendang ke arah gawang sampai batas tendangan 
dengan jarak 15 meter. 
 

-repetisi 5,set 3,rest 1 menit 
Sarana prasarana : 

1. Bola       (20 buah) 
2. Gawang (2) 
3. Cones     (10 buah) 
4. Area lapangan : 50 x 50 meter 
5. Meteran 

 
c) Penutup 

-pelemasan 
-koreksi dan evaluasi kesalahan 
 
 

3 Pertemuanke : 
5 : Senin,  
6 : Selasa,  
7 : Kamis,  
8 : Jum’at,  
 
Alokasi waktu : 90 
menit 

a) Pendahuluan 
Lari keliling lapangan 2 kali, kemudian dilanjutkan 
dengan senam samba dan penguluran. 
 
b) Latihan inti 

- Latihan shooting,  
Yaitu shooting ke gawang jarak 15 meter 
dengan posisi bola bergerak dan tetap. 

-  Gawang 1 untuk latihan tendangan bola tetap. 
- Gawang 2 untuk latihan tendangan bola 

bergerak. 
 

Sarana prasarana : 
1. Bola       (20 buah) 
2. Gawang (2) 
3. Cones    (10 buah) 
4. Area lapangan : 50 x 50 meter 
5. Meteran 

 
-repetisi 5,set 4,rest 1 menit 

 
c) Penutup 

Pelemasan 
Koreksi kesalahan 
 

4 Pertemuan ke : 
9   : Senin,  
10 : Selasa,  
11 : Kamis,  

a) Pendahuluan 
Lari keliling lapangan 2 kali, kemudian 
dilanjutkan dengan senam samba dan 
penguluran 
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Alokasi waktu : 90 
menit 

b) Latihan inti 
- Latihan shooting,  

Yaitu shooting ke gawang jarak 15 meter 
dengan posisi bola bergerak dan tetap. 

-   Gawang 1 untuk latihan tendangan bola tetap. 
- Gawang 2 untuk latihan tendangan bola 

bergerak. 
 

Sarana prasarana : 
1. Bola       (20 buah) 
2. Gawang(2) 
3. Cones    (10 buah) 
4. Area lapangan : 50 x 50 meter 
5. Meteran 

 
- repetisi 5,set 5,rest 45detik 

 
c) Penutup 

Pelemasan 
Koreksi kesalahan 
 

5 Pertemuan ke : 
12 : Jum’at,  
13 : Senin,  
14 : Selasa,  
 
 
Alokasi waktu : 90 
menit 

a) Pendahuluan 
Lari keliling lapangan 2 kali, kemudian dilanjutkan 
Dengan senam samba dan penguluran. 
 
b) Latiha inti 

- Latihan shooting,  
Yaitu shooting ke gawang jarak 15 meter 
dengan posisi bola bergerak dan tetap. 

-    gawang 1 untuk latihan tendangan bola tetap. 
-  gawang 2 untuk latihan tendangan bola 

bergerak. 
 

Sarana prasarana : 
1. Bola       (20 buah) 
2. Gawang (2) 
3. Cones    (10 buah) 
4. Area lapangan : 50 x 50 meter 
5. Meteran 
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-repetisi 5,set 6,rest 30detik 

 
6. Penutup 

a. Pelemasan 
b. Koreksi kesalahan 

 
 

6 Selasa, 27 Juni 2013 Tes akhir (Post Test) 

 

 

 


