
SARI 
 
Cayoto, (2007) : Pengaruh Latihan Barrier Hops dan Knee Tuck Jump Terhadap 
Hasil Menendang Bola Lambung Jauh pada Siswa Putra Ekstrakurikuler 
Sepakbola SMP Negeri 3 Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 
2006/2007. 

 
Permasalahan muncul dalam penelitian ini yaitu: Apakah ada pengaruh 

antara latihan Barrier Hops dan Knee Tuck Jump terhadap hasil menendang bola 
lambung jauh pada siswa putra ekstrakurikuler sepakbola SMP  Negeri 3 Bojong 
Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2006/2007?  
 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen, populasi 
yang digunakan adalah siswa putra ekstrakurikuler sepakbola SMP Negeri 3 
Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2006/2007  sebanyak 40 siswa, 
karena jumlah sampel kurang dari 100 maka seluruh populasi digunakan sebagai 
sampel. Metode pengolahan data menggunakan penghitungan-penghitungan 
statistik deskriptif dan untuk menguji hipotesis menggunakan rumus t, selain itu 
juga untuk mengetahui latihan yang lebih berpengaruh terhadap hasil tendangan 
bola lambung jauh menggunakan uji beda dengan membandingkan kedua Mean 
kelompok tersebut.  
 Hasil penelitian berdasarkan penghitungan statistik diperoleh jumlah 
total tendangan terjauh pada kelompok 1 sebesar 630.95, Mean 31.5475, Standar 
Deviasi 341.71112 dan pada kelompok eksperimen 2 diperoleh jumlah total 
tendangan terjauh sebesar 585.71, Mean 29.2855 dan Standar Deviasi 
341.71112. Berdasarkan hasil penghitungan statistik tes akhir diperoleh t-hitung 
2.60 lebih besar dari t-tabel 2.093 dengan taraf signifikansi 5 % dan dengan 
demikian ada perbedaan pengaruh yang berarti. Penghitungan hasil Mean 
different kelompok eksperimen 1 4.2875 lebih besar daripada peningkatan hasil 
kelompok eksperimen 2 yaitu sebesar 2.6505. Maka, kelompok eksperimen 1 
memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap hasil menendang bola lambung jauh 
pada siswa putra ekstrakurikuler sepakbola SMP 3 Negeri Bojong Kabupaten 
Pekalongan Tahun Pelajaran 2006/2007.  
 Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yaitu bahwa ada perbedaan pengaruh antara latihan Barrier Hops dan latihan 
Knee Tuck Jump terhadap hasil tendangan lambung jauh pada siswa putra 
ekstrakurikuler sepakbola SMP Negeri 3 Bojong Kabupaten Pekalongan Tahun 
Pelajaran 2006/2007. Pengaruh yang lebih baik terhadap tendangan bola 
lambung yaitu latihan Barrier Hops. Saran yang diberikan berdasarkan 
kesimpulan: 1) Bagi guru-guru Penjasorkes, pelatih sepakbola di SMP ataupun 
klub sepakbola dalam membina kemampuan agar disarankan untuk 
menggunakan latihan Barrier Hops, 2) Bagi peneliti lain yang tertarik derngan 
permasalahan ini disarankan untuk meneliti    kembali dengan memperhatikan 
kelemahan-kelemahan yang ada. 
 
 


