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SARI 
Wahyu Adhi Nugroho, 2010. Pengaruh Latihan Sit-Up Statis dan Dinamis 

terhadap Hasil Menyundul Bola dengan Meloncat pada Pemain 
Sepakbola Klub Tersono FC Kabupaten Batang Tahun 2010. Skripsi. 
Jurusan PKLO Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.  
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada pengaruh 

latihan sit-up statis terhadap hasil menyundul bola dengan meloncat?, 2) Apakah 
ada pengaruh latihan sit-up dimamis terhadap hasil menyundul bola dengan 
meloncat ?, dan 3) Manakah yang lebih baik pengaruhnya antara latihan sit-up 
statis dan dinamis terhadap hasil menyundul bola dengan meloncat ?. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh latihan sit-up statis terhadap 
hasil menyundul bola dengan meloncat, 2) Pengaruh latihan sit-up dinamis 
terhadap hasil menyundul bola dengan meloncat, dan 3) Bentuk latihan mana 
yang lebih baik antara sit-up statis dan dinamis terhadap hasil menyundul bola 
dengan meloncat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemain klub TErsono FC 
Kabupaten Batang berjumlah 24 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah total sampling yaitu mengambil seluruh anggota populasi 
sebagai sampel penelitian. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu 
latihan sit-up statis dan dinamis sebagai variabel bebas dan hasil menyundul bola 
dengan meloncat sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Instrumen yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah instrumen tes menyundul bola dengan 
meloncat. Selanjutnya untuk keperluan analisis data digunakan uji beda (t-test). 

Hasil uji beda data pre test dengan post test kelompok eksperimen 1 
diperoleh nilai thitung = 5,93 > ttabel  = 2,20, berarti ada pengaruh latihan sit-up statis 
terhadap hasil menyundul bola dengan meloncat. Uji beda data pre test dengan 
post test kelompok eksperimen 2 diperoleh nilai thitung = 8,60 > ttabel  = 2,20, berarti 
ada pengaruh latihan sit-up dinamis terhadap hasil menyundul bola dengan 
meloncat. Uji beda data post test kelompok eskperimen 1 dengan eksperimen 2 
diperoleh nilai nilai thitung = 3,07 > ttabel  = 2,20, berarti ada perbedaan pengaruh 
latihan sit-up dinamis dan statis terhadap hasil menyundul bola dengan meloncat 
di mana latihan sit-up dinamis pengaruhnya lebih baik dibandingkan latihan sit-up 
statis. 
Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu : bagi 
pelatih hendaknya tidak hanya memberikan program latihan teknik dasar 
menundul bola dengan meloncat kepada pemain saja tetapi perlu juga melakukan 
latihan komponen kondisi fisik yang menunjang seperti kekuatan otot perut atau 
yang lain karena terbukti berpengaruh terhadap hasil menyundul bola dengan 
meloncat, dan bagi peneliti lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, 
disarankan untuk dapat membandingkan latihan kekuatan otot perut menggunakan 
sit-up dengan bentuk latihan lain agar diperoleh informasi tentang bentuk latihan 
kekuatan otot perut yang efektif dalam meningkatkan hasil menyundul bola 
dengan meloncat. 


