
 

 

SARI 

 

Aditya Dwi Putranto (2011). Skripsi ini berjudul “Pengaruh  Latihan Tendangan Dengan Teknik 

Kura-Kura Kaki penuh Dan Kura-Kura Kaki Bagian  Dalam Terhadap Kemampuan Tendangan Pinalti 

Pada Pemain PS PAPEL Banjarnegara tahun 2011”. 

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah ada perbedaan pengaruh antara latihan tendangan 

pinalti dengan teknik tendangan kura-kura kaki dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan 

tendangan pinalti 2) Manakah yang memberikan pengaruh lebih baik antara latihan tendangan pinalti 

dengan teknik tendangan kura-kura kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan 

tendangan pinalti pada pemain PS PAPEL tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui 

perbedaan pengaruh antara latihan tendangan pinalti dengan teknik tendangan kura-kura kaki penuh dan 

kura-kura bagian kaki dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti, 2) Bila ditemukan ada perbedaan, 

maka akan dicari latihan yang memberikan pengaruh lebih baik antara latihan teknik tendangan kura-kura 

kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti pada PS PAPEL 

tahun 2011. 

Populasi penelitian pemain PS PAPEL Banjarnegara tahun 2011 berusia antara 15-17 tahun 

berjumlah 34 pemain. Pengambilan sampel mengunakan teknik total sampling. Variabel penelitian terdiri 

dari variabel bebas yaitu latihan tendangan dengan teknik kura-kura kaki penuh dan kura-kura kaki 

bagian dalam serta variabel terikat yaitu kemampuan tendangan pinalti. Metode penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Instrumen penelitian dengan tes tendangan pinalti. Data dianalisis mengunakan  

statistik dengan taraf signifikasi 5% dan db n-1. 

Berdasarkan hasil uji t selisih post- test dan pre-test diperoleh thitung = 2,43 dengan signifikasi 

0,001 < 0,05, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 1) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara latihan tendangan pinalti dengan teknik tendangan kura-kura kaki penuh dan kura-kura kaki bagian 

dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti. 2) Rata-rata hasil peningkatan post-test kura-kura kaki 

bagian dalam dari kelompok eksperimen I yaitu 10,88, sedangkan latihan dengan teknik kura-kura kaki 

kelompok eksperimen II adalah 4.41 dengan demikian latihan tendangan dengan teknik kura-kura kaki 

bagian dalam lebih baik dibandingkan dengan latihan tendangan dengan teknik kura-kura kaki penuh. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu latihan tendangan mengunakan kura-kura kaki lebih efektif 

dalam meningkatkan kemampuan tendangan pinalti dibandingkan latihan tendangan mengunakan kura-

kura kaki penuh. Oleh karena itu penulis dapat mengajukan saran: 1) Dalam melatih tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki bagian dalam, 2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian 

sejenis dapat menjadikan hasil peneliti ini sebagai bahan referensi dandiharapkan untuk dapat 

membandingkan metode latihan tendangan pinalti mengunakan kura-kura kaki bagian dalam dengan 

metode lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat terkait bentuk latihan yang paling efektif 

untuk meningkatkan kemampuan tendangan pinalti. 

 


