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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.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persepakbolaan Indonesia sudah mengalami perbaikan, hal yang 

menandai bangkitnya sepakbola di Indonesia yaitu adanya pembibitan atau 

adanya pembinaan usia dini dimana pemain muda tersebut dilatih dalam suatu 

pelatihan yang sekarang dikenal dengan nama SSB atau Sekolah Sepakbola. 

Ditambah lagi dengan adanya kompetisi dibawah senior yaitu U-12 atau Liga 

Milo, U-15 atau Bogasari, U-18 atau Piala Suratin, sehingga menambah minat 

dan motivasi pada pemain belia untuk mengembangkan bakatnya.  

Upaya meningkatkan pembinaan prestasi yang lebih baik maka 

pembinaan harus dimulai dari pembinaan usia muda dan atlet sangat menentukan 

menuju tercapainya mutu prestasi optimal dalam cabang olahraga sepakbola. Bibit 

atlet yang unggul perlu pengolahan dan proses kepelatihan secara ilmiah, 

barulah muncul prestasi atlet semaksimal mungkin pada umur-umur tertentu. 

Atlet berbakat yang umurnya muda dapat ditemukan di sekolah-sekolah, klub, 

kampung, diklat, dan organisasi pemuda. Bermacam-macam tujuan masyarakat 

dalam melakukan kegiatan olahraga khususnya sepakbola  antara  lain:  a) 

olahraga untuk pencapaian  prestasi,  b) olahraga  untuk kesehatan, c) olahraga 

untuk kebugaran, dan d) olahraga untuk rekreasi. 

Persatuan sepakbola Pagerpelah (PS) PAPEL merupakan sebuah PS yang 

terletak di kabupaten Banjarnegara. Berdiri pada  tahun  2004 dimana PS PAPEL 

1 
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pada tahun 2011 mempunyai  pemain yang berlatih di klub tersebut dengan  

klompok umur yaitu 15 – 17 tahun dan mempunyai pelatih diantaranya adalah, 

pelatih teknik sekaligus pelatih fisik dan pelatih kiper. Tujuan didirikannya PS 

PAPEL adalah untuk menciptakan pemain yang berbakat, berkualitas di cabang 

sepakbola, menuju pribadi yang baik dan tak lepas juga sebagai wadah pembinaan 

dan pelatihan pemain sepakbola yunior dan senior, agar bakat minat potensi yang 

ada akan terus berkembang dan mencapai cita-cita sebagai pemain profesional 

nantinya. Tujuan lain didirikanya PS PAPEL adalah ingin meletakan pondasi 

yang benar tentang bagaimana cara bermain sepakbola yang baik dan benar serta 

serta menciptakan pemain yang berkarakter baik. Untuk mencapai tujuan tersebut 

PS PAPEL mempunyai program latihan yang terarah dengan menerapkan metode-

metode latihan teknik dasar yang bervariasi dan metode latihan fisik yang 

dikombinasikan dengan teknik. PS PAPEL mempunyai jadwal latihan yaitu 1 

minggu 4 kali mulai hari selasa, rabu, jumat dan sabtu latihan dimulai pukul 15.30 

– 17.30 WIB sedangakan  untuk hari minggu digunakan untuk uji coba. 

Prestasi yang dimiliki klub PS PAPEL merupakan  suatu hasil yang 

diperoleh, diantaranya adalah: menjadi juara III U-17 se Kabupaten Banjarnegara 

pada tahun 2008, juara  IV  pada tahun 2009. Selain itu secara individu beberapa 

pemain PS PAPEL direkrut tim kabupaten Banjarnegara yaitu Persatuan Sepak 

Bola Indonesia Banjarnegara (PERSIBARA U-18)  yang menjuarai piala Suratin 

Cup Regional Jawa Tengah pada tahun 2008.  

Kompetisi atau kejuaraaan yang diikuti oleh klub PAPEL diataranya 

mengunakan sistem gugur, yang tentunya untuk menentukan suatu kemenangan 
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tak terhindarkan mengunakan adu pinalti atau dalam suatu pertandingan terdapat 

hukuman pinalti maka dari itu suatu tendangan pinalti merupakan tendangan yang 

sangat penting untuk menentukan  gol untuk menentukan suatu kemenangan. 

Banyaknya  pertandingan dengan sistem gugur menggunakan adu pinalti 

untuk memutuskan hasil dari suatu pertandingan bila angka kedua pihak masih 

seimbang pada akhir dari perpanjangan waktu. Adu pinalti biasanya menuntut 

lima pemain dari masing- masing tim untuk melakukan tendangan pinalti secara 

bergantian dan jika angka masih seimbang pada akhir dari 10 kali tendangan 

tersebut, lebih banyak pemain lagi, masing-masing dari setiap tim, melanjutkan 

sampai ada seseorang pemenang. Meskipun diangagap kejam pada pemain-

pemain, adu pinalti sepenuhnya merupakan pertunjukan dan, banyak orang 

percaya, merupakan suatu cara yang lebih adil dalam menentukan hasil dari 

pertandingan melemparkan dadu atau uang logam (Clive Gifford, 2002:59). 

Kejuararaaan pernah diikuti yang diikuti PS PAPEL sering mengalami 

kekalahan dalam adu pinalti atau dalam tendangan pinalti sering gagal 

mengesekusi tendangan pinalti. Dari hasil pengamatan dilapangan dan informasi 

yang diperoleh dari pemain maupun pelatih bahwa PS PAPEL mempunyai 

kelemahan dalam hasil tendangan pinalti kearah gawang yang menjadi faktor 

gagalnya dalam mengesekusi tendangan pinalti untuk menciptakan gol. ditemukan 

dari hasil tendangan pinalti kearah gawang yang dilakukan oleh  pemain PS 

PAPEL dari 10 penendang hanya 3 pemain yang mampu melakukan tendangan 

kearah gawang dengan hasil yang baik. Kebanyakan para pemain sulit untuk 

menempatkan sasaran bola yang di tendang ke arah gawang, hasil tendangan yang 
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dilakukan masih banyak yang melebar jauh dari sasaran gawang. Pemain juga 

tidak diberi teknik-teknik dan pengertian tendangan pinalti secara khusus 

mengenai tendangan pinalti masih sebatas melakukan saja. 

Kemampuan dalam hal menendang tendangan penalti mutlak harus 

dikuasai oleh setiap pemain Sepakbola, tidak terkecuali untuk penjaga gawang, 

dikarenakan tendangan penalti bisa memegang peranan penting dalam 

menentukan menang atau kalahnya suatu pertandingan. Jika tendangan penalti 

dilakukan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya gol akan semakin besar. 

Ada 2 tipe tendangan penalti: Penempatan Arah (Placer) dan Kekuatan 

Tendangan (Blaster). Tendangan penalti dengan kekuatan tenaga menggunakan 

kaki bagian dalam atau punggung, sedangkan penempatan arah (Placer) dilakukan 

dengan menggunakan kaki bagian dalam. Penendang harus memperhatikan juga 

aspek phisiologi. Hal ini menjadi kunci menghadapi trik penjaga gawang yang 

melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya akan mengganggu konsentrasi kita, 

http://www.kiperfutsalpost.net/tips-menghadapi-pinalti-part-2/(26/4/2011). 

Dilihat perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan beberapa 

macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside), kaki bagian luar 

(outside), punggung kaki (instep), dan punggung kaki bagian dalam (inside of the 

instep)(Sucipto, 2000:17). Menendang dengan kaki bagian dalam pada digunakan 

untuk mengumpan jarak pendek dan cenderung akurat, menendang dengan 

punggung kaki digunakan untuk mengumpan dan menendang jarak jauh. 

 Melakukan tendangan pinalti mengunakan teknik tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam yang perlu 

http://www.kiperfutsalpost.net/tips-menghadapi-pinalti-part-2/
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diperhatikan adalah sudut tendangan, posisi awalan menyudut akan perpengaruh 

terhadap tendangan karena sudut tendangan sangat mempengarui arah dan 

keakuratan tendangan bola. Menendang ditinjau dari sudut elevansi dan kecepatan 

gerak bola memberikan hasil yang lebih mudah untuk melakukan tendangan 

pinalti, Setelah melakukan uji pendahulaun pada tanggal 5 Mei 2011 dibuktikan 

bahwa sudut 15
0
 lebih baik daripada sudut 0

0
, 30

0
, dan 45

0
 dari bola, dikarenakan 

tendangan kura-kura kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam memerlukan 

sudut yang sesuai dengan teknik tendangan, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu 

sempit sudut yang digunakan untuk menendang tendangan pinalti.   

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengadakan penelitian tendangan 

bola pada permainan sepakbola yang 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” 

 

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka masalah penelitian ini 

dapat dirumuskan:  

1.2.1 Apakah ada perbedaan pengaruh 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 Banjarnegara tahun 2011. 

1.2.2 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. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1.3.1 Perbedaan pengaruh 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 Banjarnegara tahun 2011. 

1.3.2 Bila ditemukan ada perbedaan, maka akan dicari latihan yang memberikan 

pengaruh lebih baik antara latihan teknik tendangan dengan kura-kura kaki penuh 

dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemamp dengan auan tendangan pinalti 

pada PS PAPEL tahun 2011. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman ataupun  menyimpang dan penafsiran 

istilah terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberi penegasan istilah 

sebagai berikut dibawah ini: 

1.4.1 Pengaruh   

Pengaruh adalah akibat, daya yang ada atau timbul dari suatu (benda, 

orang, dan sebagainya) yang berkuasa atau berkekuatan (gaib dan sebagainya) 

(Poerwadarminta, 2005:849). Pengertian dari kata pengaruh yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah akibat atau yang timbul dari suatu hasil latihan 

menendang bola dengan teknik kura–kura kaki penuh dan dengan teknik kura–

kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti. 

1.4.2 Latihan  

Latihan berasal dari kata “latih“ yang berarti belajar agar dapat 

melakukan sesuatu. Sedangkan latihan itu sendiri berarti pendidikan untuk 
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memperoleh kemahiran atau kecakapan ( Poerwadarminta, 2005:643). Sedangkan 

menurut Harsono (1988:101), latihan yaitu proses sistematis dari berlatih atau 

bekerja yang dilakukan secara berulang–ulang dengan kian hari kian menambah 

jumlah beban latihan. Yang di maksud dari  latihan dalam hal ini adalah latihan 

tendangan bola dengan teknik kura–kura kaki penuh dan dengan teknik kura–kura 

kaki bagian dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti. 

1.4.3 Kura – kura kaki  

kura – kura kaki adalah bagian kaki sebelah atas (punggung kaki) (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007:616 ). Kura – kura kaki yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah punggung kaki bagian atas (Kura – kura 

kaki) dan punggung kaki bagian dalam (kura – kura kaki bagian dalam) 

1.4.4 Tendangan Pinalti 

Pinalti Adalah tendangan yang dijatuhkan kepada tim yang melakukan 

pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dilakukan didaerah pinaltinya sendiri pada 

saat bola masih dalam permainan (PSSI, 2010:66). Dalam penelitian ini tendangan 

pinalti yaitu menendang bola dari titik pinalti karah gawang. 

1.4.5 Pemain  

 Persatuan sepakbola Pagerpelah PS PAPEL adalah salah satu klub 

sepakbola PS yang ada di Kecamatan  Karangkobar  Kabupaten Banjarnegara 

yang  menjadi  salah satu organisasi  non  formal. mempunyai  pemain yang 

berlatih di klub tersebut dengan  klompok umur yaitu 15 – 17 tahun. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi pada 

pemain PS PAPEL untuk meningkatkan hasil tendangan pinalti. 

1.5.2 Bagi pelatih hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran dalam latihan tendangan pinalti. 

1.5.3 Bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Sepakbola 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

11 pemain dan salah satunya penjaga gawang. Masing-masing tim 

mempertahankan sebuah gawang dan mencoba memasukkan bola ke gawang 

lawan. Setiap tim memiliki kiper yang diperbolehkan mengontrol bola dengan 

tangannya di daerah pinalti yaitu daerah yang berukuran lebar 44 yard dan 18 

yard. Pemain lainnya tidak diperbolehkan menggunakan tangan dan lengan 

mereka untuk mengambil bola, tapi mereka dapat menggunakan kaki, tungkai, 

dan kepala. Gol diciptakan dengan menendang atau menanduk bola kedalam 

gawang lawan. Setiap gol dihitung dengan skor satu dan tim yang paling banyak 

menciptakan gol memenangkan permainan (Luxbacher, 1997:2) 

 Sepakbola  merupakan  cabang  olahraga  yang  sangat  populer  di  dunia  

dan olahraga ini sangat mudah dipahami. Pada tanggal  21 Mei  1904 berdirilah 

federasi sepakbola  dunia  yang  disingkat  FIFA (Federation  Internasional The  

Football Association). Dan di Indonesia, organisasi yang menaungi sepakbola 

adalah PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). PSSI berdiri pada tanggal 

19 April 1930. Lama permainan sepak bola adalah 2 x 45 menit dengan istirahat 15 

menit, panjangnya tidak boleh lebih dari 120 meter dan tidak boleh kurang dari 

90 meter, sedang lebarnya tidak boleh lebih dari 90 meter dan tidak boleh kurang 
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dari 45 meter (dalam pertandingan internasional panjangnya lapangan tidak boleh 

lebih dari 110 meter dan tidak boleh kurang dari 100 meter, sedang lebarnya tidak 

lebih dari 75 meter dan tidak boleh kurang dari 64 meter).  

 Permainan sepakbola merupakan permainan beregu yang memerlukan 

kerjasama antar anggota regu, sebagai salah satu ciri khas. Untuk dapat bermain 

sepakbola dengan baik dan benar pemain menguasai teknik dasar sepakbola. 

Teknik dasar bermain sepakbola adalah merupkan kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan sepakbola 

(Sukatamsi, 1994:23). Seluruh pemain boleh memainkan bola  dengan seluruh 

anggota badannya kecuali tangan. Penjaga gawang boleh memainkan bola dengan 

tangan, tetapi hanya di daerah gawangnya sendiri. Setiap regu berusaha untuk 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha untuk 

mencegah lawan untuk memasukkan bola ke gawangnya.  

 Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang 

digemari masyarakat Indonesia dan banyak dimainkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dan orang tua. Selain itu olahraga 

sepakbola juga banyak dimainkan  oleh  kaum  perempuan  baik  di  luar negeri  

maupun dalam negeri. Untuk pembinaan para pemain yang berpotensi dan berbakat 

akan dibina atau dilatih agar pemain yang betpontesi dapat mencapai maksimal. 

 Meningkatkan  keterampilan  pemain  perlu  adanya  organisasi sebagai 

tempat pembinaan dan pelatihan. Organisasi tersebut biasa disebut dengan klub, 

dalam klubsepak bola tersebut perlu adanya manajemen organisasi untuk 

kelangsungan organisasi sepakbola tersebut. Karena dalam unsur manajemen 
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itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

sehingga  tujuan  dari organisasi tersebut dapat tercapai. Dalam organisasi 

sepakbola tersebut juga mencakup pembinaan bagi para pemain. 

  

2.1.2 Teknik Dasar Sepakbola 

 Teknik dasar bermain sepakbola sangat menentukan keberhasilan dalam 

bermain sepakbola menurut Sukatamsi, (1984:33) adalah suatu gerakan-gerakan 

tanpa bola dan gerakan-gerakan dengan bola yang diperlukan untuk bermain 

sepakbola,  jadi teknik dasar bermain sepakbola adalah merupakan kemampuan 

untuk melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas sama 

sekali dari permainan sepakbola yang profesional harus menguasai teknik dasar 

bermain sepakbola sebelum bermain dalam permainan sepakbola. 

 Teknik menurut Remmy Muchtar, (1992:28) adalah cara pemain 

menguasai gerak tubuhnya dalam bermain, yang dalam hal ini cara berlari cara 

melompat dan gerak tipu badan. Untuk bermain sepakbola yang baik pemain 

dibekali dengan keterampilan gerak dasar atau teknik dasar yang baik. Pemain 

yang memiliki teknik dasar yang baik cenderung dapat bermain sepakbola dengan 

baik pula. Untuk bermain sepakbola dengan baik  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 dimiliki 

oleh seorang pemain adalah menendang, menghentikan, menggiring, menyundul, 

merampas, lemparan ke dalam, dan penjaga gawang (Sucipto dkk, 2000:17). 
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2.1.2.1 Menendang (kicking) 

 Menendang bola (kicking) merupakan usaha ntuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ke tepat lain dengan mengunakan kaki atau bagian kaki. Menendang 

bola dapat dilakukan dengan keadaan bola diam, menggelinding, maupun 

melayang di udara (A. Sarumpaet dkk, 1992:20). 

2.1.2.2 Mengontrol/menghentikan lawan bola (controling) 

Mengontrol/menghentikan bola dalam bermain sepakbola merupakan 

usaha menghentikan atau mengambil bola selanjutnya dikuasai sepenuhnya, 

sehingga tidak mudah dirampas oleh lawan (A. Sarumpaet, 1992:26). 

2.1.2.3 Menggiring bola (dribbling) 

 Menggiring bola merupakan teknik dalam usaha memindahkan bola dari 

suatu daerah ke daerah lain pada saat permainan sedang berlangsung (A. 

Sarumpaet dkk, 1992:24). 

2.1.2.4 Menyundul bola (heading) 

 Teknik menyundul bola (heading) yang sangat menentukan adalah 

mengenai perkenaaan kepala dengan bola. Bagian kepala yang dipukulkan pada 

bola adalah bagian permukaan kepala yang paling lebar yaitu kening bagian 

depan. Tujuan dari bagian kening yang lebar adalah agar bola diarahkan sesuai 

dengan kebutuhanya (A. Sarumpaet, 1992:23). 

2.1.2.5 Merampas bola (tackling) 

 Merampas bola (tackling) menurut Sukatamsi (1984:191-192) adalah 

teknik merampas bola kecuali dari lawan yang sedang menguasai bola. Untuk 

keberhasilan dalam merampas bola kecuali teknik merampas bolanya sendiri, 
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masih ditentukan oleh faktor keberanian, kekuatan dan ketenagan pemain. Teknik 

ini sering dilakukan oleh pemain pertahanan (belakang) di dalam usahanya 

mematahkan serangan lawan (pemain penyerang). 

2.1.2.6 Lemparan kedalam (throw-in) 

 Melempar bola ke dalam ini dilakukan apabila terjadi bola keluar lapangan 

permainan dan tujuannya adalah untuk memulai kembali permainan. Lemparan ini 

dilakukan dengan kedua tangan sesuai aturan-aturan tertentu yaitu: pada saat 

melempar kaki harus kontak dengan tanah, dilakukan dibelakang garis tepi 

lapangan, ayunan melewati atas kepala dan lemparan searah posisi badan. Off side 

tidak berlaku dari lemparan ke dalam. Menurut Sucipto, Dkk., Lemparan ke 

dalam dapat dilakukan dengan atau tanpa awalan, baik dengan posisi kaki sejajar 

atau salah satu kaki di depan (2000:36). 

2.1.2.7 Gerak Tipu 

Gerak tipu dengan badan adalah merupakan gerak tipu tanpa bola, 

misalnya gerak tipu dengan mengubah arah lari dan gerak tipu seolah-olah akan 

menendang bola. Gerak tipu merupakan gerak pura-pura dari badan dan oleh 

lawan dianggap sebagai gerak sesungguhnya sehingga pemain lawan 

mengikutinya, dan pada saat itulah pemain harus berlari kearah sesungguhnya. 

2.1.4.1 Teknik Penjaga Gawang (goal keeping) 

 Teknik penjaga gawang merupakan teknik khusus yang hanya dilakukan 

oleh penjaga gawang. Tenik penjaga gawang merupakan semua kegiatan yang 

dilakukan oleh penjaga gawang dalam usaha menghindarkan agar bola tidak 

masuk gawang (A. Sarumpaet dkk, 1992:28). 
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2.1.3 Teknik Menendang Bola 

Menendang bola merupakan satu karakteristik permainan sepakbola yang 

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

dapat bermain secara efektif. Tujuan menendang adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menyapu untuk 

mengagalkan serangan lawan (sweeping) (Sucipto dkk, 2000:17). 

Menendang merupakan teknik yang paling banyak dilakukan dalam 

permainan sepakbola. Maka teknik menendang bola merupakan dasar di dalam 

permainan sepakbola. Menendang bola merupakan dasar di dalam bermain 

sepakbola. Seseorang pemain yang tidak menguasai teknik menendang bola 

dengan baik, tidak akan mungkin menjadi pemain yang baik. Kesebelasan yang 

baik adalah suatu kesebelasan yang semua pemainya menguasai teknik 

menendang bola dengan baik, dengan cepat, cermat dan tepat pada sasaran, teman 

sasaran  maupun dalam membuat gol ke mulut gawang (Sukatamsi, 1984:44). 

 Penguasaan pola gerak dominan merupakan syarat mutlak guna 

terbentuknya keterampilan dalam sepakbola. Jika pola gerak dominan tidak 

memiliki oleh siswa, maka ia akan menemui kesulitan dalam bermain 

sepakbola. Contohnya pemain yang kurang cakap dalam menendang bola, 

maka pemain tersebut akan menemui kesulitan dalam bermain sepakbola. 

Untuk memiliki pola gerak dominan cabang olahraga caranya tidak lain yaitu 

belajar atau berlatih melalui bimbingan guru atau pelatih. Dengan balajar atau 

berlatih, pola gerak dominan dapat dikuasai sehingga pada akhirnya dalam 

bola tidak mengalami kesulitan yang berarti (Sucipto, dkk, 2000:9-10). 
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 Dilihat dari klasifikasi jenis olahraga, sepakbola termasuk jenis 

olahraga sepakbola termasuk jenis olahraga serangan. Permainan ini 

mengarahkan pada pengendalian obyek atau pada suatu daerah tertentu. 

Masing-masing tim berusaha untuk mengendalikan bola daerah sasaran atau 

strategis lawan yang pada akhirnya dapat menciptakan gol. Hal ini sesuai 

dengan tujuan permainan sepakbola yaitu memasukan bola sebanyak mungkin 

ke gawang lawan dan berusaha agar gawangnya tidak kemasukan. Untuk 

mencapai daerah lawan yang strategis, diperlukan upaya untuk dapat membuka 

daerah lawan yang bebas atau longgar dari jagaan lawan. Upaya membuka 

daerah lawan yang strategis diperlukan maneuver yang dapat melabuhi lawan 

supaya ia meningalkan daerah jagaanya (Sucipto, dkk, 2000:14). 

 Teknik  menendang  bola  banyak  macamnya,  cara  dan  kegunaanya.  

Menurut Sukatamsi (1984:47) bahwa atas dasar kaki yang digunakan, tendangan  

dibagi menjadi beberapa macam antara lain : 1). Tendangan dengan kaki bagian  

dalam, 2). Tendangan dengan kura-kura kaki bagian luar, 3). Tendangan dengan  

kura-kura kaki penuh, 4). Dengan ujung jari, 5). Dengan kura-kura kaki sebelah 

dalam, 6). Tendangan dengan tumit.  

 

Gambar 1 

Bagian Kaki Yang Digunakan Untuk Menendang (Sukatamsi, 1984:47) 
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Bagian manapun dari kaki dapat digunakan untuk menendang bila 

disesuaikan dengan tujuan menendang bola. Dengan demikian untuk menendang 

bola yang jauh dan keras disamping membutuhkan kekuatan, juga memerlukan 

teknik menendang bola yang baik. Perlu diperhatikan pula dalam menendang 

bola adalah letak kaki tumpu, kaki yang menendang, sikap badan, pandangan 

mata, bola yang ditendang. Pada prinsipnya teknik menendang bola dapat di 

uraikan sebagai berikut : Tendangan dengan punggung kaki merupakan dasar 

dari teknik menembak yang akan paling sering anda gunakan. Tidak sama 

dengan mengunakan punggung kaki untuk mengoper bola jarak jauh yang 

melambung, kunci untuk menembak adalah membawa tubuh anda diatas bola 

dan menjaga agar tendangan tersebut rendah. Jika anda memiliki waktu dan 

ruang untuk mengambil tempat yang tepat untuk menembak, arahkan 

tendangan rendah ke sudut-sudut gawang. Penjaga gawang akan memerlukan 

waktu yang lebih lama untuk meluncur ke bawah dari pada menerkam dan 

meloncat ke atas. Jika anda menembak kesuatu sisi gawang, cobalah untuk 

membidik sudut gawang yang dijaga penjaga gawang (Cliv Gifford, 2002:31). 

 

2.1.4 Tendangan Pinalti 

Pinalti suatu tendangan yang dijatuhkan kepada tim yang melakukan satu 

dari sepuluh pelanggaran yang dihukum dengan tendangan bebas langsung, dan 

pelanggaran tersebut dilakukan didaerah pinaltinya sendiri pada saat bola masih 

dalam permainan. Gol dapat langsung tercipta dari sebuah tendangan pinalti. 

Waktu tambahan dapat diberikan untuk tendangan pinalti yang dilaksanakan pada 

akhir tiap-tiap babak atau pada akhir babak pepanjangan waktu (PSSI, 2010:66). 
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Ketika seseorang pemain, melakukan suatu pelanggaran serius di daerah pinalti 

gawang sendiri, wasit memberikan kesempatan bagi tim penyerang untuk 

melakukan sebuah tendangan pinalti. Pinalti merupakan tekanan berat. Situasi 

berhadapan dengan penjaga gawang yang harus  di manfaatkan menendang secara 

langsung kegawang.  

Pinalti terarah adalah pilihan yang paling disukai para pemain bola yang 

bukan profesional. Ini adalah suatu tendangan yang secara relatif sederhana yang 

dilakukan dengan bagian dalam kaki, yang menghantam bola dengan kuat tetapi 

terarah kesalah satu susdut gawang (Clive Giffford, 2002:58). 

Pertandingan perpanjangan waktu hasilnya tetap sama, biasanya kedua tim 

sering harus melakukan adu pinalti untuk menentukan siapa pemenangnya. Ini 

dikenal dengan sebutan “adu pinalti” jika salah satu tim berhasil mencetak gol 

lebih banyak setelah kedua tim sama-sama telah melakukan lima kali tendangan 

pinalti, maka tim tersebut menjadi pemenangnya (Richard Dungworth, 2002:30).  

Dalam melakukan tendangan pinalti ada beberapa petunjuk yang perlu 

diperhatikan oleh beberapa pemain yang melakukan tendangan yaitu: 

1. Ada ketenangan dan kepercayaan diri bahwa tendangan yang dilakukan dapat 

berhasil. 

2. Tentukan terlebih dahulu arah mana bola yang akan ditendang, dan jangan 

mencoba merubahnya.  

3. Apabila ingin menendang keras, uasahakan supaya tendangan cukup rendah 

menyusur tanah dan bidik bagian pojok. 

4. Apabila ingin mengarahkan bola, arahkanlah kedekat tiang gawang. 
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2.1.4.1 Menendang Bola Menggunakan Kura-kura Kaki Penuh 

Menendang bola meenggunakan kura-kura kaki penuh adalah menendang 

bola dengan menggunakan kaki bagian punggung kaki atas. Teknik gerakan 

menendang dengan menggunakan kura-kura kaki penuh adalah sebagai berikut: 

2.1.4.1 Letak kaki tumpu 

Sesuai dengan prinsip menendang bola, maka letak kaki tumpu untuk 

menendang bola menggunakan kura-kura kaki adalah posisi kaki tumpu berada di 

samping sedikit agak belakang bola, arah kaki tumpu sejajar dengan arah sasaran. 

2.1.4.2 Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang di angkat ke belakang, selanjutnya diayunkan ke 

depan ke arah bola. Gerakan arah kaki lurus kedepan searah dengan arah sasaran 

dan sejajar dengan arah kaki tumpu. Kemudian kaki yang menendang diterusakan 

dengan gerak lanjutan. 

 

Gambar 2 

Letak perkenaan  kaki tumpu menggunakan kura-kura kaki penuh 

Sumber : http://www.rs.goal.com/id-ID/news/1108/sepakbola-inggris/2009/05/   

10/1257110/ronaldo-rentan-cedera-karena-teknik-tendangan-bebas(26/4/2011) 

 

http://www.rs.goal.com/id-ID/news/1108/sepakbola-inggris/2009/05/%20%20%2010/1257110/ronaldo-rentan-cedera-karena-teknik-tendangan-bebas
http://www.rs.goal.com/id-ID/news/1108/sepakbola-inggris/2009/05/%20%20%2010/1257110/ronaldo-rentan-cedera-karena-teknik-tendangan-bebas
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2.1.4.3 Sikap badan  

Sikap badan sesuai dengan prinsip menendang bola, maka sikap badan 

untuk menendang bola menggunakan kura – kura kaki penuh dengan hasil bola 

yang melambung adalah sikap badan sedikit condong ke belakang. 

 

Gambar. 3 

Sikap badan saat menendang menggunakan kura-kura kaki penuh 

Sumber: http://rahmanto31eko.blogspot.com/2011/01/teori-tendangan-bebas-

cristiano-ronaldo.html (26/4/2011) 

 

2.1.4.4 Pandangan mata 

Pada saat gerakan menendang sebelum dan pada saat perkenaan kaki 

dengan bola, arah pandangan mata berturut- turut pada arah sasaran, bola, 

kemudian pada laju bola saat gerakan (folow through). 

2.1.4.5 Bagian bola yang ditendang 

Bagian bola yang ditendang sesuai dengan prinsip menendang bola, maka 

bagian bola yang di tendang untuk menendang bola menggunakan kura–kura kaki 

penuh dengan hasil bola yang melambung adalah kura–kura kaki yang menendang 

tepat mengenai dibawah tengah-tengah bola, maka bola akan naik atau 

melambung rendah atau melambung sedang kerah lurus. 

http://rahmanto31eko.blogspot.com/2011/01/teori-tendangan-bebas-cristiano-ronaldo.html
http://rahmanto31eko.blogspot.com/2011/01/teori-tendangan-bebas-cristiano-ronaldo.html
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2.1.4.6 Ancang-ancang 

Ancang-ancang pada tendangan dengan kura-kura kaki penuh dengan bola 

diam adalah, pemain berdiri lurus di belakang bola dengan jarak mulai satu 

sampai lima langkah, hingga letak pemain, bola dan arah sasaran merupakan satu 

garis lurus. Ancang-ancang sebaiknya diambil tidak jauh dari bola karena kurang 

efektif. 

Menendang dengan kura-kura kaki sangat berguna untuk operan jarak 

pendek, operan jarak jauh, operan bawah, tendangan keras ke mulut gawang, 

tendangan tepat ke mulut gawang (Sukatamsi, 1984:113). Kelebihan menendang 

bola dengan hasil tendangan yang jauh menggunakan kura-kura kaki adalah 

lintasan bola melambung rendah dengan kecepatan bola yang  tinggi, tendangan 

seperti ini baik sekali untuk tendangan kearah gawang baik jarak dekat maupun 

jarak jauh. Sedangakan kelemahannya adalah bola hasil tendangan tidak dapat 

melambung tinggi setinggi lambungan bola hasil tendangan menggunakan kura-

kura kaki bagian dalam. Sehingga ada kemungkinan bagi pemain lawan untuk 

memblok atau menghadang laju bola. 

 

2.1.4.2 Menendang Bola Menggunakan Kura-kura Kaki Bagian dalam 

Menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam adalah 

menendang bola menggunakan punggung kaki bagian dalam. Menurut Sucipto, 

dkk, (2000:21) pada umumnya menendang menggunakan punggung kaki bagian 

dalam digunakan untuk tendangan jarak jauh (long passing). Teknik-teknik 

menendang menggunakan kura-kura kaki bagian dalam adalah sebagai berikut: 
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2.1.5.1 Letak kaki tumpu 

Kaki tumpu berada dibelakang samping bola, sekitar 25-30 cm dan arah 

kaki tumpu membuat sudut 40
0
 dari garis lurus yang ditarik antara bola dan arah 

bola yang akan dihasilkan. 

2.1.5.2 Kaki yang menendang 

Kaki yang menendang bola diangkat kebelakang, kemudian diayunkan 

kedepan kearah bola hingga kura-kura kaki bagian dalam tepat mengenai tengah-

tengan bawah bola. Gerak kaki yang menendang dilanjutkan dengan gerak 

lanjutan kedepan. 

 

Gambar 4 

Letak perkenaan  kaki  menendang dengan kura-kura bagian dalam 

Sumber : http://caritaulebihbanyak.blogspot.com/2011/05/arrow-9-pemain-bola-

dengan-free-kick.html (26/4/2011) 

 

2.1.5.3 Sikap badan 

Sikap badan pada waktu kaki yang menendang bola diayunkan 

kebelakang, badan condong kedepan, saat perkenaan kaki yang menendang 

dengan bola sikap badan condong kebelakang dan kedua lengan terbuka 

http://caritaulebihbanyak.blogspot.com/2011/05/arrow-9-pemain-bola-dengan-free-kick.html
http://caritaulebihbanyak.blogspot.com/2011/05/arrow-9-pemain-bola-dengan-free-kick.html
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kesamping badan untuk menjaga keseimbangan hal itu karena posisi kaki tumpu 

berada disamping belakang bola. 

 

Gambar. 5 

Sikap badan saat menendang dengan kura-kura kaki bagian dalam 

Sumber: http://www.footiewallpapers.com/soccer-football-scores-andrea-pirlo-

449x402px/d.yimg.com%7Ceur.yimg.com%7Cng%7Csp%7Cempics%7C46840/ 

(26/4/2011) 

 

2.1.5.4 Pandangan mata 

Pandangan mata pada saat menendang sebelum dan saat perkenaan kaki 

dengan bola, arah pandangan mata pada bola, kemudian melihat pada bola dan 

arah sasaran ketika (follow through). 

2.1.5.5 Bagian bola yang ditendang 

Menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam maka 

perkenaan kaki adalah tepat di bawah tengah-tengah bola, maka bola akan 

melambung tinggi. 

 

2.1.5.6 Ancang-ancang 

Ancang-ancang pada tendangan menggunakan kura-kura kaki bagian 

dalam dengan bola diam adalah pemain berdiri 3-5 langkah dibelakang samping 

http://www.footiewallpapers.com/soccer-football-scores-andrea-pirlo-449x402px/d.yimg.com%7Ceur.yimg.com%7Cng%7Csp%7Cempics%7C46840/
http://www.footiewallpapers.com/soccer-football-scores-andrea-pirlo-449x402px/d.yimg.com%7Ceur.yimg.com%7Cng%7Csp%7Cempics%7C46840/
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bola, sehingga letak pemain membuat sudut 40
0
 dengan garis lurus yang ditarik 

antara bola dengan arah sasaran bola. 

Menendang bola menggunakan kura-kura kaki bagian dalam sangat 

berguna untuk operan jarak jauh, operan melambung atas, memasukkan bola tepat 

ke mulut gawang, dan tendangan bola melengkung (Sukatamsi, 1984:123). 

Kelebihan tendangan jarak jauh menggunakan kura-kura kaki bagian dalam 

adalah lintasan bola melambung tinggi disertai dengan arah bola yang sedikit 

melengkung kekiri atau ke kanan, baik sekali untuk umpan memotong dari 

samping saat perminan atau untuk melakukan tendangan bebas. Sedangkan 

kelemahannya adalah bola membutuhkan waktu lebih lama untuk bola mendarat 

hal ini dkarenakan hasil tendangan melambung tinggi. 

 

2.1.7 Kerangka Berfikir 

2.1.7.1 Perbedaan Pengaruh latihan tendangan dengan teknik kura-kura 

kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam tehadap kemampuan 

tendangan pinalti 

 

Tujuan melakukan latihan dalam olahraga adalah untuk meningkatkan 

kondisi fisik dan menguasai keterampilan secara efektif dan efisien, yang 

akhirnya keterampilan itu melekat selama waktu tertentu. Latihan dilakukan 

dengan tujuan menguasai suatu keterampilan, agar latihan berhasil meteri latihan 

harus diberikan secara bertahap dari yang sederhana kemudian yang komplek. 

Ditinjau dari bagian kaki yang digunakan untuk menendang, ada lima 

bagian kaki yaitu a) dengan kura-kura kaki penuh b) dengan kura-kura kaki 

bagian dalam, c) dengan kura-kura kaki bagian luar d) dengan ujung jari dan e) 
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dengan tumit. Untuk melakukan tendangan kegawang digunakan bagian kura-kura 

kaki penuh dan kura-kura kaki bagian dalam.(Sukatamsi, 1984:47) 

Menendang merupakan unsur yang penting dalam permainan sepakbola, 

seperti yang telah diuraikan diatas bahwa menendang dapat bermanfaat sebagai 

umpan, menghalau serangan lawan maupun untuk mencetak gol kegawang lawan, 

untuk melakukan hal tersebut dapat dilakukan tendangan bebas, melakukan 

tendangan gawang, tendangan pinalti maupun saat dalam permainan berlangsung. 

Teknik menendang  bola mengunakan Kura-kura kaki penuh merupakan 

salah satu dari beberapa macam teknik menendang dalam permainan sepakbola. 

Punggung kaki adalah bagian telapak kaki, yaitu daerah tempat mengikat tali 

sepatu, sering disebut juga punggung kaki atau kura-kura kaki. Bagian kaki ini 

sering digunakan untuk tendangan ke arah gawang (shooting) karena merupakan 

bagian kaki yang paling kuat, putaran bola yang dihasilkan akan lebih sedikit 

(bola yang ditendang tidak melintir), lebih mudah untuk mengarahkan pada 

sasaran dilihat dari arah kaki tumpu, dengan kaki ancang-ancang satu garis lurus 

dengan sasaran. Tendangan ini sedikit sulit dilakukan secara akurat tapi 

rahasianya dengan menendang bola tepat ditengah-tengah (Hervey Gill, 2003:5). 

Pada analisis tersebut, tendangan dengan teknik kura-kura kaki penuh 

efektif untuk tendangan ke gawang dan dapat digunakan untuk menendang 

tendangan pinalti.Menendang bola mengunakan kura-kura kaki penuh sangat 

berguna untuk operan jarak pendek, operan jarak jauh, operan bawah, operan 

melambung atas, tendangan keras ke mulut gawang, tendangan kombinasi dengan 

gerakan lain. kelebihan dari menendang bola mengunakan kura-kura penuh adalah 
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arah bola melengkung ke kanan atau kekiri mulut gawang baik untuk bola tinggi 

ataupun bola bawah (datar). Kelemahnya adalah sulit untuk pemain dalam 

menciptakan putaran bola, mamasukan bola secara tepat ke gawang, dan sulit 

dalam menempatkan perkenaan antara kaki dengan bola oleh pemain menendang 

ke arah gawang (Clive Gifford, 2002:31). 

Dalam menendang Menurut Harvey (2003:50), bagian dalam kaki adalah 

bagian yang paling sering digunakan untuk memendang bola dibandingkan 

dengan bagian kaki yang lain. Dengan mengunakan sudut elevansi 45
0
 akan 

dihasilkan waktu maksimal di udara dan kecepatan horizontal terbasar, sehingga 

lebih mudah untuk menendang atau menembak kemana arah bola yang akan 

ditendang (Harvey Gill, 2003:5), tendangan tidak dapat sekeras tendangan dengan 

punggung kaki penuh, selain itu juga dapat sekeras tendangan dengan punggung 

kaki penuh, selain itu juga dapat digunakan untuk tendangan mendatar jarak dekat 

atau disebut operan pendek, untuk mengumpan ke gawang lawan, untuk mencetak 

gol, untuk melakukan tendangan sudut (corner), untuk melakukan tendangan 

gawang, untuk melakukan tendangan hukuman, serta sangat ideal dan efektif 

untuk melakukan tendangan hukuman khususnya tendangan pinalti. 

 

2.1.7.2 Latihan tendangan dengan kura-kura kaki bagian dalam lebih baik 

dari pada latihan tendangan mengunakan kura-kura kaki penuh 

terhadap kemampuan tendangan pinalti 

 

Latihan tendangan dengan kura-kura kaki bagian dalam dan latihan 

tendangan mengunakan kura-kura kaki penuh sama-sama meningkatkan 

kemampuan tendangan pinalti. Tetapi menurut Harvey Gill (2003:3) tendangan 
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mengunakan kura-kura bagian dalam sangat ideal dan efektif untuk melakukan 

tendangan hukuman khususnya tendangan pinalti 

Dapat disimpulkan bahwa latihan menendang mengunakan kura-kura kaki 

bagian dalam lebih baik dibandingkan dengan latihan kura-kura kaki penuh lebih 

ideal dan efektif untuk melakukan tendangan hukuman khususnya tendangan 

pinalti (Harvey Gill, 2003:5). 

 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2007:62). 

Berdasarkan atas kajian pada landasan teori diatas, penulis dalam penelitian ini 

mengambil hipotesis sebagai berikut:  

2.2.1 Ada perbedaan pengaruh antara latihan tendangan pinalti dengan teknik 

tendangan kura-kura kaki dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan 

tendangan pinalti pada pemain PS PAPEL Banjarnegara tahun 2011. 

2.2.2 Latihan tendangan pinalti dengan mengunakan kura-kura kaki bagian 

dalam memberikan pengaruh yang lebih baik dari pada mengunakan teknik 

kura-kura kaki terhadap kemampuan tendangan pinalti pada pemain PS 

PAPEL Banjarnegara tahun 2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Disamping itu, metode penelitian 

juga merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian sebab baik atau tidaknya 

penelitian tergantung dari pertanggung jawaban dari metode penelitian. 

 Metode penelitian dalam penelitian ini mencakup prosedur dan instrumen 

atau alat yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu berikut ini akan 

diuraikan tentang bagaimana metode yang digunakan untuk menentukan objek 

penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian, metode pengumpulan 

data, metode pengolahan data dan metode analisa data. 

 

3.1 Populasi Penelitian  

“Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, ”seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diselidiki disebut populasi atau universum. Populasi dibatasi 

sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat 

yang sama” (2004:182). Dari pendapat di atas, penulis menyipulkan bahwa 

populasi adalah seluruh individu yang akan dijadiakan objek penelitian dan 

seluruh dari individu-individu yang harus memiliki sifat yang sama.  

 Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh pemain PS PAPEL yang 

berjumlah 34. Adapun alasan mengambil populasi ini adalah mereka mempunyai 

sifat kodrat yang sama yaitu jenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki  dengan 
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rata-rata umur 15 s/d 17 tahun, seluruh populasi sudah mengenal sepakbola dan 

menguasai teknik dasar sepakbola. Berdasarkan uraian diatas, maka populasi yang 

diambil telah memenuhi syarat dimana suatu populasi memiliki minimal satu 

sifat yang sama, berarti populasi ini dapat diterima. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah 

populasi Sutrisno Hadi (2004:182). Dalam penelitian ini yang dimaksud sampel 

adalah individu yang memiliki satu sifat yang sama untuk diteliti dan dapat mewakili 

seluruh populasi. Meskipun sampel merupakan bagian dari populasi, yang diperoleh 

dari sampel harus mengambarkan kondisi populasi. Adapun teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian menggunakan teknik total sampling. Yaitu semua 

individu dijadikan sebagai sampel dengan secara keseluruhan yaitu semua  

populasi  pemain PS  PAPEL Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 34 orang.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel menurut Suharsimi Arikunto (2006:116) adalah gejala yang 

bervariasi dan menjadi objek penelitian. Sedangkan menurut Surtisno Hadi 

Yang dimaksud variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno hadi (2004:250), variabel 

sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin. Variabel sebagai objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.. Dalam hal ini 

variabel yang menjadi objek penelitian adalah. 
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1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas atau variabel yang mempengarui variabel lain. dalam 

penelitian ini variabel bebasnya terdiri dari dua macam, yaitu : latihan 

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

pinalti dengan teknik kura-kura kaki bagian dalam. 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat yaitu variabel yang mempengarui variabel lain. adapun  

variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan tendangan pinalti. 

 

3.4 Metode Pengumpulan 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 diwakili dengan memberikan 

perlakuan terhadap subjek dan diakhiri dengan tes untuk menguji kebenaranya.  

 Berdasarkan uraian diatas, untuk penelitian ini mengunakan metode 

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

disebut juga dengan pola Matcing by subject desing. Subjek maching sudah 

tentu sekaligus Group Matching, karena hakekatnya subjek Maching adalah 

sedemikain rupa sehingga pemisahan pasangan subjek (Pair of subjek) masing 

masing ke group eksperimen dan kontrol secara otomatis akan 

menyeimbangkan kedua grup itu (Sutrisno Hadi, 2004:511). 

 Untuk menyamakan atau menyeimbangkan kedua grup tersebut dengan 

cara subjeck matching ordinal pairing yaitu subjek yang hasilnya sama atau 
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hampir sama dengan tes awal kemudian dipasangkan dengan rumus AB BA, maka 

terbentuk dua kelompok yaitu klompok A dan kelompok B yang mempunyai 

tingkat kemampuan yang seimbang. Hal ini dapat dilihat dari mean kedua 

kelompok tersebut yang sama atau hampir sama. 

Kedua kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang seimbang 

diundi. Hal ini memberikan kesempatan yang sama pada kedua kelompok untuk 

menjadi kelompok eksperimen I maupun kelompok eksperimen II.  

Lebih jelasnya berikut digambarkan desain yang digunakan  

 

E1   O11    X1    X12 

E2   O21    X2    X22 

Keterangan  

E1 : Kelompok eksperimen 1 

E2 : Kelompok eksperimen 2 

O11 : Pre test kelompok eksperimen 1 

O21 : Pre test kelompok eksperimen 2 

X1 : Perlakuan 1 yaitu latihan menendang bola dengan kura-kura kaki 

X2 : Perlakuan 2 yaitu latihan menendang bola dengan kura-kura bagian   

dalam 

O12 : Post test kelompok eksperimen 1 

O22 : Post test kelompok eksperimen 2 

 

 Dasar penggunaan metode eksperimen adalah percobaan yang diawali 

dengan teste melakukan tes awal post-test, kemudian teste diberikan perlakuan 

dan diakhiri dengan test akhir post-test, kemudian hasilnya diuji kebenarannya 

dengan statistik. 
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3.5 Intrumen Penelitian 

 Intrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lebih lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Instrumen dalam penelitinan ini 

adalah menggunakan sebuah gawang yang diberi nomor-nomor yang 

difungsikan sebagai alat untuk mendapatkan data. Adapun bentuk instrumen 

tes ini adalah pada gambar dibawah ini :   

 
 

Gambar 6 

Instrumen Tes Menembakkan Bola Ke Gawang  

(Sukatamsi, 1984 : 277) 

 

Ukuran gawang normal lebar 7,32 mter, tinggi 2,44 meter, dibagi 

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

masing bidang sasaran diberi nilai seperti gambar diatas. Dalam penelitian ini 
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tes yang digunakan adalah tes menendang bola dari Nobert Rogalski dan 

Ernest G. Degel yang dikutip (Sukatamsi, 1984 : 277) memberikan 5 kali untuk 

menentukan nilai dari tendangan yang dilakukan sampel, gawang dibagi 

menjadi 6 bagian, masing-masing bagian diberi nilai dan bila tendangan keluar 

tidak mendapat nilai (Sukatamsi, 1984:227). 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan penelitian 

3.6.1.1 Cara Mendapatkan Sampel 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan pada 

pemain PS PAPEL 15-17 tahun. Dan mendapatkan kesimpulan bahwa pemain PS 

PAPEL usia 15-17 tahun belum dapat melakukan tendangan pinalti dengan hasil 

yang maksimal. Selanjutnya peneliti merumuskan rumusan masalah yang ada 

untuk mengajukan surat ijin penelitian kepada manejemen danj pelatih PS PAPEL 

Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. Setelah mendapatkan ijin 

penelitian maka penelitian baru di laksanakan yang dimulai dari pemberian 

penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan dan program-program yang 

telah disusun kepada seluruh sampel. Kemudian dilakukan tes awal kepada 34 

orang yang dijadikan sampel dalam penelitian. 

3.6.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yaitu di  PS PAPEL yang bertempat latihan di lapangan 

sepakbola desa Pagerpelah Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara. 
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3.6.1.3 Alat Dan Perlengkapan 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Bola sepak 5 buah, meteran rol, bendera/cone 8 buah, blangko dan alat 

tulis serta lapangan untuk tes tendangan jarak jauh. 

3.6.2 Tahap Pelaksanan 

3.6.2.1 Tes Awal 

Tes awal (pre-test) tendangan jarak jauh ini digunakan sebagai pedoman 

untuk memisahkan para sampel ke dalam kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II dan menentukan beban yang latihan yang akan di berikan. 

Pelaksanaan tes awal pada penelitian ini adalah setiap testee melakukan tendangan 

pinalti sebanyak 5 kali, petugas mencatat hasil dari kemampuan tendangan pinalti 

ke dalam tabel pre-test (tes awal). 

Tujuan dari pelaksanan tes awal ini adalah : 

1. Mengetahui kemampuan sampel sebelum mendapatkan perlakuan, serta untuk 

memeasang-masangkan anak coba secara ordinal pairing yaitu sampel yang 

hasilnya tes awal sama kemudian di pasangkan ke dalam kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksprimen II. 

2. Dimasukan ke dalam rumus AB-BA secara ordinal pairing, yang hasilnya 

sama dipasangkan sehinggan sampel dapat dibagi kedalam kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II. 

3.6.2.2 Pemberian Perlakuan Atau Treatment 

Setelah tes awal dilakukan, maka sampel dipisahkan kedalam 2 kelompok 

yang telah di seimbangkan kemampuanya yaitu kelompok eksperimen I dan 
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kelompok eksperimen II. Selanjutnya ke 2 kelompok tersebut di berikan program 

latihan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok eksperimen I diberi 

latihan menendang dengan teknik kura-kura kaki bagian dalam dan kelompok 

eksperimen II diberi latihan menendang bola dengan teknik kura-kura kaki penuh 

masing-masing dilakukan berpasangan sesuai dengan kelompoknya. Frekuensi 

latihan dalam penelitian ini adalah 1 minggu sebanyak 4 kali pertemuan. Waktu 

latihan dalam penelitian ini adalah 16 kali pertemuan. 

3.6.2.3 Tes Akhir 

Pelaksanaan tes akhir ini bertujuan untuk mengukur hasil tendangan jarak 

jauh dengan teknik kura-kura kaki bagian dalam untuk kelompok eksperimen I 

dan hasil tendangan jarak jauh dengan teknik kura-kura kaki penuh untuk 

kelompok eksperimen II, masing-masing testee melakukan 5 kali percobaan dan 

hasilnya dicatat dalam blangko hasil post-test tendangan jarak jauh. Tes ini 

bertujuan memperoleh data akhir sebagai hasil dari treatment dan merupakan fase 

akhir dari penelitian, sehingga dapat diketahui perbedaan hasil yang dicapai 

setelah menjalankan program latihan selama 16 kali pertemuan. Dari hasil ini 

dapat diketahui peningkatan kemampuan tendangan pinalti setelah mendapatkan 

latihan tendangan dengan teknik kura-kura kaki penuh untuk kelompok 

eksperimen 1 dan kura-kura kaki bagian dalam untuk  eksperimen II. 

 

3.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian 

 Dalam suatu penelitian banyak sekali faktor-faktor yang dapat 

mempengruhi dan menhambat, demikian pula dengan penelitian ini telah 
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diusahakan untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan ini 

berlangsung. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

3.7.1 Faktor kesiapan Sampel 

Pengmbilan data yang berupa tes ketepatan tendangan ke arah gawang 

memerlukan kesiapan fisik maupun mental, kesiapan fisik dapat dicapai 

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

melakukan tes dengan sebelumnya mengadakan pemanasan, tentu saja hasilnya 

akan lebih optimal dari pada sampel yang belum melakukan pemanasan atau 

kurang dalam pemanasan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 

3.7.2 Faktor kesungguhan sampel  

Kesungguhan hati dalam melaksanakan latihan berperan penting dalam 

memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu harus diupayakan agar setiap 

pemain tetep memiliki kesungguhan hati dalam mengikuti latihan yang 

diprogramkan. Upaya tersebut adalah dengan cara memberikan penjelasan tentang 

subjek penelitian dan memberikan pengarahan agar menghindari  kegiatan-

kegiatan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian serta memberikan motovasi 

dan rangsangan agar pemain senang mengikuti latihan seperti diberikan snack dan 

minuman setiap berangkat latihan. Selain itu juga dengan dibantu pelatih, kami 

mengawasi jalanya latihan secara teratur.  

3.7.3 Faktor kemampuan Anak 

Masing-masing anak mempunyai kemampuan dasar dan penerimaan 

rangsangan dari program latihan berbeda-beda. Berbeda dalam hal menangkap 

atau menerima penjelasan dalam demontrasi yang dilakukan oleh pelatih, 
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sehingga kemungkinkan melakukan kesalahan dalam latihan masih ada. Oleh 

karena itu peneliti selalu mengadakan pengawasan dan korelasi secara 

keseluruhan setelah melakukan kegiatan latihan. 

3.7.4 Faktor kebosanan 

Karena setiap kali pertemuan melakukan latihan tembakan ke gawang 

secara beruntun dan dengan 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. 

3.7.5 Faktor pemberian latihan  

Faktor ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian 

hasil yang maksimal, sehingga untuk menerangkan kepada anak coba harus 

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

meniru dengan benar sehingga pemain lebih mengerti. 

3.7.6 Faktor Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan selengkap mungkin 

dan dipersiapan sebelum latihan dimulai. Hal ini dapat menunjang jalannya 

penelitian secara lancar. Karena jika alat yang dipergunakan untuk latihan kurang 

lengkap akan mempengaruhi jalanya latihan. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

 Dari nilai tes akhir hasil tendangan ke gawang yang telah diperoleh, 

kemudian diuji kebenarannya dengan mengunakan rumus t-tes dengan rumus 

pendek (Short Method). Dasar dari pengunaan  rumrus pendek ini karena nilai 

tes yang diperoleh dari data kelompok yang telah di matc kan individualnya. 
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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 pengelolaan data ini penulis mengunakan rumus t-tes rumus 

pendek dengan pertimbangan rumus ini singkat dan lebih sederhana. Untuk 

menjabarkan data tes akhir rumus diperlukan table persispan table 1 di bawah 

ini 

Table 1 

Persiapan Perhitungan Statistik Pola M-S 

 

No 
Pasangan 

Subyek 
XK XE 

D 

(XK - XE) 

D 

(D – MD) 
d

2
 

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

1 

2 

3 

s/d 

 

10 

      

N  ∑XK ∑XE ∑D ∑d ∑fd
2
 

 

Keterangan : 

XK : Nilai kelompok control 

XE : Nilai kelompok eksperimen 

D : Perbedaan dari tiap-tiap kelompok 

d2 : Deviasi perbedaan 

N : Jumlah Pasangan  

(Sutrisno Hadi, 2004:517) 

 

Cara pengisian kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Catat nomor subyek (kolom 1) 

2. Pasangan subyek (kolom 2) 

3. Nilai kelompok control (kolom 3) 

4. Nilai kelompok eksperimen (kolom 4) 
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5. Selisih nilai Xk dan Xe (kolom 5) 

6. Selisih antara dan mean perbedaan (kolom 6) 

7. Kuadrat dari deviasi perbedaan masing-masing pasangan (kolom 7)  

Untuk dapat mengenasilasa data selanjutnya digunakan rumus t-tes 

adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Md : Mean dari perbedaan Pree test dengan Post test 

Xd : Deviasi masing-maising subyek (d-Md) 

 : Jumlah kuadrat deviasi 

N : Subyek pada sampel 

(Sutrisno Hadi, 2004:517). 

 

 Untuk dapat merumuskan data kedalam rumud t-tes tersebut harus 

diketahui terlebih dahulu nilai mean perbedaan (MD) dicari dengan rumus : 

 

Keterangan : 

MD : Mean Diference 

∑D : Jumlah perbedaan dari masing-masing pasangan subyek 

N : Jumlah subyek 

Dan harus dibuktikan bahwa D = Xk -Xe 

 

 Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Jika t hitung > t tabel pada < 5 % dengan dk =N-1, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika t hitung > t tabel pada < 5 % dengan dk =N-1, maka Ha ditolak dan Ho 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pertama 

adalah kegiatan kegiatan pre-test untuk kemampuan awal tendangan pinalti 

pada kelompok experiment I maupun kelompok eksperimen II. Pada tahap 

selanjutya diberikan latihan tendangan pinalti dengan mengunakan kura-kura 

kaki bagian dalam pada kelompok eksperimen I dan tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki penuh pada kelompok eksperimen II sebanyak 16 

kali pertemuan dan pada tahap akhir post-test mengukur hasil tendangan pinalti 

dari kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II setelah mengikuti 

program latihan. Adapun deskripsi data hasil pre-test, post-test dan pengujian 

hipotesis penelitian mengunakan rumus t-tes dapat disajikan sebagai berikut. 

 

4.1.1  Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pre-tes diketahui kemampuan tendangan pinalti pada 

pemain PS PAPEL tahun 2011 diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 2. Distribusi Hasil Pre-Test Tendangan Pinalti Kelompok Eksperimen I 

Dan Kelompok Eksperimen II 

Kelompok n Rata-rata  
Standar 

Deviasi 
Tertinggi  Terendah 

Eksperimen I 17 49,71 16,93 80 20 

Eksperimen II 17 49,12 18,4 80 10 

Sumber : Analisis data penelitian 2011 
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Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil pre-test tendangan pinalti 

pada kelompok eksperimen I yang akan diberikan latihan tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki bagian dalam sebesar 49,71, dengan standar 

deviasiasinya 16,93, hasil tertinggi 80 dan hasil terendah 20, rata-rata hasil pre-

test tendangan pinalti pada kelompok eksperimen II yang akan diberikan 

latihan tendangan pinalti mengunakan kaki kura-kura penuh sebesar 49,12 

dengan standard deviasi 18,4, hasil tertinggi 80 dan hasil terendah 10.  

Setelah kelompok eksperimen I diberikan perlakuan berupa latihan 

tendangan pinalti mengunakan kura-kura kaki bagian dalam dan kura-kura kaki 

selanjutnya dilakukan tes akhir post-test untuk mengetahui pengaruh kedua 

jenis latihan tersebut terhadap hasil tendangan pinalti. Adapun hasil tes akhir 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Distribusi Hasil Post-Test Tendangan Pinalti Kelompok Eksperimen I 

Dan Kelompok Eksperimen II 

Kelompok N Rata-rata  
Standar 

Deviasi 
Tertinggi  Terendah 

Eksperimen I  17 60,59 19,26 100 25 

Eksperimen II  17 53,53 18,29 80 20 

Sumber : Analisis data penelitian 2011  

 Tabel diatas terlihat bahwa rata-rata hasil post-test tendangan pinalti 

pada kelompok eksperimen I yang diberikan latihan tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki bagian dalam sebesar 60,59 dengan standar 

deviasinya 19,26, hasil tertinggi 100 dan hasil terendah 25, sedangkan rata-rata 

hasil post-test tendangan pinalti pada kelompok eksperimen II yang diberikan 
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latihan tendangan pinalti mengunakan kura-kura kaki penuh sebesar 53,53 

dengan standar deviasinya 18,29 hasil tertinggi 80 dan hasil terendah 20.  

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test kemampuan tedangan pinalti 

pada kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II tersebut dapat 

dijelaskan bahwa latihan tendangan pinalti menggunakan kura-kura kaki bagian 

dalam mampu meningkatkan kemampuan  tendangan pinalti pada pemin PS 

PAPEL tahun 2011 sebesar 10,88 (21.88%) sedangkan latihan tendangan pinalti 

mengunakan kura-kura kaki mampu meningkatkan kemampuan tendangan pinalti 

pada pemain PS PAPEL tahun 2011 sebesar 4.41 (8.97%), pada kelompok 

eksepimen I  dan kelompok eksperimen II, disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut:  

 

Gambar 7 

Peningkatan Hasil Tendangan Pinalti Kelompok Eksperimen I dan  II 
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4.1.2 Hasil Analisis Data 

Uji beda hasil post-test antara kelompok ekspeimen I dan kelompok 

eksperimen II dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan 

mengunakan kura-kura kaki penuh dan tendangan pinalti mengunakan kura-

kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan hasil tendangan pinalti. Hasil 

dari uji beda data post-test kelompok eksperimen I dan eksperimen II dapat 

dirangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4. Uji Beda Selisih Hasil Post-Test Kelompok Eksperimen I dan 

Eksperimen II  

 

Kelompok N Rata-rata  Thitung ttabel Keterangan 

Eksperimen I 17 10,88 

2,43 2,12 
Berbeda 

Signifikan 
Eksperimen II  17 4,41 

Sumber : Analisis data penelitian 2011 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung = 2,43 dengan 

signifikasi 0,001 < 0.05, hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara data 

post-test  kelompok eksperimen I dengan kelompok eksperimen II. Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara latihan tendangan dengan teknik kura-kura kaki dan teknik kura-kura 

kaki bagian dalam terhadap kemampuan tendangan pinalti pada pemain PS 

PAPEL Banjarnegara tahun 2011.  

 Rata-rata peningkatan hasil post-test  tendangan pinalti dari kelompok 

ekperimen I yang diberikan latihan tendangan pinalti mengunakan kura-kura 

kaki bagian dalam 10,88 sedangkan kelompok eksperimen II yang diberikan 

latihan tendangan pinalti mengunakan kura-kura penuh kaki mencapai 4,41 
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tampak bahwa rata-rata hasil tendangan pinalti pada kelompok eksperimen I 

lebih tinggi dari pada kelompok eksperimen II, dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa latihan tendangan pinalti mengunakan kaki bagian dalam 

lebih baik daripada latihan pinalti mengunakan kura-kura kaki penuh terhadap 

kemampuan hasil tendangan pinalti pada pemain PS PAPEL tahun 2011. 

 

4.2  Pembahasan  

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

kedua  latihan tendangan pinalti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu latihan 

tendangan dengan teknik kura-kura kaki penuh maupun latihan tendangan  kaki 

kura-kura bagian dalam sama-sama berpengaruh terhadap hasil tendangan pinalti 

pada pemain PS PAPEL tahun 2011. 

Selanjutnya dilihat dari hasil uji beda post-test antara kelompok 

eksperimen I dan eksperimen II , menujukan adanya perbedaan pengaruh antara 

latihan tendangan pinalti pada posisi tendangan dengan teknik kura-kura kaki 

penuh dengan tendangan  kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan 

tendangan pinalti pada pemain PS PAPEL tahun 2011, di mana pengaruh yang 

lebih baik diberikan oleh latihan tendangan mengunakan kura-kura kaki bagian 

dalam. 

Lebih tingginya skor hasil tendangan pinalti dari latihan mengunakan 

kura-kura kaki bagian dalam dibandingkan mengunakan kura-kura kaki penuh 

pada pemain PS PAPEL tahun 2011, dikarenakan dengan latihan mengunakan 

kura-kura kaki bagian dalam kedudukan kaki tumpu lebih kuat sehingga kekuatan 

kaki pada saat melakukan tendangan akan lebih keras dan tepat sasaran, selain itu 
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dengan mengunakan kura-kura kaki bagian dalam digunakan untuk menendang 

lebih mudah sehingga materi yang dilatih dapat lebih cepat dikuasai oleh pemain. 

Hasil penelitian, dimana latihan tengangan pinalti mengunakan kura-kura 

kaki bagian dalam yang memberikan pengaruh lebih baik terhadap kemampuan 

tendangan pinalti pada pemain PS PAPEL tahun 2011. dibandingkan dengan 

mengunakan kura-kura kaki penuh karena untuk menenetukan arah bola digunakan 

dengan sudut tendangan bola yang relatif besar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sukatamsi (1984:118) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan menandang 

bola mengunakan kura-kura kaki bagian dalam, kaki tumpu harus diletakan berada 

dibelakang samping bola kurang lebih 25-30 cm dengan arah kaki tumpu membuat 

sudut kurang lebih 40% dengan garis lurus arah bola. 

 Melalui pengunaan sudut tendangan yang lebih besar dalam pelaksanaan 

tendangan pinalti mengunakan kura-kura bagian dalam, pemain akan lebih mudah 

dalam mengarahkan bola kepada semua sudut gawang sebagai sasaranya. Dalam 

hal ini pemain tinggal memutar pergelangan sesuai arah kemana bola tendangan. 

Kondisi tersebut berbeda dengan tendangan pinalti mengunakan kaki kura-kura, 

dimana dalam pelaksanaaanya cenderung sangat sulit sebab untuk menjangkau 

sudut kanan gawang harus memutar pergelangan tungakai yang sangat besar yang 

belum tentu semua pemain memiliki kemampuan ini. Selain itu hasil tendangan ini 

relatif lemah sehingga memerlukan power yang besar untuk melakukanya yang 

pada akhirnya membuat pemain cepat lelah pada saat latihan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan pengaruh latihan tendangan dengan teknik kura-kura 

kaki  dan kura-kura kaki bagian dalam terhadap kemampuan tendangan 

pinalti pemain PS PAPEL 2011. 

2. Latihan tendangan pinalti mengunakan kura-kura kaki bagian dalam lebih 

baik dalam meningkatkan  kemampuan tendangan pinalti kemampuan 

tendangan pinalti pemain PS PAPEL tahun 2011. 

 

5.2 Saran  

Dari simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran : 

1. Bagi pelatih dalam melatih tendangan pinalti pada pemain sepakbola 

pemula sebaiknya dilakukan mengunakan kura-kura kaki bagian dalam 

karena terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil tendangan pinalti 

pemain. Selain itu dapat pula memberikan latihan mengunakan kura-kura 

kaki dalam porsi yang sedikit untuk sekedar memberikan variasi latihan 

agar kegiatan latihan tendangan pinalti tidak terkesan monoton da 

membosankan. 
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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. 
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Lampiran 4 

 

PERSATUAN SEPAKBOLA PAGERPELAH 

(PS. PAPEL) 

Desa Pagrpelah Kecamatan karangkobar  

Kabupaten Banjarnegara 

  

Kepada yth :  

“Pembantu Dekan Bid. Akademik” 

UNIVERSITAS NEGRI SEMARANG  

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Bersama surat ini kami menerangkan bahwa mahasiwa seperti tersebut 

dibawah ini: 

Nama   : Aditya Dwi Putranto 

NIM   : 6301407059 

Program/semester : Strata 1 / VIII 

 

 Telah melaksanakan penelitian pada tanggal 11 Juni sd  9 Juli 2011 dengan 

judul “ PENGARUH  LATIHAN TENDANGAN DENGAN TEKNIK KURA-

KURA KAKI DAN KURA-KURA KAKI BAGIAN DALAM TERHADAP 

KEMAMPUAN TENDANGAN PINALTI PADA PEMAIN PS PAPEL 

BANJARNEGARA TAHUN 2011” 

 

 Demikian keterangan dari kami, agar dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

Banjarnegara, 30 Juli 2011 

 

Pelatih 

 

 

 

 

Nur Kholis 
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Lampiran 5 

PROGRAM LATIHAN 

 

Kelompok Eksperimen I : Latihan tendangan pinalti menggunakan kaki 

kura-kura kaki bagian dalam 

 

Kelompok Eksperimen II : Latihan tendangan pinalti menggunakan kura-

kura kaki  penuh   

    

NO 
WAKTU 

 

KELOMPOK 

EKSPERIMEN I 

KELOMPOK 

EKSPERIMEN II 

1 

Sabtu 

11 Juni 

2011 

TES AWAL TES AWAL 

2 

Selasa 

14 Juni 

2011 

 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 Set 8 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan   

 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 8 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan  
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3 

Rabu 

15 Juni 

2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 set 10 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a.  Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 10 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 

 

4 

Jumat 

17 Juni 

2011 

 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 Set 12 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 12 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 
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5 

Sabtu 

18 Juni 

2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 set 14 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 14 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 

6 

Selasa 

21 Juni 

2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 Set 16 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 16 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 
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7 

Rabu 

22 Juni 

2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 set 18 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 18 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 

8 
Jumat 

24 Juli 2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling kapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 Set 20 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 20 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 
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9 
Sabtu 

25 Juli 2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 set 22 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 22 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 

10 

Selasa 

28 Juni 

2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 Set 24 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 24 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 
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11 

Jumat 

29 Juni 

2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 set 26 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bgian dalam 

o 1 set 26 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan 

12 
Jumat 

1 Juli 2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 Set 28 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 28 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 
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13 
Sabtu 

2 Juli 2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 set 30 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 30 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan 

o Koreksi kesalahan 

14 
Selasa 

5 Juli 2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura  

o 1 Set 32 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 32 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 
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15 
Rabu 

6 Juli 2011 

a. Pendahuluan 

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran   

b. Latihan inti 

o Latihan tendangan 

menggunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 set 34 repetesi tendangan  

c. Penutup  

o Pelemasan  

o Koreksi kesalahan 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

menggunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 34 repetisi tendangan  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 

16 
Jumat 

8 Juli 2011 

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran 

b. Latihan Inti 

o Latihan tendangan pinalti 

mengunakan kaki kura-

kura penuh 

o 1 Set 36 repetisi tendangan 

c. Penutup 

o Pelemasan   

o koreksi kesalahan   

a. Pendahuluan  

o Lari keliling lapangan 2 

kali 

o Senam penguluran  

b. Latihan inti  

o Latihan tendangan pinalti 

mengunakan kaki kura-

kura bagian dalam 

o 1 set 36 repetisi  

c. Penutup 

o Pelemasan   

o Koreksi kesalahan 

17 
Sabtu 

9 Juli 2011 
Pos Test ( Tes Akhir ) Pos Test ( Tes Akhir ) 
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Lampiran 6 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Lampiran 7 

 

TABEL PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 

No  NAMA TUGAS KETERANGAN 

1 Nur Kholis Pengawas 
Pelatih PS PAPEL 

Banjarnegara 

2 Aditya Dwi Putranto Peneliti Mahasiswa FIK 

3 Febrian Dwi Hartanto 
Pencatat hasil 

shooting 
Mahasiswa FIK 

4 Bahtiar Riantoro 
Pencatat hasil 

shooting 
Mahaisiwa FIK 

5 Gilang S Dokumentasi Mahasiswa FIK 
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Lampiran 8 
    

  
DAFTAR NAMA SAMPEL 

PS PAPEL 

      

  
No. Nama Siswa 

Tanggal 

Lahir  

  
1 Sobirin 01/03/1993 

 

  
2 Dede Sulaiman 06/11/1994 

 

  
3 Heri Yanto 18/08/1994 

 

  
4 Muhamad Zaenal 22/17/1994 

 

  
5 Imam Arofik 26/07/1994 

 

  
6 Lutfi Arba Diantoro 19/12/1996 

 

  
7 Riski Andriansyah 10/02/1996 

 

  
8 Andri Permana 28/04/1993 

 

  
9 Budi Kurniawan 09/11/1994 

 

  
10 Ali Nurohman 01/12/1995 

 

  
11 Supri Nurhidayat 17/04/1994 

 

  
12 Ihwan Nasrudin 24/05/1994 

 

  
13 Turahman 12/06/1996 

 

  
14 Arif Setiawan 21/07/1996 

 

  
15 Afid Listianto 08/12/1996 

 

  
16 Muhamad Agus 03/04/1995 

 

  
17 Nanang Hidayatuloh 05/07/1996 

 

  
18 Kholik 07/01/1993 

 

  
19 Kirno 29/04/1993 

 

  
20 Wahyudin 31/08/1996 

 

  
21 Supriyono 26/04/1994 

 

  
22 Gilang Ramadhan 30/09/1996 

 

  
23 Heriawan 19/12/1996 

 

  
24 Yusri Husein 01/05/1996 

 

  
25 Khoirul Anam 26/12/1996 

 

  
26 Jalaludin 16/11/1996 

 

  
27 Safangat Nurul Qolbi 23/12/1996 

 

  
28 Sulaiman 10/08/1996 

 

  
29 Ma‟ruf Kurniawan 17/07/1995 

 

  
30 Wawan Irfanto 28/07/1996 

 

  
31 Wahyu Hidayat 16/02/1996 

 

  
32 Yayan Nurohman 12/12/1996 

 

  
33 Tofik Hidayat 17/09/1995 

 

  
34 Fuad Prakoso 04/04/1996 
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Lampiran 9 
       

         
DAFTAR HASIL PRE-TEST  

TENDANGAN PINALTI 

 

No KodeTest Nama 
Hasil Tendangan Pinalti 

Jumlah 
1 2 3 4 5 

1 T-01 Sobirin 15 20 0 20 0 55 

2 T-02 Dede Sulaiman 0 10 0 0 0 10 

3 T-03 Heri Yanto 10 20 20 0 10 60 

4 T-04 Muhamad Zaenal 10 20 20 20 10 80 

5 T-05 Imam Arofik 0 20 0 20 0 40 

6 T-06 Lutfi Arba Diantoro 20 15 20 0 0 55 

7 T-07 Riski Andriansyah 0 10 10 0 15 35 

8 T-08 Andri Permana 20 0 10 0 0 30 

9 T-09 Budi Kurniawan 0 10 0 20 0 30 

10 T-10 Ali Nurohman 0 0 15 10 20 45 

11 T-11 Supri Nurhidayat 10 20 5 10 10 55 

12 T-12 Ihwan Nasrudin 15 20 20 10 15 80 

13 T-13 Turahman 10 5 20 15 10 60 

14 T-14 Arif Setiawan 20 20 20 0 20 80 

15 T-15 Afid Listianto 10 20 0 0 10 40 

16 T-16 Muhamad Agus  10 15 0 0 15 40 

17 T-17 Nanang Hidayatuloh 0  20  10  0  20 50 

18 T-18 Kholik 5 10 5 5 10 35 

19 T-19 Kirno 5 5 5 0 5 20 

20 T-20 Wahyudin 5 20 15 5 5 50 

21 T-21 Supriyono 0 15 20 20 5 60 

22 T-22 Gilang Ramadhan 5 10 5 5 10 35 

23 T-23 Heriawan 0 10 15 15 10 50 

24 T-24 Yusri Husein 5 0 20 0 10 35 

25 T-25 Khoirul Anam 0 0 5 15 5 25 

26 T-26 Jalaludin 0 15 10 20 10 55 

27 T-27 Safangat Nurul Qolbi 15 20 15 15 15 80 

28 T-28 Sulaiman 10 15 20 5 15 65 

29 T-29 Ma‟ruf Kurniawan 0 5 20 10 10 45 

30 T-30 Wawan Irfanto 5 10 5 15 20 55 

31 T-31 Wahyu Hidayat 20 15 5 20 0 60 

32 T-32 Yayan Nurohman 0 20 0 10 20 50 

33 T-33 Tofik Hidayat 20 20 20 10 0 70 

34 T-34 Fuad Prakoso 20 15 15 15 0 65 
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Lampiran 10 
    

 
DAFTAR HASIL RANGKING DARI SAMPEL 

      
NOMOR 

NAMA 
HASIL 

TEST 
KET  

URUT KODE TEST 
 

1 T-04 M. Zaenal  80   
 

2 T-12 Ihwan N  80   
 

3 T-14 Arif F 80   
 

4 T-27 Safangat K 80   
 

5 T-33 Tofik H 70   
 

6 T-28 Sulaiman 65   
 

7 T-34 Fuad 65   
 

8 T-03 Heri Y 60   
 

9 T-13 Turahman 60   
 

10 T-21 Supri Y 60   
 

11 T-31 Wahyu H 60   
 

12 T-01 Sobirin 55   
 

13 T-06 Lutfi A 55   
 

14 T-11 Supri N 55   
 

15 T-26 Jalaludin  55   
 

16 T-30 Wawan 55   
 

17 T-20 Wahyudin 50   
 

18 T-23 Heriawan 50   
 

19 T-32 Yayan N 50   
 

20 T-10 Ali N 45   
 

21 T-29 Ma‟ruf K 45   
 

22 T-05 Imam A 40   
 

23 T-15 Afid  40   
 

24 T-16 Agus M 40   
 

25 T-17 Nanang H 40   
 

26 T-18 Kholik  35   
 

27 T-22 Gilang R 35   
 

28 T-24 Yusri H 35   
 

29 T-08 Andri P 30   
 

30 T-09 Budi K 30   
 

31 T-07 Riski A 25   
 

32 T-25 Khoirul 25   
 

33 T-19 Kirno  20   
 

34 T-02 Dede S 10   
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Lampiran 11 
    

DAFTAR RANGKING PRE TEST TENDANGAN PINALTI DARI HASIL TERTINGGI SAMPAI 

 HASIL TERENDAH UNTUK DI-MATCH-KAN 

 

NO 

TEST 
NAMA HASIL 

RUMUSAN 

PASANGAN 
DIPASANGKAN 

NILAI 

DIPASANGKAN 

RUMUSAN 

PASANGKAN 

T-04 Zaenal  80 A 

A – B 80 - 80 T-04  - T-12 
T-12 Ihwan N  80 B 

T-14 Arif F 80 B 

A – B 80 – 80 T-14  - T-27 
T-27 Safangat K 80 A 

T-33 Tofik H 70 A 

A – B 70 – 65 T-33 - T-28 
T-28 Sulaiman 65 B 

T-34 Fuad 65 B 

A – B 60 – 65 T-34 - T-03 
T-03 Heri Y 60 A 

T-13 Turahman 60 A 

A – B 60 – 60 T-13 - T-21 
T-21 Supri Y 60 B 

T-31 Wahyu H 60 B 

A – B 60 – 55 T-31 - T-01 
T-01 Sobirin 55 A 

T-06 Lutfi A 55 A 

A – B 55 – 55 T-06 - T-11 
T-11 Supri N 55 B 

T-26 Jalaludin  55 B 

A – B 55 – 55 T-26 - T-30 
T-30 Wawan 55 A 

T-20 Wahyudin 50 A 

A – B 50 – 50 T-20 - T-23 
T-23 Heriawan 50 B 

T-32 Yayan N 50 B 

A – B 45 – 50 T-10 - T-32 
T-10 Ali N 45 A 

T-29 Ma‟ruf K 45 A 

A – B 45 – 40 T-29 - T-05 
T-05 Imam A 40 B 

T-15 Afid  40 B 

A – B 40 – 40 T-15 - T-16 
T-16 Agus M 40 A 

T-17 Nanang H 40 A 

A – B 40 – 35 T-17 - T-18 
T-18 Kholik  35 B 

T-22 Gilang R 35 B 

A – B 35 – 35 T-22 - T-24 
T-24 Yusri H 35 A 

T-08 Andri P 30 A 

A – B 30 – 30 T-08 - T-09 
T-09 Budi K 30 B 

T-07 Riski A 25 B 

A – B 25 – 25 T-07 - T-25 
T-25 Khoirul 25 A 

T-19 Kirno  20 A 

A – B 20 – 10 T-19 - T-02 
T-02 Dede S 10 B 
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Lampiran 12 
      

        

        

        
DAFTAR HASIL MATCHING 

UNTUK KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

        
KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 

NO 

KODE 

NAMA 
JUM 

NO 

KODE  

NAMA 
JUM 

TEST TEST 

1 T-04 
Zaenal  

80 18 T-12 
Ihwan N  80 

2 T-27 
Safangat K 80 

19 T-14 
Arif F 80 

3 T-33 
Tofik H 70 

20 T-28 
Sulaiman 65 

4 T-03 
Heri Y 60 

21 T-34 
Fuad 65 

5 T-13 
Turahman 60 

22 T-21 
Supri Y 60 

6 T-01 
Sobirin 55 

23 T-31 
Wahyu H 60 

7 T-06 
Lutfi A 55 

24 T-11 
Supri N 55 

8 T-30 
Wawan 55 

25 T-26 
Jalaludin  55 

9 T-20 
Wahyudin 50 

26 T-23 
Heriawan 50 

10 T-10 
Ali N 45 

27 T-32 
Yayan N 50 

11 T-29 
Ma‟ruf K 45 

28 T-05 
Imam A 40 

12 T-16 
Agus M 40 

29 T-15 
Afid  40 

13 T-17 
Nanang H 40 

30 T-18 
Kholik  35 

14 T-24 
Yusri H 35 

31 T-22 
Gilang R 35 

15 T-08 
Andri P 30 

32 T-09 
Budi K 30 

16 T-25 
Khoirul 25 

33 T-07 
Riski A 25 

17 T-19 
Kirno  20 

34 T-02 
Dede S 10 

Jumlah  845 Rata-rata 835 

Rata-rata 49,71 Rata-rata 49,12 

Minimal 20 Minimal 10 

Maksimal 80 Maksimal 80 

Standar deviasi 16,93 Standar deviasi 18,4 
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Lampiran 13 
       

         
         

         
HASIL POST TEST TENDANGAN PINALTI KELOMPOK EKSPERIMEN I 

         

         

No KodeTest Nama 
Hasil Tendangan Pinalti 

Jumlah 
1 2 3 4 5 

1 T-04 Zaenal  20 15 15 15 20 85 

2 T-27 Safangat K 20 20 20 15 10 85 

3 T-33 Tofik H 20 15 20 15 10 80 

4 T-03 Heri Y 20 20 20 20 20 100 

5 T-13 Turahman 15 20 5 10 15 65 

6 T-01 Sobirin 0 20 15 5 20 60 

7 T-06 Lutfi A 5 20 15 10 20 70 

8 T-30 Wawan 5 10 20 15 15 65 

9 T-20 Wahyudin 20 15 0 20 10 65 

10 T-10 Ali N 0 15 10 20 10 55 

11 T-29 Ma‟ruf K 20 20 10 0 10 60 

12 T-16 Agus M 20 15 15 0 0 50 

13 T-17 Nanang H 15 5 5 5 15 45 

14 T-24 Yusri H 15 15 5 5 10 50 

15 T-08 Andri P 15 10 15 0 0 40 

16 T-25 Khoirul 5 5 5 5 10 30 

17 T-19 Kirno 5  0  0  20  0 25 
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Lampiran 14 
       

         
         

         
HASIL POST TEST TENDANGAN PINALTI KELOMPOK EKSPERIMEN II 

         

         

No KodeTest Nama 
Hasil Tendangan Pinalti 

Jumlah 
1 2 3 4 5 

1 T-12 Ihwan N  20 15 15 20 10 80 

2 T-14 Arif F 20 10 15 15 15 75 

3 T-28 Sulaiman 5 15 20 15 20 75 

4 T-34 Fuad 15 15 20 20 0 70 

5 T-21 Supri Y 5 15 10 20 20 70 

6 T-31 Wahyu H 15 10 20 15 15 75 

7 T-11 Supri N 15 20 20 0 10 65 

8 T-26 Jalaludin  10 15 15 10 0 50 

9 T-23 Heriawan 15 0 15 5 10 45 

10 T-32 Yayan N 5 10 10 15 5 45 

11 T-05 Imam A 20 10 0 15 5 50 

12 T-15 Afid  10 15 10 0 5 40 

13 T-18 Kholik  10 5 20 0 0 35 

14 T-22 Gilang R 15 15 20 5 0 55 

15 T-09 Budi K 5 10 10 5 0 30 

16 T-07 Riski A 5 5 5 5 10 30 

17 T-02 Dede S 5  10  5  0  0 20 
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Lampiran 15 
      

        

        
DAFTAR KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN II BERDASARKAN HASIL 

POST TEST TENDAGAN PINALTI 

        
KELOMPOK EKSPERIMEN I KELOMPOK EKSPERIMEN II 

NO 
KODE 

NAMA JUM NO 
KODE  

NAMA JUM 
TEST TEST 

1 T-04 Zaenal  85 19 T-12 Ihwan N  80 

2 T-27 Safangat K 85 20 T-14 Arif F 75 

3 T-33 Tofik H 80 19 T-28 Sulaiman 75 

4 T-03 Heri Y 100 25 T-34 Fuad 70 

5 T-13 Turahman 65 16 T-21 Supri Y 70 

6 T-01 Sobirin 60 11 T-31 Wahyu H 75 

7 T-06 Lutfi A 70 16 T-11 Supri N 65 

8 T-30 Wawan 65 15 T-26 Jalaludin  50 

9 T-20 Wahyudin 65 14 T-23 Heriawan 45 

10 T-10 Ali N 55 19 T-32 Yayan N 45 

11 T-29 Ma‟ruf K 60 22 T-05 Imam A 50 

12 T-16 Agus M 50 12 T-15 Afid  40 

13 T-17 Nanang H 45 14 T-18 Kholik  35 

14 T-24 Yusri H 50 18 T-22 Gilang R 55 

15 T-08 Andri P 40 17 T-09 Budi K 30 

16 T-25 Khoirul 30 11 T-07 Riski A 30 

17 T-19 Kirno  25 16 T-02 Dede S 20 

Jumlah 1030 Jumlah 910 

Rata-rata 60,59 Rata-rata 53,53 

Minimal 25 Minimal 20 

Maksimal 100 Maksimal 80 

Standar deviasi 19,26 Standar deviasi 18,29 
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Lampiran 16 
    

      
      

SELISIH HASIL PRE TEST DAN POST TEST TENDANGAN PINALTI 

KELOMPOK EKSPERIMEN I 

      

No. 
Kode 

Tes 
Nama Pre-Tes Post-Tes Selisih 

1 T-04 Zaenal  80 85 5 

2 T-27 Safangat K 80 85 5 

3 T-33 Tofik H 70 80 10 

4 T-03 Heri Y 60 100 40 

5 T-13 Turahman 60 65 5 

6 T-01 Sobirin 55 60 5 

7 T-06 Lutfi A 55 70 15 

8 T-30 Wawan 55 65 10 

9 T-20 Wahyudin 50 65 15 

10 T-10 Ali N 45 55 10 

11 T-29 Ma‟ruf K 45 60 15 

12 T-16 Agus M 40 50 10 

13 T-17 Nanang H 40 45 5 

14 T-24 Yusri H 35 50 15 

15 T-08 Andri P 30 40 10 

16 T-25 Khoirul 25 30 5 

17 T-19 Kirno 20 25 5 

Jumlah 845 1030 185 
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Lampiran 17 
    

      

      
SELISIH HASIL PRE TEST DAN POST TEST TENDANGAN PINALTI 

KELOMPOK EKSPERIMEN II 

      

No. 
Kode 

Tes 
Nama Pre-Tes Post-Tes Selisih 

1 T-04 Zaenal  80 80 0 

2 T-27 Safangat K 80 75 -5 

3 T-33 Tofik H 65 75 10 

4 T-03 Heri Y 65 70 5 

5 T-13 Turahman 60 70 10 

6 T-01 Sobirin 60 75 15 

7 T-06 Lutfi A 55 65 10 

8 T-30 Wawan 55 50 -5 

9 T-20 Wahyudin 50 45 -5 

10 T-10 Ali N 50 45 -5 

11 T-29 Ma‟ruf K 40 50 10 

12 T-16 Agus M 40 40 0 

13 T-17 Nanang H 35 35 0 

14 T-24 Yusri H 35 55 20 

15 T-08 Andri P 30 30 0 

16 T-25 Khoirul 25 30 5 

17 T-19 Kirno 10 20 10 

Jumlah 835 910 75 
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Lampiran 18 
UJI PERBEDAAN HASIL PRE TEST TENDANGAN PINALTI KELOMPOK 

EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

 

Hipotesis                                                                                                                                     

Ho : µ1 =   µ2                                                                                                      

Ha : µ1 ≠  µ2 

Uji Hipotesis                                                                                                                         

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 
Ho diterima apabila –t (1- (n-1) < t < t (1- )(n-1) 

No. NAMA  X1 X2 
D                    

(X1 - X2) 

d                           

(D - DM) 
d

2
 

1 Zaenal  80 80 0 -0,58 0,3364 

2 Safangat K 80 80 0 -0,58 0,3364 

3 Tofik H 70 65 5 4,42 19,5364 

4 Heri Y 60 65 -5 -5,58 31,1364 

5 Turahman 60 60 0 -0,58 0,3364 

6 Sobirin 55 60 -5 -5,58 31,1364 

7 Lutfi A 55 55 0 -0,58 0,3364 

8 Wawan 55 55 0 -0,58 0,3364 

9 Wahyudin 50 50 0 -0,58 0,3364 

10 Ali N 45 50 -5 -5,58 31,1364 

11 Ma‟ruf K 45 40 5 4,42 19,5364 

12 Agus M 40 40 0 -0,58 0,3364 

13 Nanang H 40 35 5 4,42 19,5364 

14 Yusri H 35 35 0 -0,58 0,3364 

15 Andri P 30 30 0 -0,58 0,3364 

16 Khoirul 25 25 0 -0,58 0,3364 

17 Dede S 20 10 10 9,42 88,7364 

Jumlah 845 835 10 0 244,11 

Rata-rata 49,7 49,1 0,58     

MD =        =       =    0,58 

T =  =   0,61 

Pada  = dengan db = 16 -1 = diperoleh = 2,12 Karena t berada pada Ho, maka tidak ada 

perbedaan hasil Pre-test kelompok eksperimen I dan eksperimen  II 
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Lampiran 19 

UJI BEDA HASIL POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN II 

Hipotesis                                                                                                                                     

Ho : µ1 =   µ2                                                                                                      

Ha : µ1 ≠  µ2 

Uji Hipotesis                                                                                                                         

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 
Ho diterima apabila –t (1- (n-1) < t < t (1- )(n-1) 

No. NAMA  X1 X2 
D                    

(X1 - X2) 

d                           

(D - DM) 
d

2
 

1 T-04 - T-12 85 80 5 -2 4 

2 T-27 - T-14 85 75 10 3 9 

3 T-33 - T-28 80 75 5 -2 4 

4 T-03 - T-34 100 70 30 23 529 

5 T-13 - T 21 65 70 -5 -12 144 

6 T-01 - T-31 60 75 -15 -22 484 

7 T-06 - T-11 70 65 5 -2 4 

8 T-30 - T-26 65 50 15 8 64 

9 T-20 - T-23 65 45 20 13 169 

10 T-10 - T-32 55 45 10 3 9 

11 T-29 - T-05 60 50 10 3 9 

12 T-16 - T-15 50 40 10 3 9 

13 T-17 - T-18 45 35 10 3 9 

14 T-24 - T-22 50 55 -5 -12 144 

15 T-08 - T-09 40 30 10 3 9 

16 T-25 - T-07 30 30 0 -7 49 

17 T-02 - T-19 25 20 5 -2 4 

Jumlah 1030 910 120 0 1653 

Rata-rata 60,59 53,5 7     

MD =        =       =    7 

T =  =   2,91 

Pada  = dengan db = 16 -1 = diperoleh = 2,12 

Karena t berada pada penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil post-test 

kedua kelompok
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Lampiran 20 

UJI BEDA SELISIH HASIL POST-TEST KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN II 

Hipotesis                                                                                                                                     

Ho : µ1 =   µ2                                                                                                      

Ha : µ1 ≠  µ2 

Uji Hipotesis                                                                                                                         

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan rumus : 

 
Ho diterima apabila –t (1- (n-1) < t < t (1- )(n-1) 

No. NAMA  X1 X2 
D                    

(X1 - X2) 

d                           

(D - DM) 
d

2
 

1 T-04 - T-12 5 0 5 -1,47 2,1609 

2 T-27 - T-14 5 -5 10 3,53 12,4609 

3 T-33 - T-28 10 10 0 -6,47 41,8609 

4 T-03 - T-34 40 5 35 28,53 813,961 

5 T-13 - T 21 5 10 -5 -11,47 131,561 

6 T-01 - T-31 5 15 -10 -16,47 271,261 

7 T-06 - T-11 15 10 5 -1,47 2,1609 

8 T-30 - T-26 10 -5 15 8,53 72,7609 

9 T-20 - T-23 15 -5 20 13,53 183,061 

10 T-10 - T-32 10 -5 15 8,53 72,7609 

11 T-29 - T-05 15 10 5 -1,47 2,1609 

12 T-16 - T-15 10 0 10 3,53 12,4609 

13 T-17 - T-18 5 0 5 -1,47 2,1609 

14 T-24 - T-22 15 20 -5 -11,47 131,561 

15 T-08 - T-09 10 0 10 3,53 12,4609 

16 T-25 - T-07 5 5 0 -6,47 41,8609 

17 T-02 - T-19 5 10 -5 -11,47 131,561 

Jumlah 185 75 110 0 1938,24 

Rata-rata 10,88 4,41 6,47     

MD =        =       =    6,47 

T =  =   2,43 

Pada  = dengan db = 16 -1 = diperoleh = 2,12 

Karena t berada pada penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada perbedaan hasil post-test 

kedua kelompok  
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Lampiran 21 
       

 
TABEL NILAI-NILAI -t 

BATAS SIGNIFIKAN NILAI-t PADA BERBAGAI TARAF SIGNIFIKAN 

         

db 
Taraf Signifikan 

0,500 0,400 0,200 0,100 0,050 0,020 0,010 0,1% 

1 1,000 1,376 3,078 6,314 12,706 31,821 63,576 636,619 

2 0,186 1,061 1,886 2,920 4,304 6,965 9,925 31,598 

3 0,765 0,978 1,638 2,853 3,182 4,541 5,841 12,941 

4 0,741 0,941 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610 

5 0,727 0,920 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859 

6 0,718 0,906 1,440 1,943 2,447 3,142 3,707 5,959 

7 0,711 0,896 1,415 1,895 32,365 2,998 3,499 5,405 

8 0,706 0,889 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041 

9 0,703 0,883 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781 

10 0,700 0,879 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587 

11 0,697 0,876 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,587 

12 0,695 0,873 1,356 1,782 2,179 2,681 3,005 4,437 

13 0,694 0,870 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,318 

14 0,692 0,868 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,221 

15 0'691 0,866 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,140 

16 0,690 0,865 1,337 1,746 2,120 2,583 3,921 4,073 

17 0,639 0,863 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 4,015 

18 0,688 0,862 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,965 

19 0,688 0,861 1,328 1,729 2,092 2,539 2,861 3,922 

20 0,687 0,860 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,883 

21 0,686 0,859 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,850 

22 0,686 0,858 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,819 

23 0,686 0,858 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,792 

24 0,685 0,857 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,767 

25 0,684 0,856 1,316 1,708 2,060 2,485 2,287 3,725 

26 0,684 0,856 1,315 1,706 2,065 2,479 2,779 3,707 

27 0,684 0,855 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 3,690 

28 0,683 0,855 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,674 

29 0,683 0,854 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,659 

30 0,683 0,854 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,646 

40 0,681 0,851 1,303 1,694 2,021 2,423 2,704 3,551 

60 0,679 0,848 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 3,460 

120 0,677 0,845 1,289 1,658 1,980 2,358 2,617 3,373 

 
0,674 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291 

                  

(Sutrisno Hadi, 1987 : 358) 
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Lampiran 22 
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Tes awal tendangan pinalti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendangan mengunakan kura-kura kaki bagian dalam 
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Tendangan menggunakan kura-kura kaki penuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian materi sebelum tes akhir 
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Tes akhir tendangan pinalti 
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