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ABSTRAK 

Roy Bertuah Sirait. Tahun 2019.Pengaruh latihan  menendang bola menggunakan bola 

plastik terhadap ketepatan tendangan kegawang dalam permainan sepak bola di SDN -5 

Panarung Kota Palangka Raya Skripsi Program Studi Penjaskesrek, Fakultas Keguruan 

Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, Pembimbing 1). Drs.Uket. M.Pd. 

Pembimbing 2). Drs. Cukei.M.Pd 

Kata Kunci: latihan  menendang bola menggunakan bola plastik 

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Ketepatan  siswa menendang bola kesasaran 

gawang masih kurang dan belum memuaskan, dengan Fakta yang terjadi pada siswa di SDN -5 

Panarung  Palangka Raya bahwa shooting yang sering dilakukan atau dipraktekkan tidak terarah 

dan terkoordinasi  pada sasaran (gawang) yang tepat. Masalah yang terjadi selain dari kurangnya 

pembinaan dan penerapan dari guru olahraga juga kurangnya latihan yang dilakukan oleh para 

siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti merasa perlu melakukan latihan  menendang 

bola menggunakan bola plastik terhadap ketepatan tendangan kegawang dalam permainan sepak 

bola di SDN -5 Panarung Kota Palangka Raya 

Penelitian ini menggunakan eksperimen semu atau eksperimen kuasi (Quasi 

Eksperiment) yang berarti eksperimen yang memiliki perlakuan (treatment), yaitu suatu 

penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang 

ada, apa adanya pada saat penelitian dilakukan,penelitian ini dilaksanakan di SDN -5 Panarung 

Kota Palangka Raya, yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, untuk mengalisis data 

dengan menggunakan Uji t. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler permainan sepak bola i yang berjumlah 20  orang.Sampel 

Penelitianadalah seluruhpopulasi dijadikan sampel yang berjumlah 20 orang. 

Hasil penelitian berdasarkan hasil dari penghitungan dari data pre-test dan post- test 

diperoleh t hitung sebesar 6,583 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 5% (0,05) adalah 

sebesar 2,09, maka t hitung lebih besar dari t tabel 6,583> 2,09  yang berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil ini menunjukkan ada pengaruh latihan Menendang bola dengan bola plastik 

terhadap Ketepatan , ketepatan shooting dalam permainan sepak bola pada siswa SDN -5 

Panarung  Kota Palangka Raya Tahun Pelajaran  2018/2019 ". 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga telah menjadi gejala sosial yang telah tersebar di seluruh dunia.Olahraga telah 

menjadi sarana rekreasi, pendidikan, prestasi, dan kesehatan.Olahraga sebagai sarana rekreasi 

yaitu olaraga yang dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang atau senggang, dan dilakukan 

dengan penuh kegembiraan.Jadi segalanya dilakukan dengan santai dan tidak formal, baik itu 

tempat, sarana, maupun peraturannya. 

Olahraga bersifat universal, karena olahraga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan 

masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, latar belakangmaupun status ekonomi. Begitu 

besar peran olahraga terhadap kehidupan manusia, sehingga olahraga dapat dijadikan sebagai 

sarana atau media untuk berekreasi, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan 

bahkan sebagai sarana untuk mencapai prestasi.  

Khusus di bidang pendidikan, olahraga diterapkan melalui berbagai jenis dan jenjang 

pendidikan, dimana para siswa-siswinya wajib mempelajari melalui kurikulum yang telah 

tersusun dan dikemas menurut jenjang pendidikan yang ada. 

Pengembangan dan pembinaan olahraga di sekolah-sekolah kadang-kadang tidak cukup 

disajikan melalui kurikulum saja, tetapi bagi sekolah-sekolah tertentu diterapkan pula melalui 

kegiatan ekstrakurikuler dengan mengkhususkan pada cabang-cabang olahraga tertentu, 

misalnya di SDN -5 Panarung  Palangka Raya, yang membina dan mengembangkan olahraga 

dalam kegiatan ekstrakurikuler, diantarannya adalah cabang olahraga sepakbola. 

Untuk ikut aktif dalam bermain sepakbola, seseorang dituntut terlebih dahulu untuk 

mempelajari dan menguasai teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan ini. Dimana 



tujuannya adalah agar permainan dapat dilakukan dengan baik. Bila kita ingin menggeluti 

permainan sepakbola dengan lebih baik, maka kita harus menguasai seluruh teknik dasar dalam 

permainan sepakbola. 

Sucipto, dkk. (2000:17) mengungkapkan bahwa: “Dalam permainan sepakbola teknik 

dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalahmenendang (kicking), menghentikan 

(stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), lemparan kedalam 

(throw-in), dan menjaga gawang (goal keeping).Salah satu teknik dasar yang sangat berpengaruh 

dalam permainan sepakbola adalah menendang (passing dan shooting), menendang (passing dan 

shooting) merupakan salah satu usaha memindahkan bola dari satu tempat ketempat lain dengan 

menggunakan kakiatau bagiankaki, seorang pemain sepakbola yang tidak dapat menguasai 

teknik menendang bola dengan benar, maka tidak mungkin menjadi pesepak bola yang hebat. 

Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, 

yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside) digunakan untuk mengumpan jarak pendek 

(short passing), menendang dengan kaki bagian luar (outside) digunakan untuk mengumpan 

jarak pendek (short passing), menendang dengan punggung kaki (instep) digunakan untuk 

menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menendang dengan punggung kaki bagian 

dalam (inside of instep) digunakan untuk mengumpan jarak jauh (long passing)”. 

Dari bermacam teknik dasar permainan sepakbola yang ada, teknik dasar menendang 

(shooting) adalah teknik dasar yang paling sulit dilakukan sehingga harus dipelajari dengan 

seksama, baik ditinjau dari gerakan, kecepatan, maupun ketepatan saat menendang bola. 

Menurut Indra Gunawan (2009:30)menyatakan bahwa: “menendang bola adalah salah 

satu karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan. 



Tujuan para pemain melakukan tendangan, yaitu untuk mengumpan (passing), 

menembak ke gawang (shooting at the goal), dan menyapu demi menggagalkan serangan lawan 

(sweeping) .  

Menurut Nurhasan (2001:162) mengatakan bahwa: “shooting adalah menembak bola ke 

sasaran”. 

Semua teknik tadi dilakukan oleh pemain sepak bola untuk memudahkan setiap tim 

mendapat target kemenangan.Melakukan shooting pun tidak bisa dilakukan secara sembarangan. 

Beberapa diantaranya bahkan harus didasarkan atas latihan keras. Tidak semua orang bisa 

melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, setiap pemain yang ingin menguasai teknik dasar 

menendang(shooting) yang bagus harus rela mengorbankan waktu dan tenaganya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru Olahraga di tempat penelitian 

ini tentang Ketepatan  siswa menendang bola kesasaran gawang masih kurang dan belum 

memuaskan, dengan Fakta yang terjadi pada siswa di SDN -5 Panarung  Palangka Raya bahwa 

shooting yang sering dilakukan atau dipraktekkan tidak terarah dan terkoordinasi  pada sasaran 

(gawang) yang tepat. Masalah yang terjadi selain dari kurangnya pembinaan dan penerapan dari 

guru olahraga juga kurangnya latihan yang dilakukan oleh para siswa. 

Dari latar belakang masalah diatas makapenulis mengangkat judul skripsi   untuk 

penelitian dengan tujuan agar siswa mampu melakukan teknik dasar menendang (shooting) 

untuk mengarahkan tendangan pada bola kearah sasaran yang tepat. Dan mengetahui sejauh 

mana pengaruh latihan menendang bola ke gawang terhadap peningkatan ketepatan shooting 

dalam permainan sepakbola, oleh karena itu perlu kajian secara ilmiah dan empiris.  

B. Identifikasi Masalah 



 Seperti yang telah penulis uraikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa dipastikan ada 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ketepatan bola hasil dari tendangan. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pada saat melakukan tendangan (shooting) siswa putra di SDN -5 Panarung  Palangka Raya, 

tidak terarah dan tidak terkoordinasi saat mengarahkan bola pada sasaran (gawang) yang 

tepat. 

2. Kurangnya pembinaan dan penerapan dari guru olahraga dalam memberikan materi tentang 

teknik dasar menendang (shooting) pada siswa. 

3. Kurangnya latihan yang dilakukan oleh para siswa putra di SDN -5 Panarung  Palangka 

Raya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi permasalahan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

Bagaimanakanpengaruh latihan Menendang bola dengan bola plastik terhadap Ketepatan 

, ketepatan shooting dalam permainan sepak bola pada siswa SDN -5 Panarung  Kota Palangka 

Raya Tahun Pelajaran 2008/2019. 

D. Batasan Masalah 

 Karena masalah penelitian ini terlalu luas, maka penulis membatasi masalah ini, yaitu: 

1. Subyek penelitian hanya dilakukan terhadap siswa putra  yang mengikuti ekstra kurikuler 

sepak bola di SDN -5 Panarung  Palangka Raya. 



2. Pengaruh Latihan menendang bola menggunakah bola plastic ke gawang terhadap 

peningkatan ketepatan shooting dalam permainan sepakbola pada siswa putra di SDN -5 

Panarung . 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini harus relevan dengan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian 

terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus : 

Tujuan penelitian umum: Untuk mengetahui gambaran hasil pengaruh latihan menendang 

bola ke gawang terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam permainan sepakbola pada siswa 

putra yang mengikuti  ekstrakurikuler di SDN -5 Panarung  Palangka Raya. 

Tujuan penelitian khusus: Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh latihan menendang 

bola ke gawang terhadap peningkatan ketepatan shooting dalam permainan sepakbola pada siswa 

putra pada kegiatan ekstrakurikuler di SDN -5 Panarung  Palangka Raya. 

F. Manfaat Penelitian   

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, masalah penelitian, dan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, maka manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini, adaah: 

1. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya bidang pendidikan 

jasmani dan olahraga. 

2. Sebagai langkah awal bagi proses-proses penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga, khususnya bagi diri penulis, 

sehingga penulis mampu memahami dan mengaktualisasikan konsep dari suatu penelitian 

yang sebenarnya. 



4. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terutama yang 

berhubungan dengan proses pendidikan dan pembinaan olahraga, khususnya pada cabang 

olahraga sepakbola. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori dan Pustaka 

1. Pengertian Permainan Sepakbola (Football) 

Sepak bola merupakan permainan beregu, yang tiap regu terdiri darisebelas orang pemain 

yang dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh dua orang penjaga garis atau disebut asisten 

wasit.  

Menurut Sucipto, (2000:7) sepak bola adalah “permainan beregu, yang tiap regu terdiri 

dari sebelas orang pemain salah satunya adalah penjaga gawang, permainan seluruhnya 

menggunakan kaki kecuali penjaga gawang boleh menggunakan tangan di daerah hukumannya”.  



Seperti dikemukakan Luxbacher, “kiper diperbolehkan untuk mengontrol bola dengan 

tanganya di dalam daerah Penalti, pemain lainnya tidak diperbolehkan mengguakan tangan atau 

lengan untuk mengontrol bola, tetapi menggunakan kaki, tungkai atau kepala”.  

Sedangkan menurut Muchtar (2012 :29) permainan sepak bola adalah cabang olahraga 

yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim, yang masing 

– masing beranggotakan sebelas orang. Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa 

permainan sepak bola merupakan cabang olahraga beregu dan dimainkan oleh dua tim yang tiap 

timnya terdiri dari sebelas orang pemain salah satunya penjaga gawang yang menggunakan bola 

yang terbuat dari bahan kulit. 

Tujuan dari masing-masing kesebelasan adalah berusaha untukmemasukkan bola ke 

dalam gawang lawannya sebanyak mungkin dan berusaha menggagalkan serangan lawan untuk 

menjaga atau melindungi gawangnya agar tidak kemasukan bola. Permainan sepak bola 

dimainkan di lapangan berumput dan rata serta bentuk lapangannya adalah empat persegi 

panjang. Pada kedua garis lebar lapangan di tengah-tengahnya, masing-masing didirikan sebuah 

gawang yang saling berhadap-hadapan. Bola yang digunakan dalam permainan yaitu pada bagian 

luarnya terbuat dari kulit dan bagian dalamnya terbuatdari karet yang berisi udara. 



 

Gambar 1. Lapangan Sepakbola 

Sumber : Lucbacher (2012:12) 

 

Faktor penting dan berpengaruh serta dibutuhkan oleh pemain sepak bola adalah teknik 

dasar bermain sepak bola yang harus dikuasai oleh para pemain dengan baik, penguasaan teknik 

dasar merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh setiap para pemain,  

agar pemain dapat menjalankan tugasnya bermain sepak bola dengan baik. Gerakan yang paling 

dominan dalam permainan sepak bola adalah menendang. Pemain yang memiliki teknik 

menendang dengan baik, akan mampu bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah 

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

(menjauhkan bola dari gawang sendiri) dan untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

2. Teknik Dasar Sepak Bola 

Pemain bola yag bagus harus dibekali dengan teknik dasar yang baik.Pemain yang 

memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepak bola dengan 

baik. Penguasaan teknik dasar merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh para pemain. 

Keberhasilan suatu tim dalam setiap pertandingan ditentukan oleh penguasaan teknik dasar, 



karena dengan penguasaan teknik dasar yangbaik akan tercipta permainan yang bermutu atau 

baik pula. 

Menurut Sucipto (2000: 17) teknik dasar dalam permainan sepak bola adalah sebagai 

berikut. 

a. Menendang (kicking) 

Bertujuan untuk mengumpan, menembak ke gawang dan menyapuuntuk menggagalkan 

serangan lawan. Beberapa macam tendangan, yaitu menendangdengan menggunakan kaki bagian 

dalam, kaki bagian luar, punggung kaki dan punggung kaki bagian dalam. 

b. Menghentikan (stoping) 

Bertujuan untuk mengontrol bola. Beberapa macamnya yaitumenghentikan bola dengan 

kaki bagian dalam, 

menghentikan bola dengan telapakkaki, menghentikan bola dengan menghentikan bola dengan 

paha dan menghentikan bola dengan dada. 

c. Menggiring (dribbling) 

Bertujuan untuk mendekati jarak kesasaran untuk melewati lawan,dan menghambat 

permainan. Beberapa macamnya, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian luar, kaki bagian 

dalam dan dengan punggung kaki. 

d. Menyundul (heading) 

Bertujuan untuk mengumpan, mencetak gol dan mematahkanserangan lawan. Beberapa 

macam, yaitu menyundul bola sambil berdiri dan sambil melompat. 

e. Merampas (tackling) 

Bertujuan untuk merebut bola dari lawan. Merampas bola bisadilakukan dengan sambil 

berdiri dan sambil meluncur. 



f. Lempar ke dalam (throw-in) 

Lemparan kedalam dapat dilakukan dengan awalan ataupun tanpaawalan. 

g. Menjaga gawang (kiper) 

Menjaga gawang merupakan pertahanan terakhir dalam permainansepak bola. Teknik 

menjaga gawang meliputi menangkap bola, melempar bola, menendang bola.  

Sedangkan pembagian teknik dasar bermain sepak bola menurut Soekatamsi (2001: 17) 

terdiri dari dua macam yaitu: 

1. Teknik gerakan tanpa bola yang meliputi: 

a. Melompat dan meloncat 

b. Bertumpu tanpa bola / gerakan tipu 

c. Lari dan mengubah arah 

d. Teknik gerakan dengan bola yang meliputi: 

e. Menendang bola 

f. Menerima / mengontrol bola 

g. Menyundul bola 

h. Gerak tipu dengan bola 

i. Merebut bola 

j. Menggiring bola 

k. Merampas dan merebut bola 

Lain halnya dengan Sukatamsi (2010:34) menyatakan teknik dasarpermainan sepak bola 

ada beberapa macam yaitu “menendang bola, menggiring bola, mengontrol bola, menyundul 

bola, merebut bola, lemparan ke dalam, gerak tipu dan teknik khusus penjaga gawang”. 



Lain halnya dengan Koger (2007:19) menyatakan bahwa teknik dasarpermainan sepak 

bola adalah: “Mengoper (passing), Meghentikan dan menerima bola (stoping), menyundul 

(heading), meggiring bola (dribbling), lemparan kedalam (throw-in), dan Shooting”.Berdasarkan 

pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa teknik dasar sepak bola meliputi : menendang 

(kicking), menghentikan (stopping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas 

(tackling), lemparan kedalam (trow-in), menjaga gawang (kipper), mengoper (passing), dan 

shooting. 

 

3. Kondisi fisik 

Kondisi fisik merupakan suatu kesatuan utuh dari komponen-komponenyang tidak dapat 

dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Dalam bermain bola 

diperlukan kondisi fisik yang baik untuk melakukan shooting. 

komponen kondisi fisik menurut Suranto, (2010:17) antara lain adalahkekuatan ( strength 

), daya tahan( endurence), daya ledak ( explosivpower ), kecepatan ( speed ), daya 

lentur(flexible), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), reaksi (reaction) , keseimbangan 

(balance), ketepatan atau akurasi dan komposisi tubuh. Sedangkan komponen kondisi fisik 

Tudor (1990:29) sebagai komponen kesegaran biometrik dimana komponen kesegaran motorik 

terdiri dari dua kelompok komponen, masing - masing adalah kelompok kesegaran jasmani 

yaitu: kesegaran otot, kesegaran kardiovaskular, kesegaran keseimbangan jumlah dalam tubuh 

dan kesegaran kelentukan. Kelompok komponen lain dikatakan sebagai kelompok komponen 

kesegaran motorik yang terdiri dari: koordinasi gerak, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, 

daya ledak otot. Disamping itu ada dua komponen yang dapat dikategorikan sebagai komponen 

kondisi fisik yaitu: ketepatan dan reaksi.  



Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa komponen kondisi fisik meliputi 

: kekuatan ( strength ), daya tahan( endurence), daya ledak (explosiv power ), kecepatan ( speed 

), daya lentur(flexible), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), reaksi (reaction) , 

keseimbangan (balance), ketepatan atau akurasi,  

komposisi tubuh, kesegaran otot, kesegaran kardiovaskular, kesegaran keseimbangan jumlah 

dalam tubuh dan kesegaran kelentukan. Faktor fisik mempunyai peranan yang sangat utama, hal 

ini berarti keberadaan fisik yang baik merupakan modal utama bagi pemain dalam meraih 

prestasi. Dukungan fisik yang baik akan meningkatkan prestasi seorang pemain bila program 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. 

4. HakikatShooting Dalam Sepak Bola 

1. Pengertian Shooting 

Shooting merupakan salah satu teknik yang memegang peranan pentingdalam sepak bola. 

Karena tujuan Shooting adalah untuk memasukan bola ke gawang lawan dengan tujuan 

memperoleh poin untuk merubah keadaan atau sering di sebut skor. 

Menurut Sucipto (2000:20) memberikan penjelasan mengenaiShooting, yaitu tendangan 

yang di awali meletakkan kaki tumpu di samping dan sejajar dengan bola. Lalu posisi lutut agak 

sedikitditekuk, denga kaki yang digunakan untuk menendang di ayunkan ke arah belakang. Dan 

pada bagian kaki yang mengenai bola, ialah punggung kaki. Selesai melakukan tendangan, jaga 

keseimbangan tubuh menggunakan kedua tangan. 

Sedangakan menurut Muhajir (2007 : 4) shooting adalah “hal yang biasa dilakukan oleh 

pemain sepak bola menggunakan kaki bagian punggung. Shooting seperti ini di maksudkan 

untuk menendang bola ke arah gawang lawan agar tercipta gol”. 



Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa shooting adalah tendangan yang 

di lakukan oleh pemain sepak bola yang di awali dengan meletakkan kaki tumpu di samping dan 

sejajar dengan bola lalu posisi lutut agak sedikit ditekuk, denga kaki yang digunakan untuk 

menendang di ayunkan ke arah belakang. Dan pada bagian kaki yang mengenai bola, ialah 

punggung kaki. 

2. Bentuk – Bentuk Teknik Shooting 

Shooting merupakan salah satu teknik yang memegang peranan pentingdalam sepak bola. 

Karena tujuan Shooting adalah untuk memasukan bola ke gawang lawan dengan tujuan 

memperoleh poin untuk merubah keadaan atau sering di sebut skor.  

Menurut Lucbacher (2012:15) Shooting di bagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Shooting dengan Punggung Kaki 

Tahap Persiapan : (1) dekati bola dari belakang pada sudut yangtipis (2) letakan kaki 

yang menahan keseimbangan di samping bola(3) arahkan kaki ke target (4) bahu dang 

pinggul lurus dengantarget (5) tarik kaki yang akan menendang kebelakang (6) bagiankura 

kura kaki diluruskan dan dikuatkan (7) lutut kaki berada diatas bola (8) tangan di rentangkan 

untuk menjaga keseimbangan (9)kepala tidak bergerak (10) fokuskan perhatian pada bola. 

Tahap pelaksanaan : (1) pindahkan berat badan kedepan (2) kakiyang akan menendang 

disetakan dengan kuat (3) jaga kaki agartetap lurus (4) tendang bagian tengah bolah dengan kura-

kura kaki 

Tahap akhiran : (1) lanjutkan gerakan searah dengan bola (2) beratbadan pada kaki yang 

menahan keseimbangan (3) gerakan akhirkaki sejajar dengan dada. 



 

Gambar 2.Shooting dengan punggung kaki 

Sumber: Lucbacher (2012:15) 

 

b. Shooting dengan Kaki Bagian Dalam 

Tahap Persiapan : (1) Berdiri menghadap target (2) letakan kaki yang menahan 

keseimbangan di samping bola (3) arahkan kaki ke target (4) bahu dan pinggul lurus dengan 

target (5) tekukan sedikit lutut kaki (6) ayunkan kaki yang akan menendang kebelakang (7) 

tempatkan kaki dalam posisi menyamping (8) tangan di rentangkan untuk menjaga 

keseimbangan (9) kepala tidak bergerak (10) fokuskan perhatian pada bola.  

Tahap pelaksanaan : (1) tubuh berada di atas bola (2) ayunkan kaki yang akan 

menendang kedepan (3) jaga kaki agar tetap lurus (4) tendang bagian tengah bolah dengan 

bagian samping dalam kaki.  

Tahap akhiran : (1) Pindahkan berat badan kedepan (2) lanjutkan gerakan searah dengan 

bola (3) gerakan akhir berlangsung dengan mulus. 
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Gambar 3. Shooting dengan kaki bagian dalam 

Sumber: Lucbacher (2012:12) 

 

3. Bagian Bola yang Ditendang 

Bagian bola yang ditendang sangat berpengaruh terhadap arah hasil tendangan. Bagian 

bola yang tendangan menurut Soekatamsi (2008  : 53) yaitu: 

a. Bagian dalam kaki yang menendang tepat mengenai tengah-tengahbola, bola bergulir datar 

di atas tanah. 

b. Bagian dalam kaki yang menendang mengenai dibawah tengahtengahbola, bola akan naik 

atau melambung rendah. 

 

Gambar 4. Bagian bola yang ditendang 
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Sumber : Soekatamsi, (2008  : 53) 

4. Pandangan Mata 

Bola yang datang dari arah di mana pemain sedang menghadap sangat mudah untuk 

dilihat dan dikontrol, apalagi jika bola dioperkan melalui sudut tendangan yang rendah. Hal ini 

dikarenakan bola benar – benar terlihat sepenuh waktu dan arah dari operan yang berasal dari 

sebuah tendangan yang mudah (Cipta, 2012:74). 

 

Gambar 5. Pandangan mata 

sumber : Cipta (2012:74) 

5. Karakteristik Shooting Menggunakan Punggung Kaki dan KakiBagian Dalam 

Menurut Sucipto, (2000:43), karakteristik tendangan shooting dapatdibedakan sebagai 

berikut : 

a. Tendangan Menggunakan Punggung Kaki 

Perkenaan bola tepat pada tengah-tengah punggung kaki.Tendangan ini lebih sulit dilakukan 

dan diarahkan. Analisa gerakmenendang menggunakan pungung kaki: 

1. Badan di belakang sedikit condong kedepan, kaki tumpudiletakan di samping bola 

dengan ujung kakimenghadap kesasaran, dan lutut sedikit ditekuk. 

2. Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kakimenghadap ke 

depan/sasaran. 
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3. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depansehingga mengenai bola 

4. Perkenaan kaki pada bola tepat padapunggung kaki penuh dantepat pada tengah-tengah 

bola dan pada saat mengenaibolapergelangan kaki ditegangkan. 

5. Gerak lanjut tendang di arahkan dan di angkat ke arahsasaran 

b. Tendangan Menggunakan Kaki Bagian Dalam 

Perkenaan bola dengan kaki yaitu tepat pada mata kaki dan tepat pada tengah tengah bola. 

Tendangan ini akan mudah dilakukan danmudah diarahkan. Analisa gerak menendang 

menggukan kaki bagian dalam : 

1. Badan menghadap sasaran dibelakang bola 

2. Kaki tumpu berada disamping bola, dengan ujung kakimengarah kesasaran dan lutut 

sedikit ditekuk 

3. Kaki tendang diayunkan ke belakang dan ayunkan ke depanmengenai bola 

4. Perkenaan bola dengan kaki tepat pada daerah kaki bagiandalam dan tepat pada tengah-

tengah bola yaitu sekitar daerahmata kaki 

5. Pergelangan kaki dikuatkan ketika melaukan tendangan 

6. Gerak lanjutan setelah perkenaan dengan bola adalahmengikuti arah jalannya bola 

terhadap sasaran 

7. Menendang menggunakan kaki bagian dalam akan lebihmudah dilakukan, dan di 

arahkan. 

6. Hakikat Ketepatan Tendangan (Shooting) 

1. Pengertian ketepatan 

Pengertian ketepatan identik dengan ketrampilan yang di dalamnya mencakup 

pengetahuan, teknik, kekuatan, kecepatan, dan ketepatan menendang bola dalam permainan 



futsal. Di dalam penelitian ini pengertianketepatan lebih diartikan pada ketepatan sasaran dalam 

melakukan tendangan shooting.  

Hal ini dikarenakan pertimbangan faktor teknik penilaian skoring pada subjek dalam 

melakukan tendangan shooting tersebut, tepat pada bidang sasaran atau tidak. Karena indikator 

ketepatan yang paling mudah diamati secara kasat mata dari hasil tendangan shootingoleh 

subjek. 

Menurut M. Sajoto (2005 :9), ketepatan (accuracy) adalah Ketepatan  seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini merupakan suatu jarak 

atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh. Faktor-

faktor yang mempengaruhi ketepatan dalam permainan sepakbola banyak hal yang perlu 

diperhatikan dan dipelajari guna mendukung Ketepatan  melakukan suatu gerakan yang 

diharapkan, misalnya tendangan ke gawang atau shooting, heading, controling, dan sebagainya. 

Menurut Suharno HP (2003 : 33), faktor-faktorpenentu baik dan tidaknya ketepatan ialah: 

a. Koordinasi tinggi berarti ketepatan tinggi, korelasinya sangattinggi. 

b. Besar dan kecilnya (luas dan sempitnya) sasaran. 

c. Ketajaman indera dan pengaturan syaraf. 

d. Penguasaan teknik yang benar akan mempunyai sumbangan baikterhadap ketepatan 

menggerakkan gerakan. 

Ciri-ciri latihan ketepatan adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada target tertentu untuk sasaran gerak. 

b. Kecermatan atau ketelitian gerak sangat menonjol dalam gerakan(ketenangan). 

c. Waktu dan frekuensi gerak tertentu sesuai dalam peraturan. 



d. Adanya suatu penilaian dalam target dan latihan mengarahkangerakan secara teratur dan 

terarah. 

Cara-cara pengembangan ketepatan adalah: 

a. Frekuensi gerakan diulang-ulang sebanyak mungkin agar menjadigerak otomatis (terbiasa). 

b. Jarak sasaran dari dekat kemudian dipersulit dengan menjauhkanjarak. 

c. Gerakan dari lambat menuju cepat. 

d. Setiap gerakan perlu adanya kecermatan dan ketelitian yangtinggi dari siswa. 

e. Sering diadakan penilaian dalam pertandingan ujicoba maupunresmi. 

Ketepatan shooting dalam penelitian ini adalah Ketepatan  seseorang untuk mengarahkan 

tendangan shooting ke gawang lawan denganarah yang tepat. Ketepatan tendangan shooting 

sangat diperlukan dalampermainan sepakbola karena dengan tepatnya arah sasaran tendangan 

tersebut dapat mencetak angka (gol) untuk timnya. 

Apabila tendangan ke arah gawang semakin akurat dalam arti pemain memiliki tingkat 

keakuratan yang tinggi dalam menendang berarti akan semakin meningkatkan keberhasilan 

tendangan kearah gawang itu sendiri. 

7. Hakikat Latihan 

1. Pengertian latihan 

Latihan sangat penting dilakukan dalam membantu meningkatanKetepatan  melakukan 

aktivitas olahraga. Untuk meningkatan prestasi,latihan haruslah berpedoman pada latihan. 

Menurut Bompa (2004  :4) latihan adalah aktivitas olahraga yang sistematik 

dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada 

ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 



 Menurut Sukadiyanto (2005:1) menerangkan bahwa pada prinsipnya latihan merupakan 

suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik 

Ketepatan  fungsional peralatan tubuh dan kualitas psikis anak latih. 

 Menurut Harsono (2008  :102) bahwa latihan juga bisa dikatakan sebagai sesuatu proses 

berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang yang kian hari jumlah beban 

latihannya kian bertambah. 

2. Tujuan latihan 

Adapun sasaran dan tujuan latihan menurut Sukadiyanto (2002: 10),antara lain untuk (1) 

meningkatkan kualitas fisik dasar secara umum dan menyeluruh, (2) mengembangkan dan 

meningkatkan potensi fisik yang khusus, (3) menambah dan menyempurnakan teknik, (4) 

meningktkan kualitas dan Ketepatan  psikis olahragawan dalam bertanding.  

Menurut Djoko Pekik Irianto, dkk (2009: 2), sasaran latihan meliputi (1) perkembangan 

fisik multilateral, (2) perkembangan fisik khusus cabang olahraga, (3) faktor teknik, (4) faktor 

taktik, (5) aspek psikologis, (6) faktor kesehatan, (5) pencegahan cedera. 

3. Prinsip-Prinsip Latihan 

Prinsip latihan adalah landasan konseptual yang merupakan suatuacuan. Latihan 

merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu. 

Prinsip latihan merupakan landasan konseptual sebagai acuan untuk merancang, melaksanakan 

dan mengendalikan suatu proses berlatih melatih.  

Adapun prinsip latihan tersebut menurut Sukadiyanto (2002: 14) meliputi prinsip-prinsip: 

(1) individual, (2) adaptasi (3) beban lebih (overload), (4) beban bersifat progresif, (5) spesifikasi 

(kekhususan), (6) bervariasi, (7) pemanasan dan 



pendinginan (warm-up dan cooling down), (8) periodisasi, (9) beban moderat (tidak berlebihan), 

dan (10) latihan harus sistematis. 

Menurut Djoko Pekik Irianto, dkk (2009: 7) prinsip latihan meliputi(1) partisipasi aktif, 

(2) perkembangan multilateral, (3) individual, (4) overload, (5) spesifikasi, (6) kembali asal 

(revesible), (7) variasi.  

Menurut Bompa (2004  : 29-48) prinsip latihan sebagai berikut: (1) prinsip partisipasi 

aktif mengikuti latihan, (2) prinsip perkembangan menyeluruh, (3) spesialisasi, (4) prinsip 

individual, (5) prinsip variasi, (6) model dalam proses latihan, (7) prinsip peningkatan beban. 

8. Hakikat Permainan (Target Games) 

Teaching Games for Understanding (TGfU) adalah sebuahpendekatan pembelajaran yang 

berfokus pada pengembangan Ketepatan peserta didik dalam memainkan permainan untuk 

meningkatkan penampilandi dalam kegiatan-kegiatan jasmani. TGfU merupakan sebuah 

pendekatanpembelajaran kepada siswa yang membantu perkembangan kesadaran taktikdan 

pembelajaran keterampilan. TGfU berusaha merangsang anak untukmemahami kesadaran taktis 

dari bagaimana memainkan suatu permainanuntuk mendapatkan manfaatnya sehingga dapat 

dengan cepat mampumengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan 

bagaimanamelakukannya.  

Menurut Stephen A Mitchell, Judit L. Oslin dan Linda L Griffin, dan Ahmad Rithaudin 

& Saryono (2010: 4), Yoyo Bahagia & Andang Suherman, (2000: 24-31) menjelaskan bahwa 

TGfU memiliki cirikhas dalam pengelolaan permainannya yang setiap bentuk 

permainanmemiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang tentunya memberikan rasa 

kesenangan berbeda pada para pemainnya dan yang membedakan permainan dalam 4 klasifikasi 

bentuk permainan, yaitu: 



a. Target games (permainan target), yaitu permainan dimana pemain akanmendapatkan skor 

apabila bola atau proyektil lain yang sejenis dilemparatau dipukul dengan terarah mengenai 

sasaran yang telah ditentukan dansemakin sedikit pukulan menuju sasaran semakin baik. 

b. Net/wall games (permainan net), yaitu permainan yang yang dilakukandengan memisahkan 

area permainan dengan dibatasi dengan net dengantinggi yang sudah ditentukan. 

c. Striking/fielding games (permainan pukul-tangkap-lari), yaitu permainanyang dilakukan oleh 

tim dengan cara memukul bola atau proyektil,kemudian pemukul berlari mencari daerah 

yang aman yang telahditentukan. 

d. Invasion games (permainan serangan/invasi), yaitu permainan yangdilakukan oleh tim 

dengan memasukan bola atau yang sejenis ke dalamgawang atau keranjang. 

Target games adalah salah satu klasifikasi dari bentuk permainandalam pendekatan TGfU 

yang memfokuskan pada aktivitas permainan yangmembutuhkan kecermatan, akurasi yang 

tinggi dalam memperoleh nilai. 

Stephen A Mitchell, Judit L. Oslin dan Linda L Griffin (2003: 21) dan Aris Fajar 

Pambudi (2011: 37),, menjelaskan “in target games, players score by throwing or striking a ball 

to a target”. Target games merupakanpermainan yang menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, 

dan ketepatan yang tinggi dalam permainannya. Permainan ini sebenarnya menjadi dasar bagi 

permainan-permainan yang lain, karena hampir setiap permainan memiliki target atau goal yang 

dijadikan sasarannya. Misalnya, permainan bola basket, sepak bola, futsal, pukulan-pukulan pada 

bulutangkis dan sebagainya memiliki sasaran yang bermacam-macam. Contoh permainan target 

yaitu golf, bowling, freesbe, woodball, panahan, dart, dan lain-lain.  

Contoh dalam permainan golf, bola dipukul ke dalam sebuah lubang dengan jumlah 

pukulan sedikit mungkin dan skor dihitung dari jumlah pukulan. Berbeda dengan bowling yang 



dimainkan menggunakan bola yang digelindingkan dengan tangan ke arah sebuah sasaran yang 

disebut pin. Secara sederhana skor dalam bowling dihitung dari berapa banyak jumlah pin yang 

roboh. 

Dari kedua contoh ini dapat disimpulkan bahwa permainan targetmembutuhkan akurasi 

yang sangat tinggi. Permainan di atas merupakan sebuah bentuk permainan akurasi penyampaian 

objek pada sasaran atau target. Tujuan permainan ini adalah akurasi penyampaian objek pada 

sasaran. Skill yang dilibatkan dalam permainan ini pada umumnya dilakukan secara pasif atau 

cenderung bersifat close skill. Close skillmerupakan gerakan yang muncul dari dalam diri si 

pelaku sendiri.  

Didalam permainan target siswa didorong mengembangkan kesadaran taktik dan 

Ketepatan  pembuatan keputusan saat hal ini menjadi orientasi utama dalam permainan. 

Kesadaran taktik adalah prasyarat untuk memaksimalkan penampilan saat bermain, tetapi dengan 

bersamaan siswa harus menampilkan baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan 

sebaik-baiknya. 

9. Hakikat Ekstrakurikuler 

1. Pengertian Ekstrakurikuler 

Menurut Yudha M. Saputra (2009  : 6) , kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan di luar pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa,  

mengenai hubungan antar matapelajaran,menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi 

pembinaan manusia seutuhnya. 

2. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 



Menurut Yudha M. Saputra (2009: 16), tujuan kegiatan ko(-) dan ekstrakurikuler adalah 

memberikan sumbangan pada perkembangan kepribadian anak didik, khususnya bagi mereka 

yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bahkan Depdikbud menetapkan susunan program 

tersebut sebagai peningkatan kualitas siswa pada seluruh jenjang pendidikan. Jadi perkembangan 

anak didik tersebut, intelektual dan juga perilaku, merupakan tujuan mendasar untuk dicapai 

melalui kegiatan ko(-) dan ekstrakurikuler. 

3. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Yudha M. Saputra (2009 : 13), kegunaan fungsional dalam mengembangkan 

program ko(-) dan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan anak menjadi orang yang bertanggung jawab. 

b. Menemukan dan mengembangkan minat dan bakat pribadinya. 

c. Menyiapkan dan mengarahkanpada suatu spesialisasi, misalnya: atlit, ekonom, agamawan, 

seniman dan sebagainya.Ketiga tujuan tersebut diatas harus dipertimbangkan dalam 

pengembangan kegiatan ko(-) dan ekstrakurikuler sehingga produk sekolah memiliki kesesuaian 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang hampir sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan digunakan untuk mendukung dan 

memperkuat kajian teoritis yang dikemukakan: 

1. Menurut pendapat Sardjono (1982; 12), menyatakan bahwa menendang bola adalah gerakan 

menyepak. Menendang bola dapat diarahkan kemana saja dan keras lambatnya tendangan 

dapat disesuaikan menurut kehendak pemain. Menendang bola atau shooting adalah 

tendangan ke arah gawang dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. 



2. Menurut M. Sajoto (2005 :9), ketepatan (accuracy) adalah Ketepatan  seseorang untuk 

mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini merupakan suatu jarak 

atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dalam permainan sepakbola banyak hal yang 

perlu diperhatikan dan dipelajari guna mendukung Ketepatan  melakukan suatu gerakan 

yang diharapkan, misalnya tendangan ke gawang atau shooting, heading, controling, dan 

sebagainya. 

3. Menurut Bompa (2004  :4) latihan adalah aktivitas olahraga yang sistematikdalam waktu 

yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri 

fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

4. Stephen A Mitchell, Judit L. Oslin dan Linda L Griffin (2003: 21) dan Aris Fajar Pambudi 

(2011: 37),, menjelaskan “in target games, players score by throwing or striking a ball to a 

target”. Target games merupakanpermainan yang menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, 

dan ketepatan yang tinggi dalam permainannya. Permainan ini sebenarnya menjadi dasar 

bagi permainan-permainan yang lain, karena hampir setiap permainan memiliki target atau 

goal yang dijadikan sasarannya. Misalnya, permainan bola basket, sepak bola, futsal, 

pukulan-pukulan pada bulutangkis dan sebagainya memiliki sasaran yang bermacam-

macam. 

5. Menurut Yudha M. Saputra (2009  : 6) , kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan 

di luar pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan 

untuk memperluas pengetahuan siswa,mengenai hubungan antar mata pelajaran, 

menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. 

 



 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat dijadikan suatu kerangkaberpikir, dalam 

suatu permainan sepakbola yang gerakannya dilakukan dengan cepat, tepat dan dalam situasi 

yang bervariatif maka dari itu dibutuhkan suatu teknik tendangan yang baik agar dapat 

mendukung permainan performa saat bermain. Semakin baik ketepatan tendangan shooting maka 

akan menumbuhkan rasa optimis setiap menendang ke gawang yang akan berujung gol dan 

menjadi ancaman bagi lawan. 

Selain itu model bermain dengan permainan target dianggap tepat untuk usia anak SD 

dengan asumsi bahwa, melalui bermain secara tidak sadar terdapat unsur menyenangkan, mudah, 

menarik, sederhana, tidak membosankan, dan dilakukan secara sukarela oleh siswa. Sehingga 

siswa akan merasa bebas dan leluasa dalam melakukan latihan. Prinsip latihan jika dilakukan 

secara kontinyu dan berulang-ulang akan meningkatkan sesuatu yang dipelajari, dalam hal ini 

merupakan latihan ketepatan. Dari uraian di atas diharapkan, siswa akan semakin meningkat 

ketepatan tendangan shootingnya. Serta tidak ada lagi tendangan shooting yang melebar ataupun 

terbentur tiang gawang. 

D.Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu 

penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban tersebut hanya didasarkan pada teori 

dan kajian penelitian yang relevan dan belum didukung oleh fakta atau data-data secara empiris.  



Husaini Usman (2008:38) juga menyebutkan bahwa hipotesis ialah pernyataan atau 

jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukanan.Untuk menguji kebenaran 

hipotesis makaperlu diuji atau diteliti lebih lanjut.  

Menurut Suryabrata (2000) jika ditinjau dengan teori ilmiah, hipotesis merupakan 

deduksi dari teori ilmiah (pada penelitian kuantitatif) dan kesimpulan sementara sebagai hasil 

observasi untuk mengahasilkan teori baru (pada penelitian kualitatif). 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2002:64). Untuk dapat dipakai sebagai suatu 

pedoman dalam penelitian ini, maka perlu menentukan hipotesis yang perlu dibuktikan 

kebenarannya. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:66), ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian. Hipotesis tersebut ialah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis 

nihil (Ho). : 

1) Ha= Ada pengaruh    latihan Menendang bola dengan bola plastik terhadap ketepatan 

shooting dalam permainan sepak bola si SDN -5 Panarung  Kota  Palangka Raya Tahun 

Pelajaran 2018/2019 ".  

2) H0=Tidak Ada  pengaruh    latihan Menendang bola dengan bola plastik terhadap ketepatan 

shooting dalam permainan sepak bola si SDN -5 Panarung  Kota  Palangka Raya Tahun 

Pelajaran 2018/2019 ". 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 



A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah eksperimen semu atau eksperimen kuasi (QuasiEksperiment) yang 

berarti eksperimen yang memiliki perlakuan (treatment), pengukuran-pengukuran dampak 

(outcome measures), dan unit-uniteksperimen namun tidak menggunakan penempatan secara 

acak (Suhadi, 2011:32). Pada penelitian lapangan biasanya menggunakan rancangan 

eksperimensemu (kuasi eksperimen). Pengambilan data dengan desain one groups pretest-postest 

design yaitu eksperimen yang dilakukan hanya pada satu kelompok sajatanpa kelompok 

pembanding. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 272)penelitian eksperiman merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untukmengetahui ada tidaknya akibat dari suatu yang dikenakan 

pada subyek selidik.Kelompok dalam penelitian ini diberi pretest, treatment, dan posttest. 

Didalampenelitian ini, penulis mencoba membuktikan bahwa latihan menendang bola ke 

gawangberpengaruh terhadap peningkatan ketepatan tendangan shooting pada siswa putra pada 

kegiatan ekstrakurikuler sepakbola di SDN-5 Panarung  Palangka Raya. 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes awal (pretest) lebihdahulu, kemudian 

diberi perlakuan dengan latihan Menendang bola dengan bola plastik (treatment), setelah itu 

diberi tes akhir (posttest). Adapun desain penelitian dituangkan dalam bentuk gambar sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 6. Desain Penelitian 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2013: 124) 

 

Keterangan : 

 

𝑂1   X    𝑂2 



O1,Pretest: Test awal dengan tendangan shooting ke gawang sebanyak 5kali dilakukan sebelum 

subyek mendapatkan perlakuan 

X              :  Perlakuan (treatment) menggunakan latihan menendang bola ke  

gawang menggunakan bola plastik 

O2,Postest : Tes akhir dengan tendangan shooting dengan daerah sasaran sebanyak 5 kali, 

dilakukan setelah subjek mendapat perlakuan eksperimen. 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto (2008: 97) mendefinisikan variabel sebagai gejalayang tidak 

bervariasi misalnya hanya jenis kelamin laki-laki, karena jenis kelamin hanya  laki-laki. Gejala 

adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah obyek penelitian yang tidak bervariasi. Pada 

penelitian yang melihatkan pengaruh treatment, maka ada variabel yang menpengaruhi dan 

variabel akibat. Suharsimi Arikunto (2008: 101) bahwa variabel yang mempengaruhi disebut 

variabel penyebab, variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel akibat disebut 

variabel tak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau dependen variabel.  

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas terdiri dari latihanmenendang bola 

menggunakan bola plastik. Sedangkan variabel terikat adalah peningkatanketepatan tendangan 

shooting pada siswaputra pada kegiatan ekstrakurikuler sepak bola di SDN -5 Panarung  

Palangka Raya. 

Definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi latihan menendang 

bola dengan menggunakan bola plastik  adalah suatu bentuk penyampaian latihan dengan tujuan 

agar anak mampu melakukan tendangan pada sasaran tertentu yang disusun dengan nilai-nilai 

yang sudah ditentukan sesuai dengan indikator penelitian.Latihan dilakukan selama 12 kali 



pertemuan. Sedangkan ketepatan dalam penelitian ini diukur menggunakan tendangan shooting 

yaitu siswa menendang bola menggunakan kaki bagian dalam atau punggung kaki sebanyak 5 

kali. Hasil sasaran bola pada target yang akan menjadi pedoman hasil tes. 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2005: 55), populasi adalah wilayah generalisasiyang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang detetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa putra kelas 3 ekstrakurikuler  Sepakbola di SDN -5 Panarung  Palangka Raya yang 

berjumlah 20 anak. 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto,2006: 117). 

Pengembangan sampel ditujukan agar penelitian dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik penentuan dengan 

pertimbangan tertentu.  

Kriteria sampel dalam penelitian tersebut adalah: (1) daftar hadir (keaktifan mengikuti 

latihan), (2) siswa yang menjadi peserta ekstrakurikuler sepakbola di SDN -5 Panarung  

Palangka Raya, (3) berjenis kelamin laki-laki, (4)bersedia mengikuti treatment dalam penelitian. 

Setelah itu ditentukan jumlah sampel yang dibutuhkan setelah dari populasi yaitu 20 siswa. 

Kemudian seluruh sampel yang diperoleh dari purposive sampling tersebut dikenai pretest dan 

setelahnya diberikan perlakuan dengan metode latihanpermainan target. 



F. Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengurus surat izin penelitian 

2. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 

3. Mempersiapkan tenaga pembantu 

4. Menyusun dan mengkoordinasi jadwal latihan 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat Ketepatan  shooting diambil sumber 

dari Nurhasan (2001). Instrumen tes ini berlaku untuk pelajar dengan koefisien validitas sebesar 

0,65 dan reliabelitas tes sebesar 0,77.  

Tujuan  : Mengukur tingkat Ketepatan  shooting ke sasaran 

Peralatan  : 1. Stopwatch. 

2. Bola kaki 

3. Kun  

  4. Alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

  5. Peluit  

  6. Tali pembatas dan kertas yang diberi angka 

  7. Kamera untuk dokumentas. 

Pelaksanaan :  

Adapun pelaksanaan tes menendang bola ke sasaran (shooting test) adalah: 

1. Bola diletakkan pada sebuah titik 13 m dari gawang tepat pertengahan gawang. 

2. Lakukan menandang bola tadi ke sasaran (shooting). 



Penilaiann : Skor tembakan, angka pada gawang yang dikenai oleh bola, bila bola mengenai 

garis-garis antara kotak di dalam gawang maka skor tertinggi yang dicatat sebagai 

skornya. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini: 

 

Gambar 7. Lapangan Tes Menendang Ke Sasaran (Shooting) 

Sumber. Nurhasan, 2001 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan test mendangan shooting. 

Data akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pre-test ketepatan tendangan shooting 

dengan kaki bagian dalam atau punggung kaki sebelum selesai diberikan perlakuan dan data 

postest setelah sampel diberi perlakuan dengan menggunakanmenimang bola digantung dipohon. 

Program latihan yang dilakukanselama 1 bulan, ekstrakurikuler dilaksanakan 2 kali dalam 1 

minggu. 

 Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Pretest 

Pretest merupakan tes yang diberikan pada siswa sebelum siswa diberikanperlakuan, 

dimana pretest ini bertujuan mengetahui Ketepatan  awal siswa dalam melakukan tendangan 

shooting bola ke gawang. Adapun tata cara pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 
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1. Siswa dibariskan dan melakukan pemanasan sebelum tes diberikan. 

2. Siswa dipanggil sesuai urutan absen. 

3. Siswa melakukan tes shooting bola 5 kali 

4. Hasil shooting diukur dan dicatat. 

b. Perlakuan 

Perlakuan yang diberikan adalah proses pembelajaran sepak bola melalui latihan 

menendang bola menggunakan bola plastik. Sebelum perlakuan diberikan maka terlebih 

dahulu melakukan 1 tes awal, selanjunya setelah perlakuan maka akan dilakukan 1 tes akhir. 

Proses pembelajaran ini diberikan mengacu pada program latihan dalam permainan sepak 

bola. 

c. Posttest 

Posttest merupakan test yang diberikan pada siswa setelah siswa diberikanperlakuan, 

dimana posttest ini bertujuan mengetahui Ketepatan  siswa dalam melakukan aktivitas 

shooting bola diam Adapun tata cara pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibariskan dan melakukan pemanasan sebelum tes diberikan. 

2. Siswa dipanggil sesuai urutan absen. 

3. Siswa melakukan tes shooting bola 5 kali tembakan. 

4. Hasil diukur dan dicatat. 

d. Format Pengambilan skor 

No Nama Pre-Test Perlakuan Post-Test 

5 4 3 2 1  

Latihan 

menendang 

5 4 3 2 1 

1.            

2.            

3.            

 

Tabel 1. Format pengambilan skor 



Keterangan : 

Penentuan Nilai Skor Ketepatan : 

Penilaian: Skor tembakan, angka pada gawang yang dikenai oleh bola, bila bola mengenai garis-

garis antara kotak di dalam gawang maka skor tertinggi yang dicatat sebagai skornya. 

 

I. Teknik Analisis Data 

   Untuk mengetahui pengaruh penggunaan latihan menendang bola  menggunakan 

bola plastik terhadap penguasaan pembelajaran tehnikmenendang bola ke sasaran, yakni 

pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y). Adapun rumus pre-test dan post-test yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan rumus uji t yaitu   (Nurgiantoro 

Burhan, 2010: 190): 

t =
∑𝐷

√
(𝑁∑𝐷2 − (∑𝐷)2

(𝑁 − 1)

 

Keterangan  : 

∑𝐷   =  mean dari perbedaan antara post test dan pre test (post test – pre test) 

       (∑𝐷)2 =  deviasi masing-masing subjek  

∑𝐷2
=  jumlah kuadrat deviasi 

𝑁  =  subjek pada sampel 

d.b.   =  ditentukan dengan N-1 

 



 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uraian Data 

   Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh latihan 

Menendang bola dengan bola plastik terhadap ketepatan shooting permainan sepak bola 

di SDN -5 Panarung  Kota  Palangka Raya Tahun Pelajaran 2018/2019 ". 

   Penelitian ini dilakukan di SDN -5 Panarung  Kota  Palangka Raya Tahun 

Pelajaran 2018/2019 " yang berjumlah 20 orang anak. Data yang dideskripsikan dalam 

penelitian ini terdiri dari dua bagian. Data tersebut terdiri atas : (1) data Ketepatan  

ketepatan shooting permainan sepak bola sebelum treatment (pre-test) test awal  dan (2) 

data Ketepatan  ketepatan shooting permainan sepak bola sesudah treatment  (post-test) 

test akhir. Dengan menggunakan eksperimen dimana pre-test (test awal) dilakukan 

untuk mengetahui hasil Ketepatan  ketepatan shooting permainan sepak bola sebelum 

diberikan perlakuan, dan tes akhir (post-test) untuk mengetahui hasil ketepatan shooting 

permainan sepak bola anak sesudah diberikan perlakuan. 

 

 

 

B. Hasil Penelitian      

Adapun hasil  pre test dan post test dapat dilihat sebagai berikut : 



 1. Hasil Ketepatan  shooting permainan sepak bola Anak Sebelum Treatment   (Pre-

test) 

    Pre-test  dilakukan untuk mengetahui hasil Ketepatan  ketepatan shooting 

permainan sepak bola yang dimiliki anak sebelum diberikan perlakuan. Penguasaan 

hasil Ketepatan  ketepatan shooting permainan sepak bola anak dinilai berdasarkan 

indikator-indikator test menendang bola. 

 Berikut adalah hasil data awal (pre-test) hasil test Ketepatan  shooting permainan sepak 

bola yang dimiliki anak tanpa latihan menimang bola Tabel 2. Data Hasil Penelitian ketepatan 

shooting permainan sepak bola Sebelum Diberikan Perlakuan (Pre-test) data awal 

NO Skor test awal Ketepatan  melakukan ketepatan shooting permainan sepak bola Jlh 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1  √     √    √      √    √     8 

2 √      √    √      √    √     7 

3 √      √    √      √    √     7 

4 √     √      √    √      √    7 

5  √    √      √    √      √    8 

6  √      √    √    √      √    10 

7  √    √      √     √     √    9 

8 √     √      √    √      √    7 

9 √     √      √    √      √    7 

10 √      √    √     √     √     6 

11 √      √    √     √     √     6 

12 √      √    √     √       √   8 

13 √      √    √      √    √     7 

14  √     √    √      √    √     8 

15  √     √    √      √    √     8 

16  √    √      √    √      √    8 

17  √    √      √    √     √     7 

18  √    √      √    √      √    8 

19  √     √      √    √    √     10 

20   √   √      √    √      √    9 

                          155 

 



Keterangan :  

5. Baik sekali  

4. Baik 

3.Cukup skor  

2. Kurang  

1. Kurang sekali 

  Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa dalam pre-testKetepatan shooting rata-rata 

anak masih terbilang kurang. Hal ini terjadi karena kurang latihan menendang bola dengan bola 

plastik. 

2. Data Ketepatan menendang bola  

 Setelah diperoleh nilai pre-test lalu peneliti memberikan kegiatan pembelajaran yaitu 

latihan menendang bola dengan bola plastik.Perlakuan ini dilakukan sebanyak 12 kali 

pertemuan. Setelah itu diberikan waktu pendiaman selama satu minggu, dan kegiatan belajar 

mengajar kembali normal seperti biasanya. Setelah waktu pendiaman, dilakukanlah kembali 

evaluasi dengan melakukan post-test untuk melihat pengaruh latihan sesudah pemberian 

perlakuan atau treatment. Berikut adalah hasil akhir (Post-test), melalui latihan menendang bola 

dengan bola plastik. 

 

Tabel 3. Data Hasil Penelitian ketepatan shooting Sesudah Diberikan Perlakuan (Post-test) 

data akhir 

NO Skor test awal Ketepatan  melakukan ketepatan shooting permainan sepak bola Jlh 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1    √    √    √       √    √   16 

2    √    √    √       √   √    15 

3   √     √     √      √    √   16 

4   √     √     √      √    √   16 



5     √    √    √       √    √  21 

6     √    √    √       √    √  21 

7    √     √    √       √    √  20 

8    √     √    √       √    √  20 

9     √    √      √    √      √ 23 

10     √    √      √    √      √ 23 

11    √      √     √    √      √ 23 

12    √      √     √    √      √ 23 

13    √      √    √    √    √    19 

14    √      √    √    √    √    18 

15   √       √    √    √    √    17 

16   √       √    √     √   √    18 

17   √     √     √      √    √   16 

18   √     √     √      √      √ 18 

19  √      √     √     √       √ 17 

20  √      √     √     √       √ 16 
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              Data skor di atas didapat berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti berdasarkan 5 (indikat) 

indikator Ketepatan menendang bola. Post-test yang  diberikan berupa setelah menggunakan 

latihan menimang bola digantung di pohon. 

 

 

 

3.  Analisis Data melakukan ketepatanshooting permainan sepak bola 

Menurut Arikunto, (2006) untuk menganalisis data hasil penelitian menggunakan pre-test and 

post-tet one group design, maka data hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel untuk 

menghitung deviasi (d) dari masing-masing anak, mean dari deviasi antara post-test dan pre-test  

(Md), perbedaan deviasi dengan mean deviasi (xd) dan jumlah kuadrat deviasi (∑x2d). Setelah 

semua data dihitung maka data tersebut selanjutnya masuk pada tahap Uji t. Kemudian  harga 



thitung yang didapatkan dibandingkan dengan ttabel 5%  untuk menguji signifikan atau tidaknya data 

yang dihasilkan. Analisis data tersebut tertuang dalam perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4. Data Ketepatan  melakukan ketepatan shooting permainan sepak bola Anak  

Sebelum treatment (pre-test) data awal dan sesudah treatment (post- test) data akhir 

 

Subjek (N)  Pre test Post -Test 

1. 8 16 

2. 7 15 

3. 7 16 

4. 7 16 

5. 8 21 

6. 10 21 

7. 9 20 

8. 7 20 

9. 7 23 

10. 6 23 

11. 6 23 

12. 8 23 

13. 7 19 

14. 8 18 

15. 8 17 

16. 8 18 

17. 7 16 

18. 8 18 

19 10 17 



20 9 16 

 ∑  155. 01=155 ∑  376. O2 =376 

 

a. Menentukan deviasi (d) 

  Untuk menentukan deviasi (d) dari masing-masing anak, kita perlu membuat tabel data 

deviasi (d) seperti tabel data 4.5 berikut ini : 

Tabel 5.Data deviasi (d) 

Subjek (N) Pre test Post -Test deviasi (d) 

(Post test – Pre test) 

1. 8 16 8 

2. 7 15 8 

3. 7 16 8 

4. 7 16 9 

5. 8 21 3 

6. 10 21 11 

7. 9 20 11 

8. 7 20 13 

9. 7 23 16 

10. 6 23 17 

11. 6 23 17 

12. 8 23 15 

13. 7 19 12 

14. 8 18 10 

15. 8 17 9 

16. 8 18 10 

17. 7 16 9 

18. 8 18 10 

19  10 17 7 

20 9 16 7 

 ∑  155. 

01=155 

∑  376. O2 =376 ∑d=210 

 

b. Menentukan mean dari deviasi antara post-test dan pre-test (Md)  



Setelah deviasi (d) antar variabel dibuat, maka dilanjutkan dengan  mencari mean deviasi (Md) 

𝑀𝑑 =
∑ 𝑑

𝑁
 

𝑀𝑑 =
210

20
 

𝑀𝑑 =10,5 

c.   Menentukan perbedaan deviasi dengan mean deviasi (xd) dan  jumlah kuadrat 

deviasi (∑x2d)     

  Nilai Md sudah dihitung maka tahap analisis masih dilanjutkan pada pembuatan 

tabel penghitungan perbedaan deviasi dengan mean deviasi (xd) dan jumlah kuadrat 

deviasi (∑x2d). Tabel penghitungan tersebut bisa dilihat pada tabel  : 

Tabel  6. Perbedaan  deviasi  dengan  mean  deviasi  (xd)  dan Jumlah  kuadrat deviasi 

(∑x2d). 

Anak/ 

Subjek 

(N) 

D Md  

xd = (d-Md) 

∑ x2d 

 

1.  8 10,5 -2.5 6.25 

2.  8 10,5 -2.5 6.25 

3.  8 10,5 -2.5 6.25 

4.  9 10,5 -1,5 2.25 

5.  3 10,5 -7,5 56.25 

6.  11 10,5 0,5 0.25 

7.  11 10,5 0,5 0.25 

8.  13 10,5 2,5 6.25 



9.  16 10,5 5,5 30.25 

10.  17 10,5 6,5 42.25 

11.  17 10,5 6,5 42.25 

12.  15 10,5 4,5 20.25 

13.  12 10,5 1,5 2.25 

14.  10 10,5 -0,5 0.25 

15.  9 10,5 -1,5 2.25 

16.  10 10,5 -0,5 0.25 

17.  9 10,5 -1,5 2.25 

18.  10 10,5 -0,5 0.25 

19.  
7 10,5 -7,5 56.25 

20.  
7 10,5 -7,5 56.25 

 ∑d=210   ∑ x2d  =834 

 

d.   Analisis data dengan Uji t 

 Semua data yang pergunakan untuk Uji t telah ditemukan, maka analisis data masuk pada 

tahap Uji t supaya data hasil penelitian dapat diketahui singnifikan atau tidaknya. 

Tahapan penghitungan Uji t adalah sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁(𝑁 − 1)

 

      =
10,5

√
834

20 (20 − 1)

 



            =    
10,5

√
834

19 𝑥19

 

             =   
10,5

√
834

361

 

      =
10,5

√ 2.3102
 

        =     
  10,5

 1.519
 

            =    6,583
 

Sebelum memperoleh nilai ttabel  maka perlu menentukan: 

Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% 

dk = N –  1 

      = 20-1 

      =19 

                 Sehingga nilai t tabel 5 % = 2.09Jadi nilai t hitung (6,563)  >  t tabel 5 % (2,09). 

Berdasarkan hasil tersebut maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti hasil penelitian ini 

adalah ada pengaruh yang signifikan dari kegiatan latihan Menendang bola dengan bola 

plastik terhadap Ketepatan ketepatan shooting di SDN -5 Panarung  kota Palangka Tahun 

Ajaran 2018/2019 . 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

   Berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan  menggunakan pre-

test dan post-test diperoleh peningkatan Ketepatan anak setelah dilakukan perlakuan. 

Latihan Menendang bola dengan bola plastik dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan 

mengajarkan suatu proses atau prosedur, mengkongkritkan, dan mengembangkan Ketepatan  



anak dalam hal penguasaan menedang bola. Terbukti dengan penggunaan latihan 

Menendang bola dengan bola plastik memberi pengaruh positif terhadap peningkatan 

Ketepatan  ketepatan menendang bola, karena karena latihan Menendang bola dengan bola 

plastik dapat membentuk kekuatan otot dan ketepatan arah tendangan ke gawang 

Berdasarkan hasil dari data penelitian terlihat peningkatan dari penguasaan 

Ketepatan  menedang bola yang dimiliki anak. Peningkatan tersebut terlihat pada  hasil pre-

test dan post- test. Masing-masing anak mengalami peningkatan Ketepatan  sesuai dengan 

indikator yang di uji.Jadi setiap anak mengalami peningkatanKetepatan dalam hal ketepatan 

menedang bola kearah sasaran yang baik. Selain itu dapat dilihat bedasarkan thitung (6.583) 

>t tabel (2,09) dengan taraf signifikan 5% sehingga Ha dalam penelitian ini dapat diterima.  

Dilihat dari data tersebut, menunjukkan adanya pengaruh penggunaan latihan 

Menendang bola dengan bola plastik terhadap Ketepatan  siswa dalam hal menendang bola 

kearah sasaran. Tujuan dari permainan ini adalah agar anak terlatih dalam melakukan tehnik  

tehnik shooting dalam permainan sepak bola.  

Penggunaan latihan Menendang bola dengan bola plastik salah satu media 

pembelajaan merangsang anak melakukan kegiatan yang membutuhkan pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat ketika proses pembelajaran tehnik menendang bola yang berlangsung. 

Minat anak belajar menggunakan latihan Menendang bola dengan bola plastik ini terlihat 

dari sikap antusias anak dalam belajar, bahkan banyak anak yang tak sabar maju untuk 

mempraktekkan Menendang bola dengan bola plastik sebelum dipanggil. Perhatian anak 

juga sangat intim, yaitu anak penuh perhatian dari awal hingga akhir dengan, pembelajaan 



yang disampaikan oleh guru dapat diterima anak dengan baik dan membuat tujuan dari suatu 

pembelajaan dapat tercapai dengan baik juga dengan hasil yang maksimal. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian penghitungan dari data pre-test dan post- test diperoleh t 

hitung sebesar 6,583 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 5% (0,05) adalah sebesar 2,09, 

maka t hitung lebih besar dari t tabel 6,583> 2,09  yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil 

ini menunjukkan ada pengaruh latihan Menendang bola dengan bola plastik terhadap Ketepatan , 

ketepatan shooting dalam permainan sepak bola pada siswa SDN -5 Panarung  Kota Palangka 

Raya Tahun Pelajaran 2018/2019 ". 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ketepatan ketepatan shooting siswa SDN 

-5 Panarung  Kota Palangka Raya mengalami peningkatan setelah dilakukan perlakuan (post –

test) dengan menggunakan latihan menendang bola dengan bola plastik. 

B. Saran 

  Berdasarkan dari hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

ada beberapa saran, yaitu : 



1. Bagi Sekolah  

Perlu adanya penambahan fasilitas terutama sarana dan prasarana yang memadai untuk 

terlaksananya kegiatan pembelajaran, diantaranya bola plastik roses pembelajaran dapat 

dipertimbangkan oleh sekolah, sehingga tujuan yang sesungguhnya melalui belajar dapat efektif. 

C.Bagi Guru 

Memberikan latihan bentuk bentuk latihan yang memungkinkan untuk meningkatkan Ketepatan  

ketepatan shoting dalam permainan sepak bola. Berdasarkan hasil penelitian bentuk latihan 

Menendang bola dengan bola plastik dapat dijadikan sebagai satu bentuk latihan untuk 

meningkatkan Ketepatan menendang bola kearah gawang bagi siswa Sekolah SDN -5 Panarung  

Kota Palangka Raya.  

1. Berikan bentuk-bentuk variasi latihan yang lain selain bentuk ini dalam upaya menciptakan 

motivasi yang tinggi dari para siswa untuk mengikuti pelatihan selanjutnya.  

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan populasi 

yang lebih luas mengenai latihan fisik untuk meningkatkan Ketepatan  komponen kondisi 

fisik. 
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