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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 ". 


