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ABSTRAK 

PENGARUH LATIHAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU 

TERHADAP AKURASI SHOOTING PENALTY  PADA SISWA 

YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER SEPAK 

 BOLA DI SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

Tommy Hardiyanto 

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang nya akurasi shooting penalty siswa 

SMK 2 Mei Bandar Lampung .Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode eksperimen, dengan teknik pengumpulan data dengan hasil Shooting 

penalty pada siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung. Sampel pada penelitian ini 

berjumlah 28 siswa, teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil analisis data menunjukan bahwa uji 

normalitas, diketahui data tes awal kelompok eksperimen L hitung 0,161 < L tabel 

0,167 yang berdistribusi normal, data tes akhir kelompok eksperimen L hitung 0,160 

< L tabel 0,167 yang berdistribusi normal, uji homogenitas tes awal dan tes akhir 

eksperimen, didapat nilai L hitung = -3,625 < L tabel = -2,093 yang menunjukan tes 

awal dan tes akhir ada perbedaan hasil shooting penalty sebelum dan sesudah 

diberikan nya perlakuan latihan shooting penalty menggunakan alat bantu.  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan latihan menendang menggunakan alat 

bantu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap akurasi shooting 

penalty pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMK 2 Mei Bandar Lampung. 

 

 

 

Kata kunci: Akurasi, Alat Bantu, Shooting Penalty. 
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orang-orang  diberi ilmu berapa derajat (QS Al-Mujadalah: 11) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Menurut hasil pengamatan dan observasi pada siswa SMK 2 Mei Bandar 

Lampung sudah sering mengikuti kompetisi namun hasilnya belum begitu 

memuaskan. Masalah-masalah yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi 

suatu Ekstrakurikuler sepak bola yang perlu ditinjau diantaranya yaitu, kualitas 

pelatih, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kualitas pemain itu sendiri. 

Masalah terpenting dalam upaya peningkatan prestasi dalam sepak bola adalah 

peningkatan kualitas pemain. Upaya peningkatan kualitas pemain, diperlukan 

peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan. Selain penguasaan teknik dasar 

permainan sepak bola, ada pula penguasaan akurasi shooting penalty yang 

perlu diutamakan dalam rangka pencapaian prestasi yang optimal. Salah satu 

permasalahan yang penting dalam bermain sepak bola adalah tingkat 

penguasaan keterampilan teknik dasar dan akurasi shooting penalty bermain 

sepak bola. Mengingat pentingnya ketrampilan menendang shooting penalty 

bola tersebut, maka keterampilan menendang bola ini harus mendapat 

perhatian yang serius dalam pembinaan prestasi sepak bola. Setiap pemain 

sepak bola perlu dilatih keterampilan menendang shooting penalty. Demikian 

juga pada para siswa ekstrakulikuler di SMK 2 Mei, dalam rangka untuk 
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meningkatkan prestasinya ketepatan menendang shooting penalty  para 

pemainnya harus ditingkatkan. Pelatih harus memberikan latihan menendang 

shooting penalty secara intensif dengan program latihan yang benar. Latihan 

yang diberikan harus memperhatikan faktor kondisi fisik yang mempengaruhi 

kemampuan menendang shooting penalty. Unsur ketepatan akurasi yang 

mempengaruhi kemampuan menendang shooting penalty, diantaranya yaitu 

dengan menggunakan alat bantu. Akursi shooting pinalty seorang pemain 

berpengaruh pada kemampuan ketepatan menendang bola. Menurut hasil 

pengamatan dan observasi pada siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung, 

didasarkan data-data yang diperoleh siswa memliki kemampuan atau skil yang 

dimiliki dalam hal akurasi shooting penalty berbeda pula. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Latihan Menggunakan Alat 

Bantu Terhadap Akurasi Shooting Penalty Pada Siswa Yang Mengikuti 

Ekstrakurikuler Futsal Di SMK 2 MEI Bandar Lampung”.  

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya prestasi yang diperoleh 

siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung dalam permainan sepakbola salah satunya 

karena kurang keras dan kurang tepat dalam melakukan shooting. Padahal 

tingkat keterampilan shooting sangat penting dalam permainan sepakbola. 

Masih kurangnya kesadaran siswa untuk belajar tentang teknik menembak bola 

kegawang (shooting) ditandai dengan kurang sungguh-sungguh dalam 

mengikuti pelatihan, sebagian siswa hanya sekedar menendang saja. Untuk 

meningkatan prestasi sepak bola perlu dimulai dengan melalui pembinaan 
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secara berkelanjutan yang dimulai sejak usia dini. Perkembangan pembinaan 

persepakbolaan di Indonesia secara kuantitas, pada saat ini cukup 

menggembirakan. Hal ini terbukti dengan munculnya club-club Sekolah Sepak 

bola atau Lembaga Pendidikan Sepak bola di daerah-daerah. Salah satu sekolah 

yang terdapat ekstrakulikuler sepak bola di daerah Lampung khususnya kota 

Bandar Lampung yaitu SMK 2 Mei Bandar Lampung. Salah satu unsur teknik 

dasar yang sangat penting dalam sepak bola adalah menendang bola. 

Perkembangan olahraga saat ini di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini 

dibuktikan dengan semakin diakuinya olahraga sebagai wadah yang tepat 

untuk mengekspresikan kreatifitas seseorang, Di ruang lingkup pendidikan, 

olahraga menjadi salah satu materi wajib bagi peserta didik yaitu melalui mata 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Berdasarkan pengertian tersebut didalam kurikulum pendidikan jasmani terdiri 

dari bermacam-macam aktivitas antara lain aktivitas permainan dan olahraga, 

aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri/senam, aktivitas ritmik, aktivitas air 

dan aktivitas luar sekolah. Salah satu materi yang diajarkan dalam aktivitas 

permainan dan olahraga adalah aktivitas permainan sepak bola. Menurut Agus 

Salim (2007: 10) sepak bola adalah olahraga yang memainkan bola dengan 

menggunakan kaki. Tujuan utamanya dari permainan ini adalah unuk mencetak 

gol atau skor sebanyak-banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai 

dengan kenuanyang telah ditetapkan. . Sedangkan menurut Sucipto, dkk 

(1999:12) mengatakan cabang olahraga sepak bola memiliki keterampilan yang 

kompleks dan bersifat terbuka, meliputi menendang bola, menggiring bola, 

merampas bola, melempar dan menangkap bola. Aktifitas permainan sepak 
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bola ini merupakan aktifitas yang sangat digemari dan disenangi oleh para 

siswa terutama siswa laki-laki. Aktifitas ini memiliki perhatian khusus dari 

setiap siswa dan merupakan kegiatan permainan yang sangat menyenangkan. 

 

Permainan sepak bola sendiri selain menjadi aktifitas yang menyenangkan di 

sekolah juga merupakan aktifitas rutin yang dilakukan dimasyarakat sehingga 

tidak heran aktifitas ini menjadi kegiatan rutin. Sebagai aktifitas yang sangat 

digemari permainan sepak bola ini berbeda dengan proses pembelajaran yang 

ada di sekolah, disetiap aktifitas dalam proses pembelajaran terlihat sangat 

menoton sehingga para siswa kurang tertarik untuk mengikuti aktifitas yang 

diberikan. Proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk inovatif menajikan 

proses pembelajaran dan menarik perhatian siswa untuk lebih terarik mengikuti 

aktifitas tersebut. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media-media 

belajar dan penggunaan metode yang tepat agar siswa mampu menguasai 

materi yang diberikannya. Proses pembelajaran sepak bola di SMK 2 Mei 

Bandar Lampung juga memiliki beberapa permasalahan.  

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan banyak ditemui 

kekurangan khususnya pada pembelajaran shooting dalam sepakbola yaitu 

peserta didik sering mengalami kesulitan dalam membuat gol saat 

pertandingan, akurasi tendangan peserta didik yang kurang akurat serta metode 

pembelajaran yang menoton sehingga membuat proses pembelajaran kurang 

tersampaikan dengan maksimal. Bermain merupakan salah satu bentuk 

kegiatan di dalam pendidikan jasmani. Oleh karena itu bermain dalam usaha 

pendidikan mempunyai tuga dan tujuan yang sama dengan tugas dan tujuan 
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pendidikan jasmani J. Matakupang (2002:48). Bermain merupakan sebuah 

aktifitas yang meyenangkan oleh karena itu metode belajar dengan bermain ini 

ditujukan untuk menghindari terjadinya kejenuhan dalam proses belajar 

mengajar Sedangkan shooting sendiri merupakan salah satu karakteristik dalam 

permainan sepak bola, karena dengan shooting yang optimal tentu saja akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan dalam permainan sepak bola khusunya 

untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya dan memenangkan pertandingan. 

Menendang bola merupakan teknik dasar bermain sepak bola yang paling 

banyak digunakan dalam permainan sepak bola. Maka teknik dasar menendang 

bola merupakan dasar dalam permainan sepak bola. Seorang pemain sepak 

bola yang tidak mengusai teknik menendang bola dengan sempurna tidak 

mungkin menjadi pemain yang baik Sukatamsi, (2001:2.38).  

 

Ketepatan (accuracy) adalah seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak 

bebas terhadap suatu sasaran-sasaran  M.Sajoto, (1995:9). Kemampuan 

menendang bola akan ikut menentukan suatu tim dalam memperoleh 

kemenangan dalam suatu pertandingan. Prinsip dasar permainan sepak bola 

adalah membuat gol ke gawang lawan dan mencegah gol ke gawang sendiri. 

Masing-masing regu atau kesebelasan berusaha memasukan bola sebanyak-

banyaknya kedalam gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri 

agar tidak kemasukan A. Sarumpaet, (1992:5). Salah satunya dalam hal 

ketepatan sasaran tendangan ketepatan sasaran tendangan ketepatan sasaran 

sangat penting dalam menempatkan bola yang hendak ditendang. Ketepatan 

sasaran terdiri dari dua kata, yaitu ketepatan dan sasaran. Kata lain dari 
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ketepatan adalah akurasi, sementara itu sasaran dalam hal ini adalah suatu 

objek yang akan di tuju.  

 

Akurasi merupakan kedekatan antara nilai terukur, nilai rata-rata hasil analisis 

dengan nilai yang diterima sebagai nilai yang sebenarnya, baik nilai konveksi, 

nilai sebenarnya, ataupun nilai rujukan. Menurut sajoto dalam nasuha, 

(2014,hlm.8), Akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan gerek-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Selain itu, suharno 

dalam nasuha, (2014, hlm. 8). 

  

Akurasi atau ketepatan adalah kemampuan dari seseorang untuk mengarahkan 

bola pada posisi dan arah yang sesuai dengan situasi yang dihadapi atau 

dikehendaki. A.Sarumpaet (1992:20) menyatakan bahwa: menendang 

merupakan salah satu usaha untuk memindahkan bola dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kaki. Menurut Clive Gifford (2002:58) 

tendangan penalty adalah tendangan bebas yang langsung mengarah pada 

gawang dan dilakukan dari titik penalty. Pelanggaran yang biasanya diganjar 

dengan tendangan bebas menjadi tendangan pinalti jika pelanggaran itu 

dilakukan di dalam kotak penalty. Akurasi adalah kemampuan menempatkan 

suatu obyek pada sasaran tertentu, Sri Haryono, (2008:48). Menurut Rubianto 

Hadi, (2007:51) ketepatan (accuracy) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.  pengertian di 

atas dapat disimpulkan akurasi yaitu kemampuan seseorang mengarahkan 

sesuatu ke arah sasaran yang ditentukan, dapat berupa jarak atau obyek 

langsung. Menendang merupakan teknik dengan bola yang paling banyak 
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dilakukan dalam permainan sepak bola Sukatamsi, (1985:44). Selama 

permainan, segala kemampuan baik fisik, teknik maupun taktik dan strategi di 

kerahkan dalam usaha untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke dalam 

gawang lawan, dan mencegah gawangnya sendiri kemasukan gol. Selain itu 

yang dikemukakan oleh Remmy Muhtar (1992:81), bahwa, di samping 

kemahiran teknik, kualitas fisik yang dari berbagai unsur merupakan syarat 

mutlak dalam sepakbola. Jadi kemampuan fisik bagi seorang atlet terutama 

dalam bidang olahraga sepakbola harus dilatih dan dikembangkan. Latihan 

yang diberikan harus memperhatikan faktor kondisi fisik yang mempengaruhi 

kemampuan menembak bola (shooting), khususnya tendangan penalty.  

 

Kemampuan melakukan tendangan penalty, sangat dipengaruhi oleh unsur 

kondisi fisik pemain. Unsur fisik yang mempengaruhi kemampuan menendang 

penalti, Ada beberapa hal yang mempengaruhi ketepatan, menurut Suharno HP 

(1985:32), bahwa faktor-faktor penentu ketepatan adalah kordinasi tinggi, 

ketepatan baik besar kecilnya sasaran, ketajaman indera, jauh dekatnya sasaran, 

penguasan teknik, cepat lambatnya gerakan, feeling dari anak latih serta 

ketelitian, dan kuat lemahnya suatu gerakan. isimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang menentukan ketepatan adalah koordinasi, tingkat kesulitan, cepat 

lambatnya gerakan, besar kecilnya sasaran, jarak, pengalaman dan kemampuan 

mengantisipasi gerak. Pemain sepak bola harus memiliki kemampuan teknik 

untuk memasukkan bola dengan baik. Teknik yang biasa digunakan untuk 

memasukkan bola ke gawang lawan adalah dengan teknik menendang bola. 

Tendangan bola yang baik, cermat dan tepat pada sasaran akan lebih 

memudahkan untuk membuat gol ke gawang lawan. 
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B. Identifasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya kualitas latihan siswa pada saat melakukan akurasi shooting 

penalty. 

2. Minimnya fasilitas penunjang latihan terhadap akurasi shooting penalty 

di SMK 2 Mei Bandar Lampung. 

3. Kurangnya mental siswa pada saat melakukan shooting penalty. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut :  

Apakah ada pengaruh latihan menggunakan alat bantu terhadap akurasi 

shooting penalty  pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di SMK 2 Mei 

Bandar Lampung ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh latihan menggunakan alat bantu 

terhadap akurasi shooting penalty  pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di 

SMK 2 Mei Bandar Lampung ? 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat hasil penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Bagi Guru Penjas  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan acuan untuk memperbaiki 

pembelajaran dengan menggunakan modifikasi alat bantu, terutama untuk 

meningkatkan kemampuan akurasi shooting penalty cabang olahraga 

sepak bola. 

2. Bagi Pelatih  

Hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi pelatih untuk menambah 

variasi dan aspek – aspek latihan terutama untuk  meningkatkan 

kemampuan akurasi shooting penalty. 

3. Bagi Prodi Penjaskes  

Untuk menambah ilmu pengetahuan cabang olahraga sepak bola 

khususnya bagi Mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas 

Lampung.  

4. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan agar siswa dapat meningkatkan kemampuan 

akurasi shooting penalty yang baik dan benar 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definisi Sepak Bola 

 

1. Pengertian Sepak bola 

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang sangat terkenal dan 

digemari oleh semua lapisan masyarakat. Dewasa ini sepak bola 

dimainkan bukan sekedar hiburan atau pengisi waktu senggang, akan 

tetapi para pemain dan pelatihnya diharapkan untuk berprestasi 

setinggi-tingginya. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan 

latihan-latihan yang direncanakan dengan baik dan dilakukan secara 

terus menerus. Hal ini sangatlah wajar, karena sepak bola sudah 

dipertandingkan baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional 

sejak lama.  

 

Permainan sepak bola modern pertama kali diperkenalkan oleh 

Cambridge University di Inggris pada tahun 1846, dengan dibuatnya 

peraturan permainan sepak bola terdiri dari 11 pasal. Peraturan-

peraturan itu kemudian disosialisasikan dan dapat diterima oleh 

universitas dan sekolah lain dan dikenal dengan nama“Cambridge 

Rules of Football”. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember 1863 

tersusunlah suatu peraturan permainan sepak bola oleh The Football 
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Assosiation dan lahirlah peraturan permainan sepak bola yang 

digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah 

federasi sepak bola dengan nama “Federasi Internationale de Football 

Assosiation” disingkat FIFA, atas inisiatif Robert Guirin dari Perancis 

dan sekaligus sebagai ketua yang pertama. Federasi tersebut baru 

beranggotakan 7 negara pada waktu itu, yaitu : Spanyol, Perancis, 

Belgia, Belanda, Swiss, Demark, dan Swedia. Sarumpaet (1991:2).  

 

Sepak bola adalah permainan yang dimainkan oleh 2 buah regu yang 

masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Sarumpaet (1992:17). 

Seiring dengan perkembangan zaman, sepak bola juga mengalami 

perubahan, hal itu terlihat pada peraturan pertandingan, perlengkapan 

lapangan, kelengkapan permainan, perwasitan dan lain-lain, yang 

kesemuanya bertujuan bagi penonton agar sepak bola lebih bisa 

dinikmati dan digemari dan menjadi suatu suguhan atau tontonan yang 

sangat menarik. Sedangkan bagi pemain sendiri agar dilapangan pemain 

lebih aman dan terlindungi dalam mengekspresikan kemampuannya 

dalam mengolah bola, walau tetap saja sering terjadinya insiden yang 

mengakibatkan pemain cedera sehingga pemain harus keluar dari 

pertandingan, bahkan ada yang menjalani operasi dan harus beristirahat 

serta menjalani perawatan intensif.  

 

Permainan sepak bola merupakan cabang olahraga permainan beregu 

atau tim. Suatu tim akan dapat menyajikan permainan yang menarik 

apabila tim tersebut memiliki kekompakan, artinya kerjasama antar 
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pemain dalam satu tim tersebut dapat berjalan lancar, hal ini dapat 

dilakukan apabila setiap pemain dapat menguasai beberapa teknik dasar 

dalam permainan sepak bola.  

 

2. Teknik dasar sepak bola 

 

 

Tehnik dasar dalam permainan sepak bola dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu : a) Tehnik tanpa bola, b) Tehnik dengan bola. Sukatamsi 

(1984:34). Tujuan utama orang bermain sepak bola adalah untuk 

mencari kemenangan. Salah satu faktor agar dapat mencapai 

kemenangan adalah menguasai teknik-teknik bermain sepak bola. 

Sukatamsi (1995:24). 

 

Merinci teknik dasar sepak bola adalah semua gerakan tanpa bola 

maupun dengan bola yang diperlukan dalam bermain sepak bola. Jadi 

teknik dasar bermain sepak bola adalah kemampuan untuk melakukan 

gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali 

dari permainan sepak bola Teknik tanpa bola yang terdiri atas : a) Lari 

cepat, latihan ini untuk mengefisiensikan jantung dan paru-paru dengan 

meningkatkan suplai darah dan oksigen agar bekerja lebih baik dan 

mengurangi kelelahan, b) Mengubah arah, melompat dan meloncat. 

Latihan ini juga berfungsi untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru-

paru agar suplai darah dan oksigen ke otot kerja berjalan dengan baik 

agar bekerja lebih baik dan mengurangi kelelahan, c) Gerak tipu tanpa 

bola yaitu gerak tipu dengan badan pada saat tidak membawa bola. d) 

Gerakan khusus penjaga gawang .Sukatamsi (1995 : 25). Teknik 
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dengan bola adalah semua gerakan dengan bola yang terdiri atas : a) 

menendang bola, b) menerima bola, c) menggiring bola, d) menyundul 

bola, e) melempar bola, f) gerak tipu dengan bola, g) merampas atau 

merebut bola, h) teknik khusus penjaga gawang. Sukatamsi (1995 : 28). 

Dari gerakan – gerakan teknik dasar yang beraneka ragam tersebut 

dapat dikatakan bahwa dalam permainan sepak bola masalah teknik 

dasar melibatkan orang dan bola. Dengan demikian dalam peningkatan 

teknik perlu dijabarkan lagi komponen-komponen teknik dasar tersebut, 

ialah : a) menendang bola, b) menggiring bola, c) menahan dan 

menghentikan bola, d) menyundul bola, e) melempar bola, f) merampas 

atau merebut bola. Aang Witarsa (1984: 8). 

 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa menendang bola adalah bagian yang 

terpenting dimana seorang pemain sepak bola yang tidak dapat 

menendang bola dengan baik tidak mungkin menjadi pemain yang baik. 

Penjelasan tentang teknik dasar tersebut di muka maka dapat diketahui 

bahwa dalam bermain sepak bola membutuhkan kekuatan sebab 

kadang-kadang harus menendang dengan keras, ketahanan sebab 

bermain sepak bola harus berlari kadang-kadang lambat tetapi kadang-

kadang cepat, kelincahan sebab sering kali harus merubah arah sesuai 

dengan jalannya permainan, melompat dan sebagainya. Dengan 

demikian apabila sepak bola diasumsikan sebagai latihan fisik maka 

sepak bola adalah jenis latihan fisik yang lengkap artinya telah 

memenuhi syarat latihan kesegaran jasmani seperti apa yang 
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disyaratkan Gabbard (1987:50) bahwa kesegaran jasmani mempunyai 

beberapa komponen.  

Komponen-komponen itu adalah : kecepatan, kekuatan, keseimbangan, 

kelincahan dan kordinasi. Kecepatan adalah suatu kemampuan untuk 

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sesingkat 

mungkin. Kekuatan adalah kemampuan melawan tahanan dengan suatu 

kecepatan dan kontraksi yang tinggi. Keseimbangan adalah suatu 

kemampuan mempertahankan posisi tubuh dalam keseimbangan pada 

situasi gerakan statis maupun dinamis. Kelincahan adalah suatu 

kemampaun untuk merubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan 

dimulai dengan gerakan lain. Gabbard (1987:142). Koordinasi adalah 

kemampuan untuk menggabungkan sistim motor dan sensori menjadi 

suatu pola gerak yang lebih efisien.  

 

3. Menendang Bola 

Seorang pemain sepak bola agar dapat bermain dengan baik dan benar 

dia harus bisa menendang dengan baik dan benar pula, menurut  

Sucipto dkk (2000:17) menjelaskan bahwa tendangan merupakan usaha 

untuk memindahkan bola. Menendang bola adalah salah satu 

karakteristek permainan Sepak bola yang paling dominan. Tujuan 

menendang bola adalah untuk mengumpan (passing), menembak 

kegawang (shooting at the goal), dan menggagalkan serangan lawan 

(Sweeping). Menendang bola mempunyai dua arah putaran, menurut 

Sukatamsi (1995:33) menjelaskan arah putaran jalannya bola ada dua 

macam, yaitu: a) Tendangan lurus (Langsung). Bola setelah ditendang 
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tidak berputar sehingga bola melambung lurus dan jalannya kencang. 

Pada tendangan lurus ini, tenaga tendangan melalui titik pusat bola, 

keluar menuju lintasan bola (lurus). b) Tendangan melengkung (Slice). 

Bola setelah ditendang berputar ke arah yang berlawanan dengan arah 

tendangan dan arah bola, bila bola melambung setelah sampai puncak 

akan turun vertikal. Tendangan melengkung ini tenaga tendangan tidak 

melalui pada titik pusat bola, tenaga tendangan menyinggung bola dan 

memutar bola sehingga lintasan bola melengkung atau berupa garis 

lengkung sesuai dengan arah putaran bola.  

 

Menendang dibedakan beberapa macam dilihat dari perkenaan dari kaki 

ke bola (impact), yaitu menendang dengan kaki bagian dalam (inside), 

kaki bagian luar (outside), punggung kaki (instep) dan punggung kaki 

bagian dalam (inside of the instep). Sukatamsi (1995:32). Tendangan 

menurut tinggi rendahnya lambungan bola adalah sebagai berikut: a) 

Tendangan bola rendah, bola bergulir diatas tanah sampai melambung 

setinggi lutut, b) Tendangan bola melambung lurus atau melambung 

sedang, lambungan setinggi antara lutut sampai kepala, c) Tendangan 

bola melambung tinggi, paling rendah setinggi kepala. Sukatamsi 

(1995:84). Teknik dasar menendang bola dengan kaki kura-kura penuh 

biasa digunakan para pemain sepak bola dengan tujuan untuk 

memasukan bola ke dalam tiang gawang. 
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4. Shooting 

Menurut Mielke (2007:67) Dari sudut pandang penyerangan, tujuan 

pertandingan adalah melakukan shooting ke gawang. Seorang pemain 

harus menguasai keterampilan gerak dasar menendang bola dan 

selanjutnya mengembangkan sederatan teknik shooting yang 

memungkinkannya untuk melakukan tendangan shooting dan mencetak 

gol dari berbagai posisi dilapangan. Seorang pemain yang masih sangat 

muda biasanya melakukan shooting dari dekat gawang. Ketika 

keterampilan seorang pemain semakin meningkat, dia harus melakukan 

shooting lebih jauh ke gawang. Cara yang paling tepat untuk 

mengembangkan akurasi shooting adalah melatih tendangan shooting 

berkali-kali menggunakan teknik yang benar. Seperti yang diungkapkan 

Mielke (2007:67). Jika seorang pemain ingin menjadi seorang 

penembak jitu, dia harus meluangkan waktu berjam-jam melakukan 

shooting ke arah gawang. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan 

yang harus diperhatikan oleh seorang pemain sepak bola untuk 

memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan shooting Mulyono 

(2013:57) sebagai berikut  : 

a. Posisi Kepala 

Posisi kepala si pemain sesaat sebelum melakukan tendangan harus 

mampu membuat skema atau gambaran kondisi lapangan pada saat 

itu. Gambaran ini merujuk pada posisi rekan setim, posisi lawan, 

serta celah yang terbuka untuk menendang. Setelah itu, fokus 
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dialihkan ke bola untuk menentukan bagian mana bola akan 

ditendang. 

b. Posisi Kaki 

Jika posisi kaki berada di belakang bola maka laju bola akan 

melambung tinggi. Sebaliknya jika posisi kaki berada di sisi depan 

bola maka laju bola mendatar dan lurus. Sedangkan pada posisi kaki 

berada disisi samping bola maka laju bola akan melengkung dan 

kecepatan tidak begitu kencang. 

c. Bagian Bola yang Akan Ditendang 

Menendang bola pada bagian-bagian tertentu juga menjadi bagian 

dari seni menendang itu sendiri. Bahkan, sebagian pecinta sepak bola 

punya kriteria sendiri dalam menciptakan tendangan yang indah. 

Tendangan melengkung dan sulit ditebak arahnya merupakan salah 

satu tendangan yang indah. Pada praktiknya, tendangan ini dapat 

dilakukan dengan cara menendang sisi bila bola. Sederhananya, jika 

menendang pada sisi kiri, bola akan melengkung dan melaju ke 

bagain kanan. Begitu pun sebaliknya. Mulyono (2013:58) 

menyatakan bahwa Menendang bola pada bagian depan, dapat 

membuat bola melaju dengan kencang dan lurus. Jika ingin membuat 

bola melambung, bagian bola yang akan ditendang adalah bawah 

bola. 

d. Kekuatan Kaki 

Memaksimalkan tendangan dengan kekuatan kaki juga dapat 

dilakukan dengan mengambil ancang-ancang tepat sebelum 
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tendangan dilakukan.Ini juga disesuaikan dengan kenyamanan si 

pemain yang akan melakukan tendangan. Ada pemain yang 

mengambil ancang-ancang dengan posisi relatif jauh dari bola (2-3 

meter), namun ada juga pemain yang mengambil ancang-ancang 

kurang dari 1 meter sebelum melakukan tendangan. Hal ini  

tergantung kebiasaan si pemain itu sendiri. 

e. Pemilihan Bagian Kaki Untuk Melakukan Tendangan 

Mulyono (2013:58) mengatakan bahwa Pengguanaan Kaki bagian 

luar dan bagian punggung kaki biasanya diperuntukan dalam 

melakukan tendangan keras. Namun penggunaan kakai bagian ini 

kurang tepat dilakukan untuk melakukan passing dan control. 

f. Posisi Tubuh Saat Melakukan Tendangan  

Posisi tubuh saat melakukan tendangan dengan menggunakan 

punggung kaki yakni, posisi badan condong ke depan namun tetap 

berada di belakang bola, ujung kaki diarahkan ke sasaran serta lutut 

sedikit ditekuk. Saat kaki ditarik ke belakang, posisi kaki dengan 

punggung kaki mengarah ke depan ke bagian bola, ayunkan dan 

laksanakan tendangn dengan keras. 

 

Menembak bola (shooting) adalah tendangan kearah gawang dengan tujuan 

untuk memasukan bola ke gawang lawan Shooting merupakan teknik dasar 

yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Lhaksana Justinus (2012:34) 

mengungkapkan Shooting dapat dibagi menjadi tiga teknik, yaitu shooting 
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menggunakan ujung sepatu atau ujung kaki, shooting menggunakan sisi luar 

kaki, dan shooting menggunakan punggung kaki. 

1). Shooting Menggunakan Ujung Kaki 

a. Posisi badan agak dicondongkan ke depan. Apabila badan tidak 

dicondongkan, kemungkinan besar perkenaan bola bagian bawah dan 

bola akan melambung tinggi. 

b. Teknik shooting dengan menggunakan ujung sepatu atau ujung kaki 

sama halnya dengan shooting menggunakan punggung kaki, hanya 

bedanya pada saat melakukan perkenaan kaki tepat di ujung sepatu 

atau ujung kaki. 

c. Teruskan dengan gerakan lanjutan, setelah sentuhan dengan bola 

dalam melakukan shooting, ayunan kaki jangan dihentikan. 

2). Shooting Menggunakan Sisi Luar Kaki 

Posisi tubuh saat melakukan shooting menggunakan bagian sisi luar 

kaki yaitu : 

a. Posisi badan sejajar menyamping dengan bola, begitupun posisi kaki 

tumpuan yang sejajar dengan bola namun sedikit ditarik ke belakang. 

b. Sesaat sebelum menendang, kaki ditarik ke belakang kemudian 

ayunkan ke samping hingga mengenai bagian bola. 

c. Posisi ini biasanya digunakan untuk melakukan umpan silang. 

3). Shooting Menggunakan Punggung Kaki 

Analisis gerak shooting dengan punggung kaki adalah sebagai berikut:  
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a. Badan di belakang bola sedikit condong ke depan, kaki tumpu       

diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran 

dan lutut sedikit di tekuk.  

b. Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kaki 

menghadap ke sasaran.  

c. Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga  

mengenai bola.  

d. Perkenaan kaki pada bola tepat pada pungung kaki penuh dan tepat    

pada tengah-tengah bola dan pada saat mengenai bola pergelangan 

kaki di tegangkan.  

e. Gerak lanjut kaki tendang diarahkan dan diangkat ke arah sasaran. 

Pandangan mengikuti jalannya bola dan ke sasaran. 

Sedangkan menurut Mulyono (2013:59) Posisi tubuh saat melakukan 

shooting dengan menggunakan punggung kaki yakni,  

a. Posisi badan condong ke depan namun tetap berada di belakang 

bola. 

b. Kaki tumpuan berada di samping bola, ujung kaki diarahkan ke 

sasaran serta lutut sedikit sedikit di tekuk. 

c. Saat kaki ditarik ke belakang, posisi kaki dengan punggung kaki 

mengarah ke depan bagian bola, ayunkan dan laksanakan 

tendangan dengan keras. 

Teknik shooting dengan punggung kaki menurut Lhaksana 

(2012:30) yaitu : 
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a. Tempatkan kaki tumpu disamping bola dengan jari-jari kaki lurus 

menghadap kearah gawang, bukan kaki yang untuk menendang. 

b. Gunakan bagian punggung kaki untuk melakukan shooting. 

Konsentrasikan pandangan kearah bola tepat di tengah-tengah bola 

pada saat punggung kaki menyentuh bola. 

c. Kunci atau kuatkan tumit agar sentuhan bola lebih kuat. 

Ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik 

shooting atau menembak, ialah: (1) Mengamati posisi penjaga gawang. 

(2) Harus memperhatikan kemana arah tendangan. (3) Mata tetap dalam 

keadaan terbuka. (4) Memperhatikan kecepatan lari dan kecepatan bola. 

(5) Melihat pemain bertahan atau penjaga gawang.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam shooting: Faktor 

ketepatan tendangan kearah gawang dalam menembak bola juga harus 

lebih diutamakan dari pada kekuatan tendangan. Adapun teknik atau 

sasaran yang dapat membantu keberhasilan dalam ketepatan menembak 

bola kearah gawang ada dua macam yaitu: (1) Menembak bola dengan 

posisi bola rendah atau menyusur tanah dan (2) Menembak bola dengan 

posisi bola dijauhkan dari penjaga gawang. 

 

B. Latihan 

1. Pengertian Latihan 

Harsono (1988:101) mengungkapkan Latihan sebagai proses yang 

sistematis dari berlatih atau bekerja, yang dilakukan secara berulang-
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ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya. Kemudian Suharno (2006:1) mengatakan Berlatih atau 

latihan ialah suatu proses penyempurnaan kualitas atlet secara sadar 

untuk mencapai prestasi maksimal dengan diberi beban latihan fisik dan 

mental secara teratur, terarah, bertahap, meningkat, berkesinambungan 

dan berulang-ulang waktunya. Menurut Sudjarwo (2002:14) bahwa, 

Latihan adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, 

secara ajeg dengan selalu memberikan peningkatan beban latihan. 

Pengertian latihan yang dikemukakan tiga ahli tersebut pada prinsipnya 

mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa, latihan (training) merupakan proses kerja atau berlatih yang 

sistematis dan kontinyu, dilakukan secara berulang-ulang dengan beban 

latihan yang semakin meningkat.  

 

Latihan yang sistematis adalah program latihan direncanakan secara 

matang, dilaksanakan sesuai jadwal menurut pola yang telah ditetapkan, 

dan evaluasi sesuai dengan alat yang benar. Penyajian materi harus 

dilakukan dari materi yang paling mudah ke arah materi yang paling 

sukar, dari materi yang sederhana mengarah kepadamateri yang paling 

kompleks. Latihan harus dilakukan secara berulang-ulang, maksudnya 

latihan harus dilakukan menimal tiga kali dalam seminggu. Dengan 

pengulangan ini diharapkan gerakan yang pada saat awal latihan 

dirasakan sukar dilakukan, pada tahap-tahap berikutnya akan menjadi 

lebih mudah dilakukan. Beban latihan harus meningkat maksudnya, 

penambahan jumlah beban latihan harus dilakukan secara periodik, 
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sesuai dengan prinsip-prinsip latihan, dan tidak harus dilakukan pada 

setiap kali latihan, namun tambahan beban harus segara dilakukan 

ketika atlet merasakan latihan yang dilaksanakan terasa ringan. 

 

2. Prinsip Latihan 

Prinsip – prinsip latihan yang harus diperhatikan dalam olahraga adalah 

menurut Harsono yang dikutip oleh Marino (2010:36) adalah sebagai 

berikut 1). Prinsip beban lebih (overload principle). 2) Prinsip 

perkembangan menyeluruh. 3). Prinsip spesialisasi, dan 4) Prinsip 

individualisasi”. Prinsip – prinsip latihan yang diperhatikan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Prinsip Beban Lebih 

Beban lebih atau overload merupakan proses pemberian beban latihan 

kepada anak didik secara bertahap dan meningkat menjadi semakin 

berat sesuai dengan batas – batas kemampuannya, Biasworo 

(2009:25). Dalam pelaksaan latihan, beban yang diberikan cukup 

berat, diatas ambang rangsang. Tubuh akan beradaptasi dengan beban 

latihan yang diberikan tersebut. Suhendro (2004:3.10) menyatakan,  

Seorang atlet tidak akan meningkat prestasinya apabila dalam latihan 

mengabaikan prinsip beban lebih. Sedangkan Lutan (1992:95) 

berpendapat: Setiap bentuk latihan untuk keterampilan tehnik, taktik, 

fisik, dan mental sekalipun harus berpedoman pada prinsip beban 

lebih. Kalau beban terlalu ringan, artinya dibawah kemampuannya, 

maka berapa lamapun atlet berlatih, betapa seringpun dia berlatih atau 
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sampai bagaimana capek pun dia mengulang-ulang latihan itu, 

prestasinya tidak akan meningkat.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, 

prinsip beban lebih bertujuan untuk meningkatkan perkembangan 

kemampuan tubuh. Pembebanan yang lebih berat dari sebelumnya 

akan merangsang tubuh untuk bradaptasi dengan beban lebih tersebut, 

sehingga kemampuan tubuh akan meningkat. Kemampuan tubuh yang 

meningkat berpeluang untuk mencapai prestasi yang lebih baik. 

b. Prinsip Perkembangan Menyeluruh 

Sasaran latihan olahraga adalah perkembangan fisik atlet secara 

menyeluruh. Kondisi fisik siswa merupakan satu kesatuan utuh dari 

berbagai kompenen-komponen yang ada. Meskipun pada akhirnya 

tujuan dalam latihan adalah kemampuan yang bersifat khusus, namun 

kemampuan yang bersifat khusus tersebut harus didasari oleh 

kemampuan kondisi fisik yang baik secara menyeluruh. 

Perkembangan menyeluruh merupakan dasar-dasar keterampilan 

gerak yang kokoh, guna menunjang spesialisasi yang terpilih. 

Kesiapan dan kemampuan atlet untuk melaksanakan program latihan 

juga tergantung pada kondisi fisik siswa secara menyeluruh. 

c. Prinsip Speasilisasi  

Prinsip sprsialisasi dapat juga disebut prinsip kekhususan. Pengaruh 

yang ditimbulkan akibat latihan itu bersifat khusus, sesuai dengan 

karakteristik kondisi fisik, gerakan dan sistem energi yang digunakan 
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selama latihan. Latihan yang diajukan pada unsur kondisi fisik tertentu 

hanya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap komponen 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, agar aktivifitas latihan itu 

mempunyai pengaruh yang baik, latihan yang dilakukan harus bersifat 

khusus, sesuai dengan unsur kondisi fisik dan jenis olahraga yang 

akan dikembangkan. 

d. Prinsip Individual  

Latihan yang diberikan pada atlet hendaknya bersifat individual. 

Menurut Sadoso Sumosardjuno yang dikutip Marino (2010:41) 

mengemukakan bahwa Meskipun sejumlah atlet dapat diberi program 

pemantapan kondisi fisik yang sama, tetapi kecepatan kemajuan dan 

perkembangannya tidak sama. Sehingga sangat bijaksana jika pelatih 

memberikan latihan kepada atletnya secara individu.Kemampuan 

siswa akan meningkat apabila latihannya berdasarkan pada prinsip-

prinsip latihan yang benar. 

 

3. Dosis Latihan 

Olahraga merupakan kegiatan yang terukur dan tercatat, sehingga 

segala sesuatu yang dilakukan lebih banyak mengandung unsur-unsur 

yang pasti. Oleh karena itu dalam penyusunan dan merencanakan 

proses latihan seseorang pelatih harus mempertimbangkan faktor-faktor 

yang disebut dosis latihan. Adapun beberapa macam di dosis latihan 

menurut Lubis (2013:66-67) adalah Intensitas latihan, pengulangan, 
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order of exercise, frekuensi latihan, jumlah set, istirhat selama interval 

dan volume. Adapun penjelasannya sebagai berikut:  

a. Intesitas latihan  

Intensitas latihan atau beban latihan berhubungan dengan jumlah 

berat beban atau besarnya resistensi yang digunakan. Intensitas 

latihan dapat dihitung dengan membagi volume beban dengan 

jumlah pengulangan.  

b. Pengulangan  

Jumlah pengulangan yang dapat dilakukan biasanya tergantung 

dengan beban yang digunakan. Semakin tinggi beban, makin rendah 

jumlah pengulangan yang dapat dilakukan 

c. Order Of Exercise 

Order Of Exercises dalam program latihan kekuatan secara 

signifikan dapat mempengaruhi efektivitas sesi latihan. Latihan yang 

melibatkan kelompok otot besar, latihan yang melibatkan banyak 

sendi harus dilakukan pada awal sesi pelatihan, karena latihan-

latihan ini merupakan dasar pengembangan kekuatan dan perlu 

dilatih saat atlet memiliki bayak tenaga. 

d. Frekuensi Latihan 

Frekuensi latihan biasanya diukur dengan jumlah kali latihan per 

minggu yang melibatkan kelompok otot tertentu atau seberapa sering 

atlet berlatih dengan melibatkan seluruh tubuh. Semakin besar 

frekuensi latihan, semakin besar perolehan kekuatan. 

e. Jumlah Set 
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Jumlah pengulangan dalam suatu latihan yang diikuti istirahat 

interval. Terdapat hubungan terbalik antara kebutuhan latihan 

(jumlah repetisi) dengan jumlah set. 

f. Istirahat Selama Interval 

Panjang pendeknya waktu interval tergantung dari jenis kekuatan 

yang diinginkan. Menurut Ozalin dalam Lubis (2013:67) 

menyatakan bahwa dalam mengembangkan kekuatan maksimum 

waktu interval antara 2-5 menit. 

g. Volume Latihan 

Volume latihan adalah lamanya dan ulangan semua beban latihan 

pada satu unit latihan atau bisa juga dikatakan bahwa volume adalah 

jumlah keseluruhan beban yang digunakan untuk latihan kekuatan.  

 

4. Kondisi Fisik 

Dalam konteks kegiatan olahraga, maka kondisi fisik seseorang akan 

sangat mempengaruhi bahkan menetukan gerak penampilannya. Karena 

kondisi fisik yang baik, seperti yang dikemukakan Harsono (1988), 

akan berpengaruh terhadap fungsi dan system organisme tubuh antara 

lain berupa: 

a. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi jantung. 

b. Akan ada peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina dan 

komponen kondisi fisik lainnya. 

c. Akan ada pemulihan yang lebih cepat dalam organ – organ tubuh 

setelah latihan. 
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Atlet yang memiliki kondisi fisik yang baik, akan lebih cepat pula 

menguasai teknik – teknik gerakan yang dilatihkan. Karena latihan 

teknik, taktik, dan keterampilan akan mampu dilakukan secara 

maksimal, artinya meskipun harus mengulang suatu gerakan atau suatu 

pola taktik tertentu berpuluh kali, dia tidak akan cepat lelah. Berikut ini  

sepuluh macam komponen kondisi fisik yang harus dimiliki dengan 

baik oleh seorang pemain : 

1. Daya Tahan (endurance) adalah kemempuan sesorang untuk 

bergerak melakuka gerakan dalam jarak tertentu dan waktu yang 

lama (Sudirman Husin, dalam kuliah tes dan pengukuran) 

2. Kekuatan (strength) adalah kemampuan sekelompok otot menahan 

atau menekan atau menarik beban. 

3. Kecepatan (speed) adalah kemampuan sesorang untuk menempuh 

jarak dalam waktu singkat. 

4. Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang dalam waktu yang 

singkat lari merubah arah. 

5. Daya Ledak (power) adalah kemampuan otot untuk melakukan 

gerakan sekuat – kuatnya dalam waktu sesingkat – singkatnya. 

6. Kelentukan (fleksibility) adalah kemampuan otot sendi dan saraf 

untuk mengulur secara maksimal 

7. Reaksi (reaction) adalah kemampuan seseorang untuk menjawab 

rangsangan dalam waktu singkat 
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8. Koordinasi (coordination) adalah kemampuan seseorang 

mengendalikan organ – organ syaraf otot.  

9. Keseimbangan (balance) adalah kemampuan sesorang untuk 

menahan dari stabill. 

10.Ketepatan (accuration) adalah kemampuan seseorang untuk  

mengendalikan gerak – gerak bebas terhadap suatu sasaran. 

Dari sepuluh komponen fisik tersebut tidak seluruhnya harus dimiliki 

secara baik. Ada komponen yang menjadi pelengkap dari komponen 

yang lain. Melihat dari karakteristik cabang olahraga sepak bola, dapat 

disimpulkan bahwa komponen yang harus lebih dominan dimiliki 

pemain sepak bola adalah daya tahan (endurance), kekuatan (strength), 

kecepatan (speed), ketepatan (accuration) dan tentunya tanpa 

meninggalkan komponen fisik yang lain. Intensitas olahraga sepak bola 

tentunya berbeda dengan olahraga takraw, walaupun kedua olahraga ini 

mayoritas menggunakan kaki sebagai tumpuan. Intensitas latihan yang 

diberikan juga harus sesuai dengan yang direncanakan sehingga peak 

performance yang direncanakan pada masa kompetisi akan tercapai 

sesuai rencana. Intensitas latihan harus diberikan sesuai dengan 

kemampuan atlet. Hal ini dikarenakan jika intensitas latihan tidak 

sesuai dengan kemampuan atlet maka akan berdampak buruk pada 

penampilannya dan juga berakibat latihan tersebut overload untuk atlet. 

Jadi, perlu diperhatikan dalam pemberian intensitas pada atlet harus 

dengan perhitungan yang tepat dan sesuai dengan aturan yang ada. 
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C. Ketepatan (Accuration) 

 

Tepat berarti sesuai dengan harapan atau keinginan yang dikehendaki. 

Husin (2013:dalam kuliah tes dan pengukuran) mengungkapkan 

Ketepatan merupakan kemampuan seseorang mengarahkan susuatu tepat 

pada satu titik sasaran. Kemudian menurut Sajoto (2004:1055) 

mengatakan Ketepatan dapat diartikan sebagai ketelitian atau kejutan. 

Ketepatan atau accuracy adalah kemampuan gerak tubuh seseorang 

untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran 

ini dapat berupa jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus 

dikenal dengan salah satu bagian tubuh.  

 

Konteks olahraga Suharno (2002:35) mengemukakan bahwa Ketepatan 

adalah kemampuan untuk mengarahkan sesuatu gerak ke sesuatu sasaran 

sesuai dengan tujuannya.  Sedangkan ketepatan menurut Dwiyogo dan 

Sulistyorini (2002:33) adalah Kemampuan seseorang untuk mengarahkan 

suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan. Cara mengembangkan 

ketepatan ialah dengan mengulang-ulang gerakan dengan frekuensi yang 

banyak, mempercepat gerakan, dan menjauhkan atau mempersempit 

gerakan. Menurut Sajoto (2004:59) ketepatan adalah Kemampuan dalam 

mengendalikan gerak – gerak bebas terhadap suatu sasaran.  

 

Ketepatan atau  accuration merupakan faktor yang sangat diperlukan 

seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan 

berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran 
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dengan maksud dan tujuan tertentu. Ketepatan merupakan salah satu 

komponen fisik yang harus dikuasai oleh atlet untuk mencapai presatasi 

maksimum khususnya mendapatkan tendangan yang mempunyai akurasi 

dalam olahraga sepak bola.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ketepatan atau akurasi shooting  adalah kemampuan seseorang 

melakukan tendangan menuju sasaran yang dilihat dan mengenai sasaran 

tersebut pada jarak lempar tertentu. 

D.  Keterampilan Gerak 

Keterampilan itu dapat juga dipahami sebagai indikator dari tingkat 

kemahiran atau penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh 

Lutan, (2002: 95). Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola 

atau gerak tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian 

atau seluruh tubuh yang bisa dilakukan melalui proses belajar. Semakin 

kompleks keterampilan gerak yang harus dilakukan, makin kompleks 

juga koordinasi dan kontrol tubuh yang harus dilakukan, dan ini berarti 

makin sulit juga untuk dilakukan. Belajar keterampilan gerak 

berlangsung melalui beberapa tahap yakni: (1) tahap kognitif, (2) tahap 

asosiatif, dan (3) tahap otomatis. Lutan (2002:305)  

1. Tahap Kognitif  

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan 

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas 

gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu 
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diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, 

termasuk bagaimana penerapan informasi atau pengetahuan yang 

diperoleh.  Pada tahap ini gerakan seseorang masih nampak kaku, 

kurang terkoordinasi, kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. 

2. Tahap Asosiatif  

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang 

terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan 

lambat laun semakin konsisten. 

3. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan 

secara otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak 

seberapa terganggu oleh kegiatan lainnya. 

 

E. Alat Bantu 

Alat bantu ( peraga ) adalah alat yang digunakan pengajar dalam 

menyampaikan materi, dengan adanya alat peraga maka bahan ajar atau 

materi akan lebih mudah dimengerti, oleh peserta didik. Yusuf  (2002: 

50). Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan 

tujuan membantu guru agar proses pembelajaran dan efektif secara 

efesien. Alat peraga adalah alat yang dapat memperdengarkan atau dapat 

memperagakan bahan-bahan tersebut, sehingga murid-murid dapat 
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menyaksikan langsung, mengamat-amati dengan cermat, memegang atau 

merasakan bahan-bahan peragaan pelajar.  

 

Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi menuntut guru agar 

mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan 

sekurang-kurangnya guru dapat menggunakan alat yang murah dan 

efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu 

dalam pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. Hamalik dalam 

Arsyad (2005:15) mengemukakan bahwa Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pelajaran saat itu. Manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa. Menurut Arsyad (2005:7). 

 

 Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar 

baik di dalam maupun di luar kelas. Alat bantu adalah alat yang 

digunakan pendidik dalam menyampaikan pendidikan, alat bantu ( 

peraga ) sangat penting. Alat tersebut berguna agar bahan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru lebih mudah diterima atau dipahami peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar siswa lebih berhasil dalam proses 

pembelajaran dan efektif serta efesien. Alat bantu (peraga) yang 
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digunakan dalam upaya meningkatkan kemampuan akurasi shooting 

pinalty pada siklus pertama adalah ban sepeda Mountain Bike (MTB) 

dengan ukuran 26 x 2.10. Ban sepeda yang digunakan untuk latihan pada 

variasi pertama ini berjumlah 4 buah, kemudian ban tersebut akan 

digantung pada dinding. Variasi kedua peneliti menggunakan alat bantu 

berupa bola plastik. Bola plastik ini digunakan sebagai target / sasaran 

tendangan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian pada variasi ketiga 

peneliti menggunakan alat bantu botol plastik sebagai sasaran tendangan. 

Keuntungan alat bantu modifikasi pada siklus pertama,kedua dan ketiga 

adalah hemat biaya, praktis,  serta memudahkan guru untuk 

mengevaluasi latihan akurasi shooting dalam pembelajaran sepak bola. 

Diharapkan dengan pemakaian ban sepeda, dan ban motor ini akan 

menambah akurasi shooting penalty jarak 11 meter siswa ekstrakulikuler 

Sepak Bola.  

 

F. Ekstrakurikuler Olahraga 

Sukardi dan Sumiati (2003:98) mengungkapkan kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan diluar jam pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan 

disekolah atau diluar sekolah dengan tujuan memperluas pengetahuan 

siswa, mengenai hubungan antara mata pelajaran dan penyaluran bakat 

dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya.  

Pelaksanaan ekstrakurikuler yang dilakukan diluar jam pelajaran sangat 

penting ditentukan oleh kondisi lingkungan sekolah dan tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai serta adanya pelatih ahli dalam 
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bidang olahraga tersebut, juga ditentukan adanya penyajian bentuk 

latihan yang baik, sistematis, dari guru atau pelatih sehingga akan 

membantu pencapaian tujuan yang dikehendaki. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilakukan disekolah maupun diluar sekolah bertujuan agar siswa 

dapat lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan, 

mendorong pembinaan sikap atau nilai dalam rangka penerapan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 

pelajaran dalam kurikulum, yang baik program inti maupun non inti.  

 

Tujuan dari olahraga ekstrakurikuler adalah meningkatkan pengetahuan 

siswa yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Serta 

meningkatkan bakat dan minat siswa dalam pembinaan pribadi menuju 

pembinaan manusia seutuhnya. Dan mengenal hubungan antara yang satu 

dengan yang lain, lingkup kegiatan yang dapat mendukung intra dan 

ekstrakurikuler. Jadi tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah menyalurkan 

bakat dan minat siswa dan membina siswa yang telah memiliki prestasi 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang diselengarakan di sekolah. 

 

G. Kerangka Berpikir 

 

Menurut Soekanto (2005:24) Kerangka pikir adalah konsep yang 

memerlukan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

pada dasarnya berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba menerapkan suatu cara latihan 
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meningkatkan kemampuan akurasi shooting penalty dengan 

menggunakan alat bantu.  

 

Alat bantu dalam permainan merupakan bagian dari inovasi yang dapat 

dilakukan dalam dunia pendidikan.. Alat bantu yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ban sepeda, bola pastik 

dan botol palastik. Pada variasi pertama menggunakan ban sepeda yang 

digantung pada tiang gawang, pada variasi yang ke dua bola plastik yang 

digantung pada tiang gawang dan pada variasi yang ke tiga menggunakan 

botol plastik ukuran 1500 ml yang digantung pada tiang gawang. Hal ini 

dapat memberikan variasi latihan kepada para siswa tersebut agar mereka 

merasa tertantang dalam melakukan latihan tersebut dan juga agar 

mereka tidak merasa bosan atau jenuh pada saat melakukan latihan. 

Walaupun bakat masing-masing orang memegang peran penting, akan 

tetapi hasil penguasaan psikomotor sebagian besar merupakan fungsi 

kebiasaan dan keterampilan yang diperoleh ketika melakukan tugas 

tersebut. Demikian latihan meningkatkan kemampuan akurasi shooting 

penalty dengan menggunakan alat bantu dapat efektif dan meningkat 

pada siswa yang mengukuti Ekstrakurikuler Sepak Bola di SMK 2 MEI 

Bandar Lampung. 

 

H. Hipotesis 

 

Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata ”hypo” 

yang artinya ”dibawah” dan ”thesa” yang artinya ”kebenaran”. Hipotesis 
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adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, Arikunto 

(2013:110). Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah sebagai 

dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya 

Sudjana (2006:219) mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan 

mengenai satu hal yang di buat untuk menjelaskan hal itu yang sering di 

tuntut untuk melakukan pengecekan nya. Berdasarkan uraian diatas, 

maka hipotesis penelitian ini adalah. 

Ha : Adakah pengaruh latihan menggunakan alat bantu terhadap akurasi 

shooting penalty  pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di SMK 2 Mei 

Bandar Lampung ? 

H0 : Tidak ada pengaruh latihan menggunakan alat bantu terhadap 

akurasi shooting penalty  pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di SMK 

2 Mei Bandar Lampung ? 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. METODOLOGI PENELITIAN  

 

1. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen. 

Metode eksperimen bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akibat 

dari suatu perlakuan atau treatment. Hal ini Sesuai dengan pendapat 

menurut Sugiyono (2011:72) Metode Penenlitian ini adalah semua kegiatan 

pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang 

tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta 

teknologi. Sedangkan menurut Sukardi (2003:17). 

Metode penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis, direncakan oleh 

para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi 

masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri. pendapat di jelas bahwa 

metode penelitian eksperimen digunkan untuk mengetahui adanya pengaruh 

atau perubahan atau peningkatan yang disebabkan oleh diberikan perlakuan 

(treatment). Dalam penelitian ini sebagai perlakuan adalah: pengaruh latihan 



39 
 

menggunakan alat bantu terhadap akurasi shooting pinalty pada siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di SMK 2 Bandar Lampung 

2. Subyek Penelitian 

a.  Tempat Penelitian 

Di lapangan sepak bola Universitas Lampung. 

b. Objek Penelitian yang diamati adalah latihan meningkatkan akurasi 

shooting pinalty pada Sepak Bola. 

c. Subyek penelitian yang diamati adalah Siswa yang mengikuti 

Ekstrakulikuler Sepak Bola di SMK 2 MEI Bandar Lampung sebanyak 

28 siswa. 

d.  Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga minggu,(di Bulan Desember 

2015),  setiap minggu dilakukan tiga kali pertemuan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Proses penelitian memerlukan suatu populasi sebagai sumber data dan 

merupakan keseluruhan bahan atau elemen yang diselidiki atau diteliti. 

Suharsimi Arikunto (2006:130) menjelaskan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Pendapat lain mengatakan bahwa, 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 
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Sugiyono,(2008:80). Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian yang digunakan sebagai sasaran penelitian. Jadi, yang 

dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah pemain sepak bola SMK 

2 Bandar Lampung yang berjumlah 28 orang siswa. 

b. Sampel 

Suharsimi Arikunto (2006:131) menjelaskan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya lebih besar, dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Menurut Emzir (2014:41), 

sampel untuk studi korelasional dipilih dengan menggunakan metode 

sampling yang dapat diterima, dan 20 subjek dipandang sebagai ukuran 

sampel minimal yang dapat diterima. Dengan demikian adapun sebagai 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampling total 

dari populasi sebanyak 28 pemain sepak bola di SMK 2 Bandar 

Lampung. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bagi peneliti yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. Indrawan, (2014:112). Kemudian fungsi dari instrumen adalah 

mengungkapkan fakta menjadi data. Yaniawati, (2014:113) Alat ukur pada 
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penelitian ini yaitu berupa poin-poin dari hasil tes shooting  pinalty jarak 11 

meter ke arah gawang.    

 

  

 

 

 

 

  

Gambar 1. Instrumen Tes Shooting Nurhasan, (2007:214)    

C. Analisis Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes 

pengamatan di lapangan, untuk mengumpulkan informasi dan menilai atau 

mengevaluasi hasil dari pengaruh peningkatan akurasi shooting penalty jarak 

11 meter. Jadi cara memperoleh data dalam penelitian ini berjenis data 

primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh 

suatu organisasi atau perorangan. Data yang di nilai adalah variabel bebas : 

Latihan  menggunakan alat bantu (X
1
),dan  variabel terikat yaitu akurasi 

shooting penalty (Y).  
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1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi 

atau tidak dari distribusi normal. Langkah sebelum melakukan pengujian 

hipotesis lebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data dengan uji 

normalitas yaitu menggunakan Uji lillieferors (Sudjana, 2005:466). Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Pengamatan X1, X2, ........, Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ....... Zn 

Dengan menggunakan rumus: Zi =  
    ̅

 
 

(  ̅ dan S masing-masing merupakan rerata dan simpangan baku 

sampel) 

b. Untuk tiap bilangan baku ini akan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian hitung peluang F (zi) = P (z  zi) 

c. Selanjutnya hitung proporsi Z1, Z2, ....... Zn yang lebih atau sama dengan 

zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (zi), maka : 

S (zi) =  
                                

 
 

Hitung selisih F (zi) – S (zi) kemudian tentukan harga mutlaknya 

d. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Sebutlah harga terbesar L0 . 

e. Kriteria pengujian adalah jika Lhitung  Ltabel, maka variabel tersebut 

berdistribusi normal, sedangkan jika Lhitung  Ltabel maka variabel 

berdistribusi tidak normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua 

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. untuk  

pengujian homogenitas digunakan rumus sebagai berikut : 

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F 

 

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus 

Dk pembilang  : n-1 (untuk varians terbesar) 

Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan 0.05 maka dicari pada tabel F. Dengan kriteria pengujian : 

 Jika  : F hitung ≥ F tabel  tidak homogen 

     F hitung ≤ F tabel berarti  homogen  

Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka 

data tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila F 

hitung (>) dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang 

berbeda. 
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3. Uji Hipotesis 

Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu 

untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas 

(X1, X2 ,) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2015:273), bila 

sampel berkolerasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan 

sesudah treatmen atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen, maka dugunakan t-test. Menurut Sugiyono 

(2015:272) Pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat beberapa 

rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut pedomannya : 

a. Bila jumlah anggota sampel n1= n2, dan varian homogen ( 21   ) 

maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk sepaerated, maupun pool 

varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 - . 

b. Bila n1 ≠ n2, varian homogen ( 21   ), dapat digunakan rumus t-test 

pool varian 

c. Bila n1 = n2, varian tidak homogen α ≠ α dapat digunakan rumus 

seperated varian atau polled varian dengan dk= n1- 1 atau n2 – 1. Jadi 

dk bukan n1 + n2 – 2. 

d. Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen (   ). Untuk ini dapat 

digunakan t-test dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) 

dibagi dua, kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

e. Ketentuannya bila t-hitung ≤ t-tabel, maka H0 diterima dan tolak Ha 
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Berikut rumus t-test yang digunakan : 

  t hitung = 
 

21

21

11

nn
xS

XX

gab 


  

 

2

)1()1(

21

2

22

2

11






nn

SxnSxn
S gab

 

Keterangan : 

X  : Rerata kelompok eksperimen A 

X  : Rerata kelompok eksperimen B 

1S    : Simpangan baku  kelompok eksperimen A 

2S   : Simpangan baku  kelompok eksperimen B 

1n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen  A 

2n  : Jumlah sampel kelompok eksperimen B  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa : 

Latihan menendang menggunakan alat bantu memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap akurasi shooting penalty pada siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMK 2 MEI Bandar Lampung. 

 

B.  Saran  

 

1. Kepada para Mahasiswa dan guru pendidikan jasmani diharapkan 

mencoba model-model latihan untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

penjaskes di sekolah, khususnya sepakbola. 

2. Pada program studi penjaskes diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 

dalam program dan pembelajaran dalam mata kuliah sepakbola untuk 

meningkatkan kemampuan bermain sepakbola. 

3. Bagi mahasiswa lain yang berminat meneliti kembali permasalahan ini, 

disarankan agar penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan dikembangkan. 
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