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ABSTRAK

EFEKTIVITAS LATIHAN ANKLE WEIGHT DAN TARIK KARET
TERHADAP HASIL TENDANGAN LONG PASSING PEMAIN
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Oleh

NANANG ARISTIA UTAMA

Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kemampuan pemain
Persada FC dalam melakukan tendangan long passing. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui efektivitas latihan ankle weight dan tarik karet terhadap hasil
tendangan long passing pemain sepakbola Persada FC Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah eksperimen
komparatif  dengan desain penelitian pre test,ordinal pairing, treatment, dan post
test. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemain Sepakbola Persada FC
sebanyak 30 orang dan sampel menggunakan total sampling sebanyak 30 orang.
Sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi. Teknik pengambilan data
menggunakan lembar kerja. Hasil analisis data diperoleh uji t-perbedaan antara
kelompok ankle weight dan tarik karet diperoleh thitung = 0,0226 <ttabel = 2,045
maka tolak H1 diterima H0 artinya tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan
antara latihan ankle weight dan tarik karet terhadap hasil tendangan long passing
pemain sepakbola Persada FC Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah latihan ankle weight dan tarik karet
berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan tendangan long passing dan
latihan tarik karet memiliki pengaruh yang lebih besar daripada latihan ankle
weight.

Kata Kunci : Latihan Ankle Weight, Tarik Karet, Tendangan Long Passing.
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling populer

di dunia sampai saat ini.Permainan dalam sepakbola menyimpan banyak kisah

yang mengejutkan dan merupakan permainan yang cukup cantik dan menarik

untuk siapapun. Olahraga ini tidak mengenal batas usia, ras, kaya, maupun

miskin.

Seiring waktu, sepakbola terus mengalami banyak perubahan dan perkembangan

dari bentuk sederhana sampai menjadi permainan sepakbola modern yang

mengagumkan dan sangat digemari banyak orang. Baik itu tua-muda, anak-anak,

orang dewasa, bahkan wanita, kalangan pencinta olahraga sepakbola itu

sendiri,hingga pekerja kantoran. Untuk melepaskan penat pekerjaan ataupun hobi,

melampiaskannya melalui permainan sepakbola. Itulah mengapa permainan

sepakbola juga dilakukan untuk tujuan rekreasi dan pengisi waktu luang.

Namun dewasa ini, permainan sepakbola bukan sekedar untuk melepas penat atau

rekreasi semata, akan tetapi menuntut suatu prestasi yang optimal dan memiliki

nilai bisnis yang tinggi. Permainan sepakbola di Indonesia sendiri sudah

dilakukan masyarakat sejak jaman penjajahan Belanda sampai saat ini.Akan tetapi

prestasi kesebelasan nasional kita belum memenuhi apa yang diharapkan para

pecinta sepakbola tanah air.

Merujuk sumber Wikipedia (7 Maret 2017), sebelum kemerdekaan pada 1945, tim

sepakbola ini menggunakan nama tim nasional sepakbola Hindia Belanda.

Dengan nama itulah tim sepakbola tersebut bermain di Piala Dunia FIFA tahun
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1938 di Perancis, dimana mereka kalah dari Hongaria di putaran pertama dan

belum pernah lolos lagi sampai saat ini.

Walaupun belum sampai pada prestasi yang diinginkan dan sempat terjadi

kekisruhan di dalam lembaga yang menaungi sepakbola di Indonesia, namun

dunia persepakbolaan Indonesia terus berusaha membuktikan diri untuk lebih baik

pada para suporter dan pecintanya dengan bangkit dari keterpurukan dan terus

berusaha mengukir prestasi.

Ini terbukti dari peringkat FIFA yang disandang tim nasional (timnas) yang pada

1 Juni 2017 berada pada posisi 175 setelah sebelumnya berada pada posisi

terendah yakni ke 191 pada Juli- Agustus 2016 lalu. Peringkat FIFA tertinggi

sendiri diraih pada tahun 1998 yakni peringkat 76. Kemenangan terbesar juga

sempat diraih atas Filipina yakni 12-0 di Seoul, Korea Selatan pada September

1972 dan 13-1 di Jakarta pada 23 September 2002. Namun kekalahan terbesar

sempat terjadi saat berhadapan dengan Bahrain di Riffa, Bahrain pada Februari

2002. Yakni 10-0.

Piala Asia, Indonesia tampil 4 kali. Pertama kali tahun 1996, kemudian tahun

2000, 2004, dan 2007. Sementara di Piala Suzuki AFF, Indonesia sempat

menelurkan hasil terbaik dengan meraih peringkat 2 tahun 2000, 2002, 2004,

2010, dan 2016. Tim sepakbola Indonesia juga terus memperbaiki diri baik secara

permainan maupun kelembagaan sampai saat ini. Tujuannya agar bisa mengukir

prestasi lebih baik lagi dan memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia di

kancah nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan

masyarakat, permainan sepakbola menjadi salah satu cabang olahraga yang
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diprioritaskan.Permainan sepakbola merupakan permainan kolektif yang

membutuhkan kerjasama dalam tim. Semua pemain harus bekerja sama dengan

teman satu tim untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai harapan yakni

terciptanya gol yang indah. Gol dapat membangkitkan semangat permainan

manakala gol itu tercipta secara fantastis dan spektakuler. Namun gol juga bisa

menurunkan semangat ketika peluang gol yang ada tidak bisa dimanfaatkan dan

berlalu sia-sia begitu saja.

Selain kemampuan individu, kerjasama dan strategi yang diterapkan dalam

permainan sepakbola memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil

pertandingan. Dalam pertandingannya sendiri, sepakbola dimainkan oleh dua

kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukan bola ke

gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas

pemain sehingga kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan. Nugraha

(2010:64).

Dilihat dari taksonomi gerak umum, sepakbola secara lengkap diwakili oleh

gerakan-gerakan dasar yang membangun pola gerak yang lengkap, dari mulai

gerak lokomotor, nonlokomotor, sekaligus manipulatif. Keterampilan dasar ini

dianggap sebagai keterampilan fundamental yang sangat berguna bagi

pengembangan keterampilan-keterampilan lain yang lebih kompleks.

Seorang pemain sepakbola agar dapat mencapai hasil permainan yang baik harus

memiliki fisik, mental dan macam-macam teknik dasar bermain sepakbola. Saat

kondisi fisik dan mental dalam keadaan siap atau baik, namun tidak diimbangi

penguasaan teknik dasar bermain sepakbola yang mumpuni, tentu akan sia-sia

saja. Begitu pula sebaliknya, memiliki kemampuan bermain sepakbola yang
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mumpuni namun tidak dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental, maka hanya

akan menciptakan permainan yang tidak bertenaga dan kurang maksimal dalam

mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Hartomo (2010: 8) seorang pemain sepakbola harus menguasai teknik

dasar dalam bermain sepakbola.  Seperti menendang bola, menghentikan atau

mengontrol bola, menyundul bola, dan lainnya.Teknik dasar permainan sepakbola

menentukan sampai dimana seorang pemain dapat meningkatkan mutu

permainannya. Dengan penguasaan teknik dasar yang baik dan sempurna, pemain

dapat melaksanakan taktik dan strategi permainan dengan mudah karena pemain

tersebut mempunyai kepercayaan pada diri sendiri yang tinggi.

Komarudin (2011: 70-75) mengatakan hal yang sama terkait teknik bermain

sepakbola. Menurutnya secara garis besar teknik sepakbola terdiri dari dua bagian

utama yaitu teknik badan (teknik tanpa bola) dan teknik dasar dengan bola.

Teknik-teknik dasar tersebut harus dikuasai oleh para pemain sepakbola,

penguasaan teknik dasar merupakan suatu prasyarat yang harus dimiliki oleh

setiap pemain agar permainan dapat berjalan dangan baik dan menarik.

Teknik bermain sepakbola adalah terlepas sama sekali dari permainannya.

Umpamakan teknik menendang bola dengan punggung kaki bagian dalam, adalah

cara melakukan gerakan menendang dimulai arah sasaran, letak kaki tumpu, sikap

kaki yang menendang, sikap badan, arah pandangan mata, ayunan kaki yang

menendang, perkenaan kaki bagian dalam pada bola, berakhir pada gerakan

lanjutan. Keterampilan teknik bermain sepakbola adalah penerapan teknik dalam

bermain sepakbola.
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Permainan sepakbola, menendang adalah bentuk atau teknik dasar dalam

permainan sepakbola yang paling dominan. Kemampuan menendang bola dengan

baik dan benar dapat dipergunakan untuk tujuan: Memberi operan kepada teman,

menembak bola ke arah gawang lawan, membuat gol kemenangan, membersihkan

atau menyapu bola di daerah pertahanan (belakang) langsung ke depan (biasa

dilakukan oleh para pemain belakang untuk mematahkan serangan lawan), dan

untuk melakukan bermacam-macam tendangan khususnya yaitu tendangan bebas,

tendangan sudut dan tendang hukuman atau penalti.

Seorang pemain yang tidak menguasai teknik menendang bola dengan baik, tidak

akan mungkin menjadi pemain yang baik. Kesebelasan yang baik adalah suatu

kesebelasan yang semua pemainnya menguasai teknik menendang bola dengan

baik, cepat, cermat dan tepat pada sasaran, sasaran teman maupun dalam

membuat gol ke mulut gawang. Adapun hasil yang didapat oleh tendangan dalam

sepakbola bisa berupa tendangan datar atau pendek (shot passing) dan tendangan

jauh (long passing).

Teknik dasar lain yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepakbola selain

menendang adalah teknik mengoper bola (passing). Passing merupakan seni

memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain (Mielke, 2007:

19). Passing paling banyak dilakukan menggunakan kaki, tetapi bagian tubuh lain

juga bisa digunakan. Passing berfungsi mengalirkan bola ke mana saja sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan tim. Walaupun pemain memiliki kemampuan

dan keterampilan yang tinggi, seorang pemain sepakbola juga bergantung pada

setiap anggota tim lainnya untuk menciptakan permainan yang cantik, menarik

dan membuat keputusan yang tepat sesuai kebutuhan tim.
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Agar dapat berhasil di dalam lingkungan tim ini, seorang pemain harus mengasah

keterampilan individunya separti teknik passing, karena hampir sepanjang

permainan pemain sepakbola akan selalu menggunakan teknik passing. Dengan

menguasai teknik passing yang baik pemain dapat menguasai pertandingan karena

bola tidak mudah direbut oleh pemain lawan.

Passing membutuhkan banyak teknik yang sangat penting agar dapat tetap

menguasai bola. Menurut Herwin (2004: 29) dalam permainan sepakbola

menendang bola (passing) memiliki tujuan antara lain mengoper bola pada teman,

mengoper bola ke daerah yang kosong, mengoper bola terobosan diantara lawan,

menendang bola untuk membuat gol ke gawang lawan, dan menendang bola

untuk mengamankan daerah permainannya sendiri.

Melalui passing yang baik, pemain dapat berlari ke ruang yang terbuka dan

mengendalikan permainan saat membangun strategi penyerangan. Semakin

banyak tim menguasai bola, maka semakin banyak juga peluang untuk menguasai

permainan dan mencetak gol. Kebanyakan passing dilakukan menggunakan kaki

bagian dalam karena di bagian kaki itulah terdapat permukaan yang lebih luas

bagi pemain untuk menendang bola, sehingga memberikan kontrol bola yang

lebih baik. Seorang pemain yang tidak dapat menguasai teknik passing dengan

baik, tidak akan mungkin menjadi pemain yang baik. Untuk dapat melakukan

passing maupun long pass yang baik setiap pemain harus sungguh-sungguh

dalam melakukan latihan.

Mengenai tendangan jauh (long passing), agar dapat dilakukan dan mencapai

sasaran dengan baik diperlukan kondisi fisik yang baik pula, dalam hal ini yang

diperlukan adalah kekuatan (power) tungkai. Power tungkai berhubungan
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langsung dengan kekuatan yang dimiliki oleh otot tungkai seorang pemain untuk

menghasilkan tendangan yang jauh atau keras.

Long Pass sendiri merupakan taktik dalam sepak bola, yaitu passing atau umpan

jarak jauh yang dapat dilakukan dalam fase tak bergerak maupun selama

permainan berjalan dan bertujuan untuk:

a. Memindahkan permainan dalam tahap terakhir dalam suatu serangan

b. Memberi operan ke depan gawang

c. Mematikan langkah pemain lawan yang datang menyongsong

d. Terutama untuk menendang ke gawang pada saat penjaga gawang lawan

ke luar dari sarangnya

Idealnya,salah satu komponen yang dibutuhkan seorang pemain sepakbola adalah

memiliki power tungkai yang baik dengan berbagai macam latihan yang

mendukung. Diantaranya menggunakan ankle weight dan tarik karet. Latihan

ankle weight dan tarik karet bertujuan untuk menguatkan atau membiasakan

tungkai kaki dalam kondisi terbebani dan menghasilkan kekuatan atau energi

maksimal sehingga hasil tendangan long passingpemain lebih meningkat

dibandingkan sebelum diberikan latihan atau treatment (perlakuan).

Ketepatan long passing sendirisangat besar manfaatnya, diantaranya menjauhkan

dari titik aman (dekat gawang), untuk mencetak gol (shooting), danumpan jarak

jauh. Sehingga sangat penting bagi pemain sepakbola menguasai teknik long

passing.

Di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat (Lambar), terdapat klub

Sepakbola Persada FC yang didirikan sejak tahun 1986 dengan ketua klub
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bernama Usep Syaepuddin.  Tujuannya menjaring pemain-pemain muda yang

berbakat ditingkat Kecamatan Balik Bukit dan diharapkan  bisa berprestasi baik

dikancah lokal maupun nasional. Klub ini memiliki anggota yang berusia belasan

sampai 30an tahun. Namun keberadaan klub ini yang jauh dari ibu kota provinsi

dan termasuk didaerah terpencil, mempengaruhi semangat dalam berlatih .

Terlebih, tidak ada pelatih tetap yang memandu setiap proses atau momen latihan.

Padahal saat ada event pertandingan antar kecamatan, klub ini kerap mencetak

prestasi.

Para pemain biasanya baru berlatih secara intensif saat akan ada pertandingan

sepakbola. Pemain hanya melakukan aktivitas permainan sepakbola tanpa

penguasaan teknik bermain sepakbola yang baik dan benar. Termasuk dalam

pengolahan long passing yang kurang maksimal karena kurang terlatihnya otot

tungkai sebagai penyokong kekuatan saat menendang.

Selain itu, teknik melakukan tendangan long passing juga kurang dikuasai oleh

para pemain Persada FC. Seperti posisi penempatan kaki terhadap bola kurang

tepat saat melakukan tendangan long passing. Yakni posisi badan dan kaki tumpu

terlalu maju atau terlalu mundur dari bola sehingga menghasilkan tendangan yang

kurang akurat dan terukur. Untuk menjadi pemain yang baik, pemain seharusnya

terlebih dahulu mengenal sifat-sifat bola. Yakni bentuknya bundar dan bersifat

kenyal (lentur) sehingga mudah sekali bergerak, bergulir, dan memantul-mantul

kemana saja sehingga dibutuhkan penguasaan bola oleh pemain.

Pemain juga harus menguasai bermacam-macam tendangan. Seperti tendangan

bola lurus dengan sempurna, tendangan bola melengkung (slice), juga arah

ayunan kaki yang menendang bola ke arah sasaran tetapi tidak sesuai dengan arah
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badan (untuk mengecoh lawan dalam permainan sepakbola). Dilihat dari hasil

ujicoba tendangan long passing terhadap pemain Persada FC, menunjukkan hasil

yang kurang sesuai harapan.Pada tes awal (pretest) hasil tendangan long passing,

pemain Persada FC memiliki kemampuan atau nilai rata-rata yang hampir sama

atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen yang

diberi perlakuan ankle weight dan tarik karet dengan kelompok kontrol yang tidak

diberi perlakuan.

Dari hasil penelitian tes awal diperoleh nilai rata-rata tes tendangan long passing

pemain Persada FC pada kelompok ankle weight adalah adalah 26,2 dan nilai

standar deviasi (SD) adalah 3,489. Pada kelompok tarik karet adalah 25,9 dan

nilai standar deviasi adalah 2,865.Berdasarkan nilai tes awal, tergambar

kemampuan menendang long passing kedua kelompok rata-rata sama atau tidak

terpaut jauh nilainya.

Hal ini diduga karena kurang maksimalnya kinerja otot tungkai yang menjadi

tumpuan saat hendak melakukan tendangan long passing. Kemampuan pemain

Persada FC bisa lebih dioptimalkan dengan pemberian treatment (perlakuan) yang

benar dan juga penerapan perlakuan yang rutin (kontinyu) untuk meningkatkan

kinerja otot tungkai yang akan berdampak pada meningkatkan power tendangan.

Perlakuan yang diberikan secara berkelanjutan dengan beban yang terus

ditingkatkan ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja otot tungkai dalam

menghasilkan tendangan long passing yang akurat dan terukur.

Penerapan latihan secara berkelanjutan dan didukung dengan alat bantu

latihansangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan otot tungkai dalam

mendukung kemaksimalan hasil tendanganlong passing pemain Persada FC.
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Pemain akan diberikan perlakuan menggunakan alat bantu ankle weight dan tarik

karet. Kedua alat ini akan membantu memaksimalkan kinerja otot tungkai

sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan menendang long passing

pemain Persada FC.

Kemampuan menendang long passing ini penting untuk dikuasai di luar teknik

dasar permainan sepakbola lainnya. Karena kemampuan menendang long passing

menjadi unsur terpenting saat hendak melakukan operan bola pada teman,

melakukan serangan ke gawang lawan, mematikan langkah permainan lawan,

hingga menciptakan gol saat penjaga gawang keluar dari sarangnya.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana

pemilihan latihan tersebut apakah efektif dan terdapat perbedaan dalam

meningkatkan hasil tendangan long passing pemain Persada FC. Sehingga penulis

mengambil judul penelitian “Efektivitas Latihan Ankle Weight dan Tarik Karet

terhadap Hasil Tendangan Long Passing Pemain Sepakbola Persada FC

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017”. Untuk

mengetahui hal tersebut, maka perlu dikaji dan diteliti secara lebih mendalam baik

secara teori maupun praktik melalui penelitian eksperimen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Masih lemahnya kekuatan otot tungkai pemain  sepakbola Persada FC
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2. Kemampuan menendanglong passing pemain sepakbola Persada FC masih

kurang baik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar efektivitas latihan ankle weigh terhadap hasil tendangan long

passing pemain sepakbola Persada FC?

2. Seberapa besar efektivitaslatihan tarik karet terhadap hasil tendangan long

passing pemain sepakbola Persada FC?

3. Apakah ada perbedaan antara latihan ankle weight dan tarik karet terhadap

hasil tendangan long passingpemain sepakbola Persada FC?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin

di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

a) Untuk membuktikan adakah perbedaan yang signifikan dari latihan

ankle weight dan tarik karet terhadap hasil tendangan long passing

pemain sepakbola Persada FC

b) Untuk membuktikan adakah pengaruh yang signifikan dari latihan

ankle weight dan tarik karet terhadap hasil tendangan long passing

pemain sepakbola Persada FC
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a) Untuk mengetahui efektivitaslatihan ankle weight terhadap hasil

tendangan long passing pemain sepakbola Persada FC

b) Untuk mengetahui efektivitaslatihan tarik karet terhadap hasil

tendangan long passing pemain sepakbola Persada FC

c) Untuk mengetahui perbedaan antara latihan ankle weight dan tarik

karet terhadap hasil tendangan long passing pemain sepakbola

Persada FC

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Bagi siswa atau pemain klub: mengetahui kemampuan long passing yang

dimiliki serta menambah pengetahuan dalam hal teknik long passing pada

sepakbola

2. Bagi Guru atau Pelatih: dapat menambah pengalaman dalam proses ajar

mengajar atau sebelum memulai kegiatan olahraga, khususnya dalam

meningkatkan kemampuan long passing dalam sepakbola

3. Bagi Klub: hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dalam melakukan

pembinaan lebih lanjut terhadap pemain klub sepakbola

2. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :



II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kondisi Fisik

Kondisi fisik merupakan unsur terpenting dan menjadi dasar dalam

mengembangkan teknik, taktik, maupun strategi dalam permainan sepakbola.

Menurut Sajoto seperti dikutip Munanda (2016), kondisi fisik adalah satu

kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkanbegitu

saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa di dalam usaha

peningkatan kondisi fisik maka seluruh komponen tersebut harus berkembang.

Kondisi fisik ini dapat dibedakan atas pengertian sempit dan luas. Dalam arti

sempit kondisi fisik adalah keadaan yang meliputi faktor kekuatan, kecepatan,

dan daya tahan. Sedangkan arti luas adalah ketiga faktor tersebut

ditambahdengan faktor kelenturan dan koordinasi. Seseorang dikatakan

memiliki kondisi fisik yang baik apabila ia mampu melakukan pekerjaan yang

dibebankan padanya tanpa terjadi kelelahan berlebihan.

Kondisi fisik merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan

prestasi atlet di setiap cabang olahraga, baik olahraga individu maupun

olahraga beregu yang dipertandingkan.Kondisi fisik merupakan salah satu

aspek latihan yang paling mendasar untuk dilatih dan ditingkatkan oleh atlet

maupun siswa, untuk mendapatkan kondisi fisik yang baik sangat diperlukan

latihan sistematis, berulang-ulang serta kian hari kian bertambah beban

latihannya.
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Mengembangkan kondisi fisik bukanlah pekerjaan yang mudah. Memiliki

kondisi fisik yang baik mempunyai beberapa keuntungan diantaranya mudah

mempelajari keterampilan yang relatif sulit, tidak mudah lelah saat mengikuti

latihan maupun pertandingan, program latihan dapat diselesaikan tanpa banyak

kendala, serta dapat menyelesaikan latihan berat.

Komponen penting yang terkandung dalam kondisi fisik

Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak

dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya.

Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik maka seluruh

komponen tersebut harus dikembangkan walaupun dilakukan dengan sistem

prioritas sesuai keadaan dan keperluannya. Komponen kondisi fisik dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna

membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang sesuai

untuk mengembangkan kekuatan ialah melalui bentuk latihan tahanan

(resistence exercise). Kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan

tahanan atau latihan kekuatan terbagi dalam tiga kategori, yaitu (1)

kontraksi isometrik, (2) kontraksi isotonik, dan (3) kontraksi isokinetik.

1) Kontraksi isometrik: kontraksi sekelompok otot untuk mengangkat atau

mendorong beban yang tidak bergerak dengan tanpa gerakan anggota

tubuh, dan panjang otot tidak berubah. Seperti mengangkat,
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mendorong, atau menarik suatu benda yang tidak dapat digerakan

(tembok, pohon, dsb)

2) Kontraksi isotonik (kontraksi dinamik): kontraksi sekelompok otot

yang bergerak dengan cara memanjang dan memendek, atau memendek

jika tensi dikembangkan. Latihan kontraksi isotonik dapat dilakukan

melalui latihan beban dalam yaitu beban tubuh sendiri, maupun melalui

beban luar seperti mengangkat barbel atau menggunakan sejenis

alat/mesin latihan kekuatan, dan sejenis lainnya. Salah satu bentuk

latihan kekuatan dengan kontraksi isotonik yang paling populer adalah

melalui program Weight Training. Menurut Harsono (2010: 3)weight

training adalah latihan-latihan yang sistematis dimana beban hanya

dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap kontraksi otot

guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti untuk meningkatkan

dan menjaga kondisi fisik, kesehatan, kekuatan atau prestasi dalam

suatu cabang olahraga tertentu.

3) Kontraksi isokenetik: yaitu otot mendapatkan tahanan yang sama

melalui seluruh ruang geraknya sehingga otot bekerja secara maksimal

pada setiap sudut ruang gerak persendiannya.
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Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam

waktu yang relatif lama. Daya tahan terbagi atas:

1) Daya tahan otot: sangat ditentukan dan berhubungan erat dengan

kekuatan otot. Metode untuk mengembangkan daya tahan otot sangat

mirip dengan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dalam

latihan mengembangkan daya tahan otot, teknik isotonik dan isokinetik

harus dilaksanakan dalam tahanan (beban) yang lebih rendah dari pada

latihan kekuatan dan pengulangan yang lebih sering. Sebagai contoh,

daya tahan otot dilakukan kira-kira pada tingkat 20 – 25 RM, dan tidak

pada 8 – 12 RM seperti yang disarankan untuk mengembangkan

kekuatan. Sedangkan dalam mengembangkan daya tahan otot melalui

teknik isometrik, kontraksi yang kuat haruslah ditahan selama 10 – 20

detik atau lebih.

2) Daya tahan jantung-pernapasan-peredaran darah: dapat dicapai melalui

peningkatan tenaga aerobik maksimal (VO2 maks) dan ambang

anaerobik. Dalam pelaksanaan latihan daya tahan jantung-pernapasan-

peredaran darah biasanya selalu terkait dengan tenaga aerobik dan

anaerobik, yang mana unsur tersebut selalu terkait pula dengan sistem

energi yang diperlukan.

c. Kelentukan (Fexibility)

Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak

dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utamanya

yaitu bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Ciri-ciri latihan kelentukan

adalah : 1) meregang persendian 2) mengulur sekelompok otot.

b. Daya Tahan (Indurance)
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Kelentukan sangat diperlukan oleh setiap atlet agar mudah untuk

mempelajari berbagai gerak, meningkatkan keterampilan, mengurangi

resiko cedera, dan mengoptimalkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi.

Kelentukan dapat dikembangkan melalui latihan peregangan (stretching),

yang modelnya terdiri atas:

1) Peregangan dinamik (dynamic stretch), sering juga disebut peregangan

balistik adalah peregangan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh

atau anggota tubuh secara berirama (merengut-rengutkan badan)

2) Peregangan statik (static stretch) adalah satu cara untuk meregangkan

sekelompok otot secara perlahan-lahan sampai titik rasa sakit yang

kemudian dipertahankan selama 20 hingga 30 detik. Dilakukan dalam

beberapa kali ulangan, misalnya 3 kali untuk setiap bentuk latihan.

3) Peregangan pasif: si pelaku berusaha agar sekelompok otot tertentu

tetap rileks. Selanjutnya, temannya membantu untuk meregangkan otot

tersebut secara perlahan-lahan sampai tercapai titik rasa sakit.

Peregangan itu dipertahankan selama 20 – 30 detik.

4) Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF): yaitu melakukan

penguluran dengan bantuan orang lain, atlet yang sedang melakukan

peregangan statik. Selanjutnya temannya mendorong secara perlahan-

lahan dan atlet yang sedang melakukan peregangan menahannya

sampai terjadi kontraksi isometrik, beberapa detik kemudian atlet yang

sedang melakukan peregangan, melakukan rileksasi dan temannya terus

mendorong hingga titik optimum.
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Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi

tubuh baik dalam kondisi statik maupun dinamik. Dalam keseimbangan ini

yang perlu diperhatikan adalah waktu refleks, waktu reaksi, dan kecepatan

bergerak. Dan biasanya latihan keseimbangan dilakukan bersama dengan

latihan kelincahan dan kecepatan, bahkan kelentukan.

Ada dua macam keseimbangan :

1) Keseimbangan statis adalah mempertahankan sikap pada posisi diam di

tempat. Ruang geraknya biasanya sangat kecil, seperti berdiri di atas

alas yang sempit

2) Keseimbangan dinamis adalah kemampuan seseorang untuk

mempertahankan posisi tubuhnya pada waktu bergerak. Seperti Sepatu

roda, ski air, dan olahraga sejenisnya.

e. Kecepatan (Speed)

Kecepatan merupakan kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang

dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terdapat dua tipe kecepatan: 1)

kecepatan reaksi adalah kapasitas awal pergerakan tubuh untuk menerima

rangsangan secara tiba-tiba atau cepat 2) kecepatan bergerak adalah

kecepatan berkontraksi dari beberapa otot untuk menggerakan anggota

tubuh secara cepat.

Terdapat 6 wilayah yang dapat meningkatkan kecepatan, antara lain :

1) Melatih reaksi dengan sinyal

2) Mempercepat kapasitas gerak

3) Kapasitas untuk mengatur keseimbangan kecepatan

d. Keseimbangan (Balance)
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4) Meningkatkan prestasi dari kecepatan maksimum

5) Kapasitas mempertahankan kecepatan maksimum

6) Kapasitas akhir dari pengaruh faktor daya tahan pada kecepatan

Latihan kecepatan sebaiknya diberikan pada program pre-season setelah

atlet memiliki kekuatan, kelentukan, dan daya tahan yang cukup.

f. Kelincahan atau Agility (Gabungan Kecepatan, Kelentukan, dan
Keseimbangan)

Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah

dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan

keseimbangan. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan

kelentukan. Tanpa unsur keduanya, seseorang tidak dapat bergerak dengan

lincah. Selain itu, faktor keseimbangan sangat berpengaruh terhadap

kemampuan kelincahan seseorang. Bentuk latihan kelincahan dapat

dilakukan dalam bentuk lari bolak-balik (shuttle-run), lari kulak-kelok (zig-

zag run), jongkok-berdiri (squat-thrust), dan sejenis lainnya.

g. Power (Elastic/ Fast Strength)

Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal

dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting untuk cabang-cabang

olahraga yang memerlukan eksplosif, seperti lari sprint, nomor-nomor

lempar dalam atletik, atau cabang-cabang olahraga yang gerakannya

didominasi oleh meloncat seperti dalam bola voli, dan juga pada

bulutangkis, dan olahraga sejenisnya.
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Menurut Harsono (2010:17) dikatakan bahwa seorang individu yang

mempunyai power adalah orang yang memiliki : (a) derajat kekuatan otot

yang tinggi, (b) derajat kecepatan yang tinggi, dan (c) derajat yang tinggi

dalam keterampilan mengabungkan kecepatan dan kekuatan otot. Beberapa

bentuk latihan untuk mengembangkan power diantaranya adalah dengan

melakukan latihan beban/barbels (12 – 16 RM), atau latihan kekuatan (8 –

12 RM) dan dilanjutkan dengan latihan kecepatan. Dapat pula melakukan

latihan pliometrik, yaitu latihan yang dilakukan dengan cara meregangkan

(memanjangkan) otot tertentu sebelum mengkontraksikannya

(memendekan) secara eksplosif. Jika ingin meningkatkan power pada

kelompok otot tertentu kita harus meregangkan kelompok otot tersebut

kemudian secara eksplosif segera memendekkan otot tersebut.

Program latihan pliometrik biasanya lebih efektif bila dibandingkan dengan

latihan squats atau squatjump dalam hal mengembangkan daya ledak otot

tungkai. Namun latihan ini harus dilakukan dengan hati-hati, sebab jika

ototnya belum kuat akan mudah terkena cedera. Sebagai patokan saja

apabila akan melakukan latihan pliometrik pada tungkai, maka kekuatan

otot tungkai harus mampu mengangkat 1,5 berat badan.

Beberapa bentuk latihan pliometrik khusus untuk tungkai adalah
sebagai berikut:

1) Lompat kodok (frog leap); dari sikap jongkok menolak dengan kedua

kaki ke atas dan depan sejauh-jauhnya.

2) Jingkat; berjingkat-jingkat pada satu kaki dengan menekankan pada

tinggi dan jauhnya lompatan.
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3) Hop; memantul-mantul sejauh mungkin dengan kedua kaki bergantian.

4) Lompat dari ketinggian (Depth jump); lompat dari atas bangku atau

meja dan mendarat dilantai dengan tungkai dibengkokan (mengeper).

h. Stamina

Stamina adalah komponen fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari daya

tahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki stamina

yang tinggi akan mampu bekerja lebih lama sebelum mencapai hutang-

oksigennya, dan dia juga mampu untuk pemulihan kembali secara cepat ke

keadaan semula. Salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan stamina

atlet adalah melalui latihan interval. Oleh karena stamina memiliki derajat

yang lebih tinggi dari daya tahan, maka dari itu atlet yang akan berlatih

stamina sebaiknya terlebih dahulu harus memiliki suatu tingkatan daya

tahan yang memadai. Dimana sistem kerja pada stamina lebih didominasi

oleh sistem kerja anaerobik.

i. Koordinasi

Adalah suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Menurut

Bompa (1994:322) koordinasi erat kaitannya dengan kecepatan, kekuatan,

daya tahan, dan kelentukan. Oleh karena itu, bentuk latihan koordinasi

harus dirancang dan disesuaikan dengan unsur-unsur kecepatan, kekuatan,

daya tahan, dan kelentukan.

Bentuk latihan koordinasi sebaiknya melibatkan berbagai variasi gerak dan

keterampilan, seperti atlet bulutangkis sebaiknya jangan hanya latihan gerak
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dan keterampilan yang terdapat dalam aktivitas bulutangkis saja, namun

berikan latihan-latihan gerak dan keterampilan yang terkandung dalam

cabang-cabang olahraga lainnya seperti bola voli, bola basket, atau olahraga

lainnya.

j. Latihan Sirkuit

Untuk melatih atau berlatih secara efisien adalah melalui latihan sirkuit.

Karena dalam latihan sirkuit ini akan tercakup unsur-unsur yang terlatih,

seperti kekuatan otot, ketahanan otot, kelentukan, kelincahan,

keseimbangan, dan ketahanan jantung-paru. Latihan-latihan ini harus

merupakan siklus, sehingga tidak membosankan. Dalam satu sirkuit

biasanya ada 6 sampai 15 pos.

Latihan sirkuit ini sangat bermanfaat apabila ketersediaan waktu untuk

pembinaan kondisi fisik secara menyeluruh kurang memadai. Misalnya

waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri menjelang suatu

pertandingan hanyalah 1–2 bulan saja. Sudah jelas waktu yang sebegitu,

kurang memadai untuk pembinaan kondisi fisik, maka dari itu latihan

sirkuit merupakan latihan alternatif untuk mengkondisikan program latihan

dengan ketersediaan waktu yang kurang tersebut.

k. Kecepatan Gerak

Kecepatan gerak merupakan kemampuan yang terpenting dalam olahraga

prestasi. Hampir semua hasil ditentukan oleh kemampuan ini apakah itu

jenis olahraga permainan, olahraga beladiri, olahraga siklis, atau olahraga
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jenis akurasi sekalipun. Karena mayoritas atlet dituntut untuk melakukan

lari (run), gerak (move), bereaksi (react), atau merubah arah (change

direction) dengan cepat.

Kemampuan ini merupakan kemampuan yang telah dilahirkan (genetic) dan

keturunan (herediter) tergantung pada komposisi tipe otot. Kontraksi otot

yang cepat terjadi karena proporsi serabut otot cepat (fast twitch fibers)

lebih banyak dibandingkan dengan serabut otot lambat (slow twitch fibers).

Pada anak usia tahap permulaan, pelatihan kemampuan ini lebih diarahkan

pada bentuk permainan untuk mendapatkan speed, agility dan quickness-

nya.

B. Latihan

Latihan sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI (2005: 643)

adalah hasil berlatih. Selanjutnya Suwando (2011: 18) mengemukakan bahwa

latihan olahraga dalam pengertian modern selalu dikaitkan dengan usaha untuk:

1. Meningkatkan Prestasi 2. Mempertahankan prestasi 3. Mundurnya prestasi

(latihan menurun sesudah bertahun-tahun latihan dengan beban latihan yang

ketat).

Penulis menyimpulkan bahwa latihan adalah proses kerja yang sistematis dan

dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian meningkat.

Melalui program latihan yang direncanakan matang, dilaksanakan secara

matang, dan sesuai jadwal menurut pola yang sudah ditetapkan  serta dievaluasi

dengan alat yang benar.
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Menurut Bompa (1990: 98), tujuan latihan yang harus dipahami adalah a)

meningkatkan perkembangan fisik secara umum b) mengembangkan fisik

khusus yang ditentukan oleh kebutuhan olahraga tersebut c) menyempurnakan

teknik olahraga dan koordinasi gerak d) meningkatkan dan menyempurnakan

strategi e) meningkatkan kepribadian seperti kemauan keras, percaya diri,

ketekunan, semangat dan disiplin f) menjamin dan mengamankan persiapan tim

secara optimal g) mempertahankan kesehatan atlet h) mencegah cidera i)

memperkaya pengetahuan teori dengan memperhatikan dasar fisiologis,

psikologis, dan gizi.

Mengenai latihan ankle weight dan tarik karet, maka dapat didefinisikan sebagai

latihan untuk meningkatkan kemampuan melakukan long passing dalam rangka

menciptakan kemampuan pemain dalam olahraga sepakbola. Dalam latihan

perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar latihan. Dengan memahami prinsip

dasar latihan diharapkan kegiatan latihan menjadi lebih bermanfaat dan jelas

arah tujuannya. Berikut 4 prinsip dasar latihan:

1) Peningkatan Program

Peningkatan program latihan dalam suatu latihan,biasanya berdasarkan

prinsip yang telah ada. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan, biasanya

dilakukan secara bertahap. Mulai yang mudah dan ringan dulu,kemudian

secara bertahap menjadi lebih besar dan sulit. Inilah faktor yang terpenting

dan harus diperhitungkan jika Anda akan menyusun suatu jadwal

latihan.Tidak peduli apapun metodenya yang dipakai, peningkatan program

latihan harus dinaikkan secara bertahap dan  progresif. Menurut Tohar

(2004:55) adalah ulangan gerak beberapa kali atlet harus melakukan gerak
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setiap giliran. Program latihan dapat diartikan beberapa kali latihan perhari

atau berapa hari latihan per minggu.

2) Prinsip Interval

Dalam permainan sepak bola,pola ritmis dari kerja keras dan pemulihan

tenaga ini diterapkan dalam prinsip interval. Menurut Jess Jarver (2008:10)

“Untuk program latihan mingguan, dapat kita usahakan peningkatan dari

beratnya latihan secara bertahap diikuti waktu pemulihan tenaga sebagai

selingan. Dapat juga membagi hari dalam seminggu untuk latihan ringan

dan berat secara bergantian, diselingi dengan hari istirahat untuk

memulihkan tenaga.”

3) Lama Latihan

Lama latihan atau durasi adalah sampai beberapa minggu atau bulan

program tersebut dijalankan, sehingga seorang atlet memperoleh kondisi

yang diharapkan. Latihan yangdilakukan secara teratur dan berkelanjutan

dalam periode waktu tertentu akan menampakkan perubahan nyata.Untuk

mendapatkan perubahan,yaitu berupa peningkatan kondisi fisik

tersebut,idealnya lama latihan yang diperlukan adalah selama 6 minggu

atau lebih.

4) Latihan  Khusus

Peningkatan latihan (training) ini tentunya harus disesuaikan juga dengan

jenis perlombaan yang akan diikuti setiap atlet. Setelah mampu memenuhi

standar minimal kesegaran jasmani dan rohani yang harus dimiliki, segera
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kita alihkan perhatian ke bidang khusus tersebut. Dalam hal ini harus

berkonsentrasi pada Prinsip latihan lainnya dikemukakan Harsono (1991:

90-105) sebagai berikut: 1) pemanasan tubuh 2) metode latihan 3) berfikir

positif 4) prinsip beban lebih 5)intensitas latihan 6) kualitas latihan 7)

variasi latihan 8) metode bagian dan menyeluruh 9) perbaikan kesalahan

10) perkembangan menyeluruh 11) model latihan dan 12) penetapan

sasaran.

bagian tubuh yang mutlak diperlukan kesegarannya dalam suatu jenis

pertandingan. Tentu saja harus diikuti dengan latihan kecepatan gerak

sesuai dengan kebutuhan. (Jarver,2008: 11).

C. Overload Training Atau Latihan Beban Berlebih

Menurut Purnama (2010:61) bahwa, “beban yang diberikan kepada atlet harus

cukup bengis (beban sedikit di atas kemampuannya) dan setiap periode tertentu

harus ditingkatkan.” Sukadiyanto (2005:17) mengatakan “beban latihan harus

mencapai atau melampaui sedikit di atas ambang rangsang.”

Penulis menyimpulkan prinsip dari beban berlebih adalah memberikan beban

latihan sedikit di atas kemampuan atlet dalam merespon beban latihan. Dalam

pembebanan yang baik adalah progresif dan diubah sesuai dengan tingkat

perubahan yang terjadi pada olahragawan. Sukadiyanto (2005: 17)

mengemukakan, “adapun cara meningkatkan beban latihan dapat dengan cara

diperbanyak, diperberat, dipercepat, dan diperlama.”
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Dapat disimpulkan dalam prinsip beban berlebih atlet dilatihkan dengan beban

yang melebihi dari kemampuan atlet dengan cara diperbanyak, diperberat,

dipercepat, diperlama. Hal tersebut memberikan atlet rangsangan beban yang

terjadi pada organ-organ tubuh untuk beradaptasi.Prinsip beban berlebih ini

akan memaksa otot untuk berkontraksi maksimal, sehingga merangsang

adaptasi fisiologis yang akan mengembangkan kekuatan dan daya tahan.

Dengan pemulihan yang baik, tubuh akan kembali pada kondisi kebugaran

yang lebih tinggi daripada sebelum latihan.

Harsono (1988: 104) berpendapat bahwa dalam penerapan beban berlebih,

jangan memberikan beban latihan yang terlalu berat,yang diperkirakan tidak

mungkin dapat diatasi atlet. Jadi selama beban kerja dan tantangan-tantangan

yang diterima masih dalam batas wajar sesuai kemampuan untuk mengatasinya

dan tidak menekan sehingga menimbulkan ketegangan yang berlebihan, selama

itu pula proses perkembangan fisik maupun mental manusia masih mungkin,

tanpa merugikan atlet. Inilah makna overload.

Beban Latihan Individu dan One Repetisi Maximal

Setiap atlet memiliki kemampuan berbeda sehingga perlu diberikan beban yang

berbeda pula. Artinya atlet tidak bisa diberi perlakuan dengan intensitas latihan

yang sama. Cara mengetahui seberapa maksimal kemampuan seorang atlet

biasanya melalui pengukuran denyut nadi maksimum (DNM) dan melalui one

repetisi maksimal.
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Mengenai cara mengukur DNM atlet yakni dengan mengukur DNM dikurangi

umur atlet (dalam tahun). Misal seorang atlet memiliki DNM 220 dan umurnya

20 tahun. Maka 220-20= 200. Setelah mengetahui DNM, maka bisa ditentukan

takaran intensitas latihannya. Untuk penelitian ini umur atlet berada pada

rentang 16-22 tahun dan dilatih untuk olahraga prestasi. Maka pencapaiannya

antara 80-90 persen dari DNM. Jika umur atlet 20 tahun dengan DNM 220,

takaran intensitas yang harus dicapai dalam latihan adalah 160-180 denyut nadi

per menit. (Harsono,1988: 116).

Mengenai pengukuran repetisi maksimal, disesuaikan dengan bentuk atau

model latihan juga fasilitas yang digunakan dalam berlatih. Dalam hal ini

peneliti menggunakan alat ankle weight dan juga tarik karet. Cara mencari

intensitas beban dengan menentukan repetisi maksimum. Yakni dilakukan

dengan mengetahui kemampuan otot untuk melakukan repetisi (pengulangan)

secara maksimum dalam mengangkat beban yang digunakan untuk latihan.

Misal atlet tersebut mampu mengangkat beban ankle weight 1 kilogram

sebanyak 8 kali pengulangan. Maka beban latihan beban latihan yang dapat

digunakan yakni mengangkat ankle weight 1 kilogram sebanyak 8 kali setiap

setnya.

D. Motivasi

Secara umum istilah motivasi mengacu kepada faktor atau proses yang

mendorong untuk beraksi atau tidak beraksi dalam berbagai situasi. Menurut

Donald dalam buku Sardiman (2007: 73) menyebutkan, “motivasi sebagai
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perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya

‘feeling’ dan didahului dengan  tanggapan terhadap adanya tujuan.”

Menurut Azwar (2000: 15), “motivasi adalah rangsangan, dorongan, ataupun

pembangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang

mau berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Wikipedia (2016), “motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah,

dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya.” Ada tiga  elemen

utama dalam definisi motivasi yakni intensitas, arah, dan ketekunan.

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas

McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah “alasan

yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu.”

Penulis menyimpulkan motivasi sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui

perilaku tertentu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi apabila orang

tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang

diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.

Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat

yang seringkali disamakan dengan 'semangat', seperti contoh dalam percakapan

"saya ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi". Statemen ini bisa

diartikan orangtua tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar

yang tinggi. Maka, perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah

motivasi di masyarakat.
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Secara lebih spesifik, studi mengenai motivasi juga bermaksud untuk meneliti:

a) Mengapa orang memilih melakukan suatu aktivitas tertentu dan bukan

aktivitas lainnya

b) Mengapa orang mengerjakan suatu tugas dengan lebih giat

c) Mengapa orang mau secara tekun dan gigih mengerjakan sesuatu untuk

jangka waktu yang lama

Suharsono mengatakan, ditinjau dari fungsinya, motivasi dapat berfungsi

secara intrinsik dan ekstrinsik. a) motivasi intrinsik lebih karena adanya

dorongan dari dalam diri individu sendiri. Seorang individu melakukan sesuatu

tidak peduli akan mendapat pujian atau hadiah melainkan semata untuk

kepuasan dirinya. b) motivasi ekstrinsik lebih karena adanya dorongan dari luar

diri individu itu sendiri. Dimana terpacu pada hal-hal di luar dirinya seperti

untuk mendapatkan pujian, prestasi, atau hadiah.

E. Sepakbola

Permainan sepakbola awal mulanya berasal dari Negara tiongkok pada masa

Chun Qiu Zhan Guo atau pada musim semi dan musim gugur negara-negara

berperang. Catatan tertua mengenai sepakbola ditemukan pada masa Dinasti Tsin

(225-206) Sebelum Masehi. Permainan sepakbola itu diperoleh turun temurun

sejak 5.000 tahun sebelumnya. Pada zaman Tsin, permainan yang dinamai tsu

chu ini awalnya dipakai untuk melatih fisik para prajurit kerajaan.

Seiring perkembangan, Inggris adalah salah satu negara yang menjadi kiblat

persepakbolaan modern. Banyak yang sependapat bahwa perkembangan
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sepakbola di Inggris menjadi sorotan mata dunia. Tahun ke tahun perkembangan

sepakbola di sana mengalami perubahan. Keterampilan dasar dianggap sebagai

keterampilan fundamental yang sangat berguna bagi pengembangan

keterampilan-keterampilan lain yang lebih kompleks.Bisa dilihat dari jelasnya

awal dan akhir gerakan yang mendasari berbagai keterampilan permainan

sepakbola seperti berlari, melompat, menendang, serta menembak, keterampilan

bisa dikategorikan sebagai keterampilan diskrit (Komarudin, 2005: 13).

Sepakbola memiliki beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap

pemain. Menurut Sucipto, dkk. (2000: 17), teknik dasar yang perlu dimiliki oleh

pemain sepak bola adalah menendang, menghentikan, menggiring, menyundul,

merampas, lemparan ke dalam, dan menjaga gawang. Teknik dasar bermain

sepakbola merupakan semua gerakan-gerakan tanpa bola dan gerakan-gerakan

dengan bola yang diperlukan dalam bermain sepakbola.

Jadi teknik dasar bermain sepakbola adalah kemampuan melakukan gerakan-

gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali dari permainan

sepakbola yang profesional dan harus menguasai teknik dasar bermain sepakbola

terlebih dahulu sebelum bermain dalam permainan sepakbola. Teknik dasar

dalam sepakbola yang paling mendasar adalah menendang bola.

Menurut Hartomo (2010: 8-16) dalam tendangan dapat dilakukan dengan

bermacam-macam bagian kaki antara lain punggung kaki, kaki bagian dalam,

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

yang digunakan untuk menendang bola, menghasilkan tendangan yang berbeda.
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Menurut Sukintaka yang dikutip Nurcahyo (2010:5)permainan sepakbola adalah

permainan bola yang dimanipulasi dengan kaki dan seluruh anggota badan

kecuali tangan dan lengan yang dimainkan dua regu dengan masing-masing regu

berisi sebelas pemain. suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak

bola. Bola disepak kian kemari untuk diperebutkan diantara pemain-pemain lain,

yang mempunyai tujuan untuk memasukan bola ke gawang lawan. Hanya

penjaga gawang yang diijinkan untuk memainkan bola dengan tangan di daerah

kotak pinaltinya.Mencetak gol ke gawang lawan merupakan cita–cita dari setiap

kesebelasan. Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai pemenang, apabila

kesebelasan tersebut dapat memasukkan bola ke gawang lawan lebih banyak dan

kemasukan bola lebih sedikit jika dibandingkan dengan lawannya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sepakbola merupakan

permainan beregu dengan jumlah pemain sebelas orang setiap regu dengan

masing-masing satu penjaga gawang.Hampir seluruh gerakan permainan

menggunakan keterampilan kaki, kecuali penjaga gawang yang bebas

menggunakan tangan dan seluruh anggota badannya di dalam area kotak pinalti.

F. Teknik Dasar Permainan Bola

Teknik dasar dalam permainan sepakbola adalah teknik umum sepakbola yaitu

semua gerakan yang terdapat atau dilakukan dalam sepakbola, Teknik dasar

sepakbola merupakan bagian yang sangat penting. Sebagai seorang pemain

sepakbola, kemahiran dalam segi teknik merupakan kebutuhan yang utama.
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Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik dalam mengolah bola, maka

pemain tersebut dapat bermain sepakbola dengan baik pula.

Menurut Hartomo (2010: 8-16), seorang pemain sepakbola harus menguasai

teknik-teknik dasar permainan sepakbola, antara lain:

a) Menendang bola (kicking): Menggunakan punggung kaki, kaki bagian

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

b) Menghentikan atau mengontrol bola: menghentikan bola yang bergulir di

tanah dengan kaki bagian dalam, menghentikan bola dengan kura-kura kaki,

menghentikan bola dengan paha,serta menghentikan bola dengandadadan

kepala.

c) Teknik menyundul bola: meneruskan bola atau mengoper bola kepada

teman, memasukkan bola ke mulut gawang lawan atau membuat gol,

memberikan umpan kepada teman untuk membuat gol, dan menyapu bola di

daerah pertahanan sendiri untuk mematahkan serangan lawan.

d) Teknik menggiring bola:menggiring bola dilakukan dengan berlari sambil

mendorong bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. Menggiring bola

hanya dilakukan saat bebas dari lawan. Bagian kaki yang efektif untuk

menggiring bola antara lain bagian kaki sebelah dalam, pungguk kaki, kaki

bagian luar.

e) Teknik gerak tipu dengan bola: dilakukan apabila seorang pemainsedang

menguasai bola berusaha melewati lawan dengan melakukan gerakan yang

tidak sebenarnya sehingga lawan mengira itu gerakan yang sebenarnya.

Gerakan tipu bertujuan untuk menipu atau mengelabuhi lawan sehingga
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dapat melampaui lawan. Gerakan tipu bisa dengan gerakan kaki, badan, atau

berhenti tiba-tiba.

f) Merampas (tackling): prinsip teknik merampas bola meliputi menempatkan

diri sedekat mungkin dengan pemain lawan yang sedang menggiring bola,

pandangan selalu pada bola, memperhatikan langkah kaki dan gerak tipu

lawan, memperhatikan ketepatan waktu dalam merampas bola yaitu saat

lawan kehilangan keseimbangan badan atau jauh dari bolawaktu akan

menembakkan ke gawang, serta penggunaan bagian kaki yang digunakan

untuk merampas bola.

g) Teknik melempar ke dalam (throw-in): lemparan ke dalam terjadi karena

bola meninggalkan lapangan dari garis samping. Untuk memulai permainan

dilakukan lemparan ke dalam,dilakukan dengan kedua tangan dan bola

harus dilepas di atas kepala, Abdul Rohim (2010:27).

G. Latihan dengan Ankle Weight dan Tarik Karet

Program latihan dengan beban dalam beberapa hal hendaknya disesuaikan

dengan cabang olahraga yang bersangkutan. Latihan beban menurut Bompa

yang dikutip Nurcahyo(2010:7) adalah latihan di mana seorang olahragawan

atau atlet harusmampu mendorong, mengangkat, menarik suatu benda baik itu

dirisendiri atau beban dari luar. Istilah ini juga mencakup segala bentuklatihan

melawan tahanan misalnya berat badan sendiri, barbell, dumble,ankle weight,

tarik karet, jaket berbeban, dan sepatu beban, bola medicinedan lainnya.

Bompa mengungkapkan bahwa latihan beban disamakan dengan angkat beban.

Dimana beban sebagai alat bantu latihan yang bertujuan unntuk melatih
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kekuatan. Latihan kekuatan untuk olahraga harus menjadi dasar secara khusus

dalam fisiologi dan dengan sendirinya dapat mengembangkan daya ledak dan

daya tahan otot.

Menurut Purnama (2010: 61) bahwa beban yang diberikan kepada atlet harus

bengis atau sedikit di ata kemampuannya dan setiap periode tertentu harus

ditingkatkan. Senada diungkapkan Sukadiyanto (2005: 17) yang mengatakan

bahwa beban latihan harus mencapai atau melampaui sedikit di atas ambang

rangsang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip beban berlebih adalah memberikan

beban latihan sedikit diatas kemampuan atlet atau pemain dalam merespon

beban latihan. Dalam penelitian ini latihan beban dilakukan dengan

mengunakan alat bantu yakniankle weight dan tarik karet (tahanan karet).

Diharapkan pemberian beban berupa ankle weight dan tarik karet ini dapat

meningkatkan daya ledak otot tungkai dan menambah power saat melakukan

tendangan long passing.Penelitian difokuskan untuk meningkatkan

kemampuan otot tungkai pemain Persada FC karena dinilai sebagai pemicu

lemahnya hasil tendangan long passing para pemain.

1. Ankle weight adalah alat pemberat kaki yang terbuat dari kain yang diberi

pemberat serbuk besi. Ankle weight dapat dipergunakan pada kaki maupun

tangan.Ankle weightmempunyai ukuran panjang 28-34 cm dan berat terdiri

dari 0,4kg, 0,9kg, 1,14kg, 2,25kg, dan 3kg.
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Gambar 1. Ankle Weight

Sumber :Sudiyanto Adi (2011:35)

Latihan ankle weight dapat meningatkan powertendangan long passing,

karena bentuk latihan ankle weight dapat melatih power tungkai.

Powermenurut Harsono (1988:176) Adalah ”hasil dari kekuatan dan

kecepatan,“ kaitannya dengan latihan dalam pengembangan power.Program

latihan ankle weight yakni: dilakukan 4 kali semingguhari Selasa, Kamis,

Jum’at dan Minggu pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB. Pada prinsipnya

latihan ini untuk meningkatkan ketepatan long passing, dengan demikian

diterapkan latihan 4 kali dalam seminggu sebanyak 16 kali

pertemuan.Setelah melakukan pemanasan berupa lari keliling lapangan

secukupnya dilanjutkan peregangan, atlet melecutkan tendangan long

passing dengan alat bantu ankle weight, tendangan berkontraksi konsentrik

dan saat menarik kembali tendangan maka akan terjadi kontraksi eksentrik.

Dalam latihan ini atlet melakukan tendangan long passing tanpa bola

dengan diberikan beban pada daerah pergelangan kaki atau ankle, latihan

dengan menggunakan ankle weight dilakukan secara berkelanjutan sesuai

tabel program. Kemudian melakukan cooling down.
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Harsono (1988 : 200) menjelaskan “latihan power dalam weight training

tidak boleh hanya menekankan pada beban, akan tetapi harus pula pada

kecepatan mengangkat, mendorong dan menarik beban.

2. Tarik karet adalah alat bantu yang terbuat dari bahan lateksatau bisa juga

dibuat dari bagian dalam ban bekas yang dibentuk sedemikian rupa. Sama

dengan latihan ankle weight, latihan menggunakan tarik karet juga dapat

meningkatkan power tendangan long passing, karena dapat melatih kekuatan

otot tungkai.

Program latihan tarik karet yakni: pemain atau atlet berdiri di depan  media

atau alat bantu karet dengan salah satu kaki (kanan/kiri) dimasukkan ke

dalam karet tersebut, kemudian kaki lainnya menjadi tumpuan. Latihan

dilakukan 4 kali seminggu hari Selasa, Kamis, Jum’at dan Minggu  pukul

15.30 WIB sampai 18.00 WIB. Caramelakukan tes yakni mengayun dan

menarik karet yang sudah terpasang atau menempel di bagian pergelangan

kaki. Durasinya akan disesuaikan dengan tabel program. Kemudian

melakukan cooling down.

Sesuai anjuran Bompa peningkatan beban haruslah bertahap, membagi tipe

repetisi pada beban dapat dikelompokkan pada:

a. Untuk 100% angkatan dapat dilakukan satu kali repetisi

b. Jika beban 95% 2-3 repetisi

c. 85% 5-6 repetisi

d. 80% 8-10 repetisi

e. 75%, atlet normal 12 repetisi

f. 70%, atlet dapat mengangkat 12-15 repetisi
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g. Antara 60-70%, dapat dilakukan 18-20 repetisi

h. 50%, maka dilakukan 25 repetisi per set

Sesuai periodesasi latihan kekuatan, maka penulis akan menerapkan metode

latihan circuit training karena pemain Persada FC baru pertama kali ini

mendapatkan latihan kekuatan yang terprogram. Sehingga harus melalui

fase adaptasi anatomi. Menurut Bompa, circuit training adalah salah satu

nama latihan dengan stasiun yang dilakukan secara berurutan (circle)

hingga kembali ke semula yang dapat terdiri dari 6-9 stasiun. Satu kali

latihan dalam setiap stasiun dilakukan 30 detik dan satu sirkuit dilakukan 15

menit. Kemudian istirahat antar stasiun 20 detik.

H. Long Passing

Pada permainan sepakbola,passing merupakan teknik yang paling banyak

dilakukan sepanjang pertandingan jika dibandingkan teknik-teknik yang lain.

Passing dapat diarahkan ke mana saja dan keras lemahnya tendangan dapat

diatur  menurut kehendak pemain tersebut dengan menguasai bermacam-macam

cara mengoper bola yang baik. Menurut Hartomo (2010: 8), tendangan dengan

punggung kaki akan menghasilkan tendangan yang keras dan jauh.

Long Pass merupakan taktik dalam sepakbola, yaitu passing atau umpan  jarak

jauh yang dapat dilakukan dalam fase tak bergerak maupun selama permainan

berjalan dan bertujuan untuk:

a. Memindahkan permainan dalam tahap terakhir dalam suatu serangan

b. Memberi operan ke depan gawang
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c. Mematikan langkah pemain lawan yang datang menyongsong

d. Terutama untuk menendang ke gawang pada saat penjaga gawang lawan

ke luar dari sarangnya

Berhasiltidaknya long pass bergantung pada kemampuan teknis si penendang.

Secara teknis, long pass termasuk teknik yang paling sukar dikuasai.Dalam long

passing ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain kaki tumpuan

harus berada tepat di sisi bola, posisi kaki ayun, perkenaan bola yang ditendang,

sikap badan dari awal menendang, hingga sikap membuang badan setelah

menendang, hingga pandangan mata yang harus memperhatikan bola dan kawan

sekaligus.

Contoh Analisisnya:

Identitas yang dianalisis:

Nama               : Muhammad Arsy

Tinggi Badan    : 177 cm

Berat Badan     : 79 kg

Bagian-bagian yang dianalisis:

a. Tinggi dan Berat Badan

b. Kaki Tumpu

c. Kaki Ayun

d. Bagian bola yang ditendang

e. Sikap Badan, dan

f. Pandangan Mata

Uraian Analisis:

a. Tinggi dan berat badan seorang pesepak bola dapat mempengaruhi

berhasil-tidaknya long pass. Pesepakbola yang mempunya tinggi dan
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berat badan yang besar cenderung dapat dengan mudah melakukan

teknik long pass, dikarenakan memiliki ayunan dan power tungkai yang

kuat, namun itu tidak menjadi hal mutlak.

b. Kaki Tumpu: Lutut kaki tumpu sedikit ditekuk dan pada waktu

menendang lutut diluruskan. Gerakan dari lutut ditekuk kemudian

diluruskan merupakan kekuatan mendorong ke depan. Kaki tumpu

diletakkan di samping belakang bola 20-30 cm. Arah kaki tumpu

membuat sudut 40 dengan garis lurus arah bola. Letak kaki tumpu berada

tepat disebelah bola, tidak berada didepannya ataupun berada di

belakangnya

c. Kaki Ayun: Kaki yang menendang adalah kaki yang dipergunakan untuk

menendang bola. Pergelangan kaki yang menendang bola pada saat

menendang dikuatkan atau ditegangakan, tidak boleh begerak. Gunakan

punggung kaki bagian dalam untuk menendang bola. Sudut yang tercipta

antara kaki ayun dengan kaki tumpu sekitar 94˚ sedangkan letak sudut

antara kaki ayun dengan tungkai/togok adalah 120˚.

d. Bagian Bola yang Ditendang: Merupakan bagian mana sebelah bola yang

ditendang, akan menentukan arah jalannya bola dan tinggi rendahnya

lambungan bola. Tendang pada bagian bawah bola.

e. Sikap Badan: Sikap badan pada saat melakukan long pass adalah

condong ke belakang, sehingga hasil bola akan melambung tinggi.
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f. Pandangan Mata: Pada saat menendang bola, mata harus melihat pada

bola dan kearah sasaran.

Menurut Hartomo (2010: 8-16) dalam tendangan dapat dilakukan dengan

bermacam-macam bagian kaki antara lain punggung kaki, kaki bagian dalam,

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

yang digunakan untuk menendang bola, menghasilkan tendangan yang berbeda.

Sumber :Sujarwadi dan Dwi Sarjiyanto (2010:4)

Gambar 2. Menendang bola dengan punggung kaki

Dalam penelitian ini, peneliti meminta pemain melakukan tendangan long

passing dengan kaki terkuat. Menurut Sucipto, dkk (2000: 21) analisis gerak

untuk melakukan tendangan menggunakan punggung kaki atau long pass adalah

sebagai berikut :

a. Posisi badan berada di belakang bola, sedikit serong ± 40º dari garis lurus

bola, kaki tumpu diletakkan di samping belakang bola ± 30 cm dengan

ujung kaki membuat sudut 40º dengan garis lurus bola

b. Kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki serong ± 40º ke

arah luar. Kaki tendang tarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga

mengenai bola, pergelangan kaki ditegangkan
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c. Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan diarahkan ke depan

d. Pandangan mengikuti arah bola ke sasaran

e. Lengan dibuka di samping badan sebagai keseimbangan.

I. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:77), secara harfiah efektivitas

adalah pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. Efektivitas

berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna. Jadi efektivitas adalah suatu hal

yang dikenakan dengan waktu yang cepat dan tepat kegunaannya.

Menurut Slameto (2010:72), belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengn tujuan pengajaran yang

ingin dicapai. Efektivitas adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh

mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Dalam konsep

efektivitas, unsur pertama yang penting adalah pencapaian tujuan yang sesuai

dengan apa yang telah disepakati secara maksimal.

Tujuan merupakan harapan dan cita-cita atau kondisi tertentu yang ingin dicapai

melalui serangkaian proses. Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi

atau keadaan memilih tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan sarana

yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki. Sehingga tujuan tercapai

maksimal sesuai keinginan dan harapan itu sendiri.
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Efektivitas pembelajaran adalah kemampuan atau kesanggupan memilih dan

mewujudkan tujuan secara tepat.Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif

diperlukan:

1. Belajar secara efektif baik mental dan fisik

2. Guru harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar. Variasi

metode mengakibatkan penyajian bahan pelajaran lebih menarik

perhatian dan mudah diterima siswa

3. Mendiagnosis faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Dengan

demikian diharapkan pengajaran remidial akan meningkatkan efektivitas

proses pembelajaran.

Dari beberapa pendapat di atas, dipahami bahwa efektivitas adalah usaha yang

dapat memilih, membuat, dan mewujudkan tujuan sesuai yang diharapkan.

Dalam penelitian ini efektivitas artinya adalah usaha yang dilakukan untuk

mencapai tujuan tendangan long passing yang baik dan akurat menggunakan

perlakuan latihan ankle weight dan tarik karet.

J. Grand Theory

Adapun teori dasar atau hasil penelitian yang menyatakan penelitian latihan

dengan ankle weight dan tarik karet berpengaruh terhadap kemampuan long

passing dalam sepakbola. Penelitian yang dilakukan oleh Zufriyanto Igirisa.

Dengan judul “Pengaruh Latihan Leg Ekstension dan Ankle Weight Terhadap

Kemampuan Melakukan Long Pass dalam Permainan Sepak bola di SMA Negeri

1 Limboto”. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan desain

uji beda independent t sampling, dengan lokasi penelitian yang dipilih adalah

SMA Negeri I Limboto Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan beban leg ekstension dan

ankle weight terhadap kemampuan melakukan long passing pada permainan

sepak bola. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan hasil pengujian hipotesis

statistic dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai probabilitas 0,00 lebih kecil

dari 0,05 maka Ho ditolak. Kesimpulannya, metode latihan dengan menggunakan

beban baik leg ekstension maupun ankle weight menyebabkan perbedaan dalam

hal kemampuan melakukan long passing pada siswa SMA Negeri I Limboto

Kabupaten Gorontalo dengan hasil uji signifikansi antara variable kemampuan

melakukan long pass dipengaruhi oleh latihan menggunakan beban yaitu leg

ekstension dan ankle weight sebesar 0,935 pada tingkatan pengaruh yang sangat

signifikan antara variable.

Penelitian lainnya dilakukan Hendratman Rahman Radjiku dari Universitas

Negeri Gorontalo dengan judul pengaruh latihan ankle weight terhadap

peningkatan power tendangan long passing pada permainan sepakbola siswa

putra kelas VIII SMP Negeri 2 Telaga tahun 2013.Hasil Penelitian : Dari hasil

pengujian hasil pre-test dan post-test menunjukan harga thitung sebesar 13,08.

Sedangkan dari daftar distribusi diperoleh harga tdaftar 1,729. Ternyata harga

thitung telah berada di dalam daerah penerimaan Ha dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Ha diterima dan tidak dapat menerima Ho. Berarti latihan

ankle weight memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan power

tendangan long passing.

Khabib Ali dari Universitas Lampung meneliti tentang pengaruh latihan

pliometrik menggunakan tahanan karet terhadap peningkatan hasil tendangan

jarak jauh mahasiswa UKM Sepakbola Unila pada tahun 2016. Kesimpulan
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penelitiannya yakni latihan pliometrik menggunakan tahanan karet memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil tendangan jarak jauh

mahasiswa UKM Sepakbola Unila.

Berdasarkan dari tiga hasil penelitian diatas menyatakan bahwa latihan ankle

weight dan tarik karet mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

kemampuan long passing dalam sepakbola.

K.Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti

lakukan ini. Dari beberapa contoh judul peneliti terdahulu memang memiliki

keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tau tentang hubungan dan pengaruh

akan tetapi objek dan sasarannya yang berbeda. Adapun penelitian yang relevan

dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendratman Rahman Radjiku. Dengan judul

“Pengaruh Latihan Ankle Weight Terhadap Peningkatan Power Tendangan

Long Passing Pada Permainan Sepakbola Siswa Putra Kelas VIII SMP

Negeri 2 Telaga”. Masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat

pengaruh latihan ankle weight terhadap peningkatan power tendangan

longpassing pada permainan sepakbola siswa putra kelas VIII SMP Negeri

2 Telaga? Tujuan Penelitian : Mengetahui seberapa besar pengaruh latihan

ankle weight terhadap peningkatan power tendangan long passing pada

permainan sepakbola siswa putra kelas VIII SMP Negeri 2 Telaga. Metode

Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimen. Manfaat
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Penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi

pelatih dalam menentukan metode latihan yang bertujuan untuk

meningkatkan prestasi atlet sepakbola. Desain pada penelitian ini adalah :

one group pretest and post test design. Analisis data menggunakan uji T-

test. Sampel penelitian ini dilakukan pada siswa putra kelas VIII SMP

Negeri 2 Telaga sebanyak 20 siswa. Hasil Penelitian : Dari hasil pengujian

hasil pre-test dan post-test menunjukan harga thitung sebesar 13,08.

Sedangkan dari daftar distribusi diperoleh harga ttabel 1,729. Ternyata harga

thitung telah berada di dalam daerah penerimaan Ha dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa Ha diterima dan tidak dapat menerima Ho. Berarti

latihan ankle weight memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

peningkatan power tendangan long passing.

Skripsi : Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Keolahragaan Universitas Negeri

Gorontalo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zufriyanto Igirisa. Dengan judul “Pengaruh

Latihan Leg Extension dan Ankle Weight Terhadap Kemampuan Melakukan

Long Pass dalam Permainan Sepakbola di SMA Negeri 1 Limboto”. Jenis

penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan desain uji beda

independent t sampling, dengan lokasi penelitian yang dipilih adalah SMA

Negeri I Limboto Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan beban leg

ekstension dan ankle weight terhadap kemampuan melakukan long passing

pada permainan sepakbola. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan hasil

pengujian hipotesis statistik dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai

probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Kesimpulannya,
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metode latihan dengan menggunakan beban baik leg extension maupun

ankle weight menyebabkan perbedaan dalam hal kemampuan melakukan

long passing pada siswa SMA Negeri I Limboto Kabupaten Gorontalo

dengan hasil uji signifikansi antara variabel kemampuan melakukan long

pass dipengaruhi oleh latihan menggunakan beban yaitu leg ekxtension dan

ankle weight sebesar 0,935 pada tingkatan pengaruh yang sangat signifikan

antara variabel.

Skripsi : Fakultas Ilmu Kesehatan Dan Keolahragaan Universitas Negeri

Gorontalo.

3. Penelitian yang dilakukan olehTommy Apriantono. Dengan judul

“Pengaruh Latihan Beban Terhadap Kekuatan Otot Kaki dan Kemampuan

Menendang Pemain Sepakbola”. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh latihan beban pada kekuatan otot kaki dan

kemampuan menendang pemain sepakbola. Subjek yang berjumlah sebelas

orang dibagi menjadi dua kelompok. Lima pemain kelompok eksperimen

melakukan latihan beban tiga kali per minggu selama sepuluh minggu yang

dilakukan secara bersamaan dengan latihan sepakbola. Enam pemain

kelompok kontrol hanya melakukan latihan sepakbola tanpa latihan beban

yang berlatih bersama kelompok yang melakukan latihan beban. Pengaruh

latihan beban tidak hanya meningkatkan secara signifikan pada kekuatan

otot kaki, tetapi juga meningkatkan kecepatan dari pergelangan kaki dan

kecepatan bola. Kelompok kontrol yang hanya melakukan latihan sepak

bola, tidak menunjukkan peningkatan yang berarti baik pada kekuatan otot

kaki maupun kecepatan bola. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
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kekuatan otot kaki merupakan salah satu faktor penting di dalam

kemampuan menendang.

Skripsi : Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung

4. Wong, P-L, Chamari, K, and Wisløff, U. Effects of 12-week on-

fieldcombined strength and power training on physical performance among

U-14 young soccer players. J Strength Cond Res 24(3): 644-652, 2010-This

study examined the effects of on-field combined strength and power training

(CSPT) on physical performance among U-14 young soccer players.

Players were assigned to experimental (EG, n = 28) and controlgroups

(CG, n = 23). Both groups underwent preseason soccer training for 12

weeks. EG performed CSPT twice a week, which consisted of strength and

power exercises that trained the major muscles of the core, upper, and

lower body. CSPT significantly (p < 0.05) improved vertical jump height,

ball-shooting speed, 10 m and 30 m sprint times, Yo-Yo

intermittentendurance run (YYIER), and reduced submaximal running cost

(RC).

CSPT had moderate effect on vertical jump, ball-shooting, 30 m sprint, and

YYIER, small effect on 10 m sprint, RC, and maximal oxygen uptake. YYIER

had significant (p < 0.05) correlations with 10 m (r = −0.47) and 30 m (r =

−0.43) sprint times, ball-shooting speed (r = 0.51), and vertical jump (r =

0.34). The CSPT can be performed together with soccer training with no

concomitant interference on aerobic capacity and with

improved explosive performances. In addition, it is suggested that CSPT
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beperformed during the preseason period rather than in-season to avoid

insufficient recovery/rest or overtraining.

Skripsi : Department of PhysicalEducation, Hongkong Baptist University

L. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar

variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar

variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator

dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan

dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke

dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan

paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono,

2010:60)

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2010)

mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah yang penting.

Menurut ridwan (2004:25) kerangka berpikir adalah dasar dan pemikiran dari

yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka

pikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan di jadikan dasar dalam

penelitian.

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis

secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan

antar variabel yang di teliti. Kerangka pikir penelitian merupakan urutan-urutan
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logis dari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah penelitian, yang

dituangkan dalam bentuk bagan dengan penjelasannya.

Dari uraian diatas, dapat diduga bahwa dengan latihan ankle weight dan tarik

karet dapat meningkatkan kemampuan tendangan long passing dalam sepakbola.

Bagan 1.  Alur Penelitian

M. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008: 3) hipotesis penelitian adalah pendapat atau

kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Untuk menjadi kebenaran yang

kuat, hipotesis harus diuji menggunakan data yang dikumpulkan.

Pendapat lainnya mengatakan hipotesis adalah dugaan tentang apa yang kita

amati dalam upaya memahaminya (Nasution:2000: 13).

Penulis menyimpulkan hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan yang bersifat

sementara sebelum teruji kebenarannya.  Berdasarkan rumusan masalah, maka

penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho1:Tidak ada efektivitaslatihan ankle weight terhadap hasiltendangan long

passing pemain sepakbola Persada FC

Hasil
TendanganLong
Passing:Efektif
atau Kurang
Efektif

Kemampuan Long
Passing dalam
Sepakbola

 Latihan Ankle Weight

 Latihan Tarik Karet
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Ha1:Ada efektivitasyang signifikan latihan ankle weight terhadap

hasiltendanganlong passing pemain sepakbola Persada FC

Ho2:Tidakada efektivitas latihan tarik karet terhadap hasiltendangan long

passing pemain sepakbola Persada FC

Ha2: Ada efektivitas signifikan latihan tarik karet terhadap hasiltendangan long

passing pemain sepakbola Persada FC

Ho3:Tidak ada perbedaan efektivitas antara latihan ankle weight dan latihan

tarik karet terhadap hasiltendangan long passing pemain sepakbola

Persada FC

Ha3:Ada perbedaan efektivitas yang signifikan antara latihan ankle weight

dibandingan latihan tarik karet terhadap hasiltendangan long passing

pemain sepakbola Persada FC
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III. METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prosedur ilmiah

apabila menggunakan metode atau alat yang tepat. Penelitian akan lebih

terarah dan dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Menurut Sugiyono (2008: 3) “metode penelitian adalah cara

ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu,

diantaranya untuk menguji kebenaran suatu penelitian.”

Metode penelitian menurut Arikonto (2006: 163) adalah cara yang digunakan

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrumen

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,

dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Jadi dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.Metode yangdigunakan

dalam penelitian ini adalah eksperimen komparatif dikarenakan dalam kedua

kelompok ini tidak ada kelompok kontrol. Karena metode komparatif akan

menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda,

orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap seseorang, kelompok terhadap suatu

ide atau prosedur kerja. Penelitian komparatif bersifat membandingkan
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beberapa variabel pada sampel yang berbeda dan waktu yang berbeda

(Arikunto, 2006: 236).

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2010: 123).

Menurut Sugiyono (2015:117), “Populasi adalah wilayah generalisasi

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan.”

Dapat disimpulkan populasi adalah segala sesuatu yang menjadi objek

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Tim Persada FC berjumlah

30 orang dengan usia 16 sampai 21 Tahun. Keseluruhan populasi dalam

penelitian ini memiliki beberpa kesamaan antara lain:

a. Sama-sama berlatih di Klub Sepakbola Persada FC Lambar

b. Mendapat porsi latihan sama

c. Usia terpaut tidak jauh yaitu antara 16- 22 tahun

2. Sampel

Pada penelitian yang berlangsung perlu adanya data sampel sebagai bahan

objek suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:118) sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 131) apabila seseorang meneliti

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya
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merupakan penelitian populasi sampel. Dapat disimpulkan sampel adalah

wakil dari populasi yang akan diteliti dan diambil datanya.

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan

totalsamplingdenganpengambilan sampel seluruh populasi penelitian yaitu

seluruh pemain sepakbola Persada FC sebanyak 30 orang.

C. Variabel Penelitian dan Data

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang   ditetapkan   oleh

peneliti   untuk   dipelajari   dan   kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2012:38).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat

yaitu:

1) Variabel Bebas (Independent Variable )

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (X).Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah latihan ankle weight (X1) dan tarik karet

(X2).

2) Variabel Terikat (Dependent Variable )

Variabel terikat adalah variabel yang  dipengaruhi(Y). Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah kemampuan long passing (Y).

2. Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data untuk menentukan harga atau

informasi-informasi yang diamatinya. Data adalah segala sesuatu yang bisa
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berbentuk benda, hal atau orang berbentuk bilangan yang diperlukan untuk

memecahkan suatu masalah (Arikunto, 2013: 88).

Berikut macam-macam data ditinjau dari beberapa segi yaitu:

1) Menurut sifatnya

a) data kualitatif : data berbentuk kategori atau atribut

b) data kuantitatif : data berbentuk bilangan atau angka-angka

1) Menurut cara memperolehnya

a) Data primer : data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu

organisasi serta diperoleh dari objeknya

b) Data sekunder : data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah

dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya data itu dicatat

dalam bentuk publikasi-publikasi

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilandata dilakukan dengan tes dan pengukuran. Tes adalah

instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang

individu atau objek. Pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi

yang objektif. Melalui kegiatan pengukuran segala program yang menyangkut

perkembangan dalam bidang apa saja dapat dikontrol dan dievaluasi. Sedangkan

evaluasi adalah proses penentuan harga atau nilai dari data yang terkumpul

(Ismaryani, 2011: 1).

Pemberian nilai tidak bisa dilakukan sembarangan. Tes dan pengukuran dalam

penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan

menendang long passing dalam sepakbola. Cara pengambilan data adalah

dengan menendang bola sejauh-jauhnya dan secepat mungkin dalam waktu
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singkat. Kemudian diukur jarak setelah menendang bola kaki sejauh-jauhnya.

Sarana penelitian lainnya berupa:

a.Lapangan sepak bola

b.Bola kaki

c.Meteran

d.Pluit

e.Formulir tes

f. Alat tulis

g.Bata (penanda meter)

h.Kapur

i. Bendera

Adapun pelaksanaan latihan sendiri menggunakan alat sebagai berikut:

1) 5 ankle weight
2) 5 tarik karet
3) stop watch
4) Alat tulis

Dalam pelaksanaan penelitian tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Setelah mendapat surat ijin penelitian dari FKIP Universitas Lampung,

peneliti menghadap pelatih Persada FC untuk meminta ijin mengadakan

penelitian terhadap pemain Persada FC pada 7 April 2017. Setelah

mendapatkan ijin, peneliti menghubungi pemain sebagai subjek penelitian.

Peneliti mengambil 30 pemain dengan rentang umur 16-21 tahun.

2. Tes Awal (Pretest)

Seluruh sampel dites melakukan tendanganlong passing menggunakan bola

kaki.Tujuannya untuk mengukur kemampuan long passing pemain

sebelum diberikan perlakuan. Tes dilakukan padaMinggu, 9April2017 di

Lapangan Serdang, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit.
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Tes yang digunakan dalam tes awal ini adalah menendang bola sejauh-

jauhnya dengan cara melambungkan bola sebanyak tiga kali. Bola

diletakkan di atas garis menendang, kemudian bola ditendang sejauh-

jauhnya lalu diukur menggunakan meteran dan mengambil hasil

tendangan terjauh.

3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan inti dari pelaksanaan secara keseluruhan, karena ke

dua kelompok eksperimen masing-masing diberi perlakuan yang berbeda

dengan beban latihan yang sama. Seperti berikut ini :

Waktu penelitian : 4 minggu

Frekuensi : 4 kali seminggu

Set : 120 menit

Program latihan ini berlangsung 16 kali pertemuan untuk diberikan

perlakuan ditambah dua pertemuan untuk tes awal dan tes akhir. Waktu

latihan ankle weightdan tarik karet pada hari Selasa, Kamis, Jum’at dan

Minggu. Untuk latihan tarik karet pukul 15.30 WIB sampai 18.00 WIB dan

latihan ankle weight pukul 19.00 WIB sampai 21.00 WIB. Pemberian

latihan harus memperhatikan prinsip-prinsip latihan meliputi pemanasan,

inti, dan pendinginan.Setiap minggunya beban latihan ditambah dalam

repetisinya, mulai dari 2 kali, 6 kali, sampai 8 kali repetisi. Sedangkan

jumlah set tetap setiap pertemuannya.
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Ada tiga tahapan yang harus dilalui saat kegiatan latihan ankle weight dan

tarik karet sebagai berikut:

1) Pemanasan atau warming up: Pemanasan tubuh atau warming up

dilakukan sebelum mulai latihan untuk menghindari terjadinya

cedera. Pemanasan yang dilakukan seperti stretching, senam

penguluran, peregangan, kelenturan, dan penguatan. Alokasi waktu

20 menit.

2) Latihan inti: adalah bentuk latihan yang diteliti untuk dibandingkan.

Bentuk latihan yang dilakukan adalah tiap kelompok eksperimen

berlatih menggunakan beban ankle weight dan tarik karet secara

kontinu dan dengan beban yang sudah disesuaikan untuk

mendapatkan kekuatan maksimal otot tungkai. Alokasi waktu  90

menit.

3) Pelemasan atau cooling down: ditujukan untuk memulihkan tubuh

ke kondisi sebelum latihan, sehingga ketegangan-ketegangan otot

akan berkurang secara berangsur-angsur ke keadaan semula agar

tidak ada keluhan sakit setelah menjalani latihan dengan senam

relaksasi. Alokasi waktu 10 menit.

4. Tes Akhir (Posttest)

Setelah pemain melakukan latihan selama 16 kali pertemuan mulai Selasa,

11April 2017 sampai Minggu,7 Mei2017, selanjutnya diadakan tes

akhirpada Kamis11Mei 2017 pukul 14.00 WIB- 18.00 WIB.

Pelaksanaannya adalah kelompok ankle weightdan tarik karetmelakukan

tes tendanganlong passing menggunakan kaki terkuat sejauh-jauhnya.
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Hasilnya dicatat. Tujuan akhir adalah untuk mengetahui hasil tendangan

long passingyang dicapai pemain setelah melakukan latihan selama 16 kali

pertemuan.

E. Rancangan Penelitian

Mengenai uraian pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : Sebanyak 30

pemain Persada FC diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal.

Kemudian dibagi menjadi dua kelompok dengan teknik ordinal pairing. Setiap

kelompok terdiri dari 15 orang, lalu diberi perlakuan latihan ankle weightdan

kelompok latihan tarik karet. Selanjutnya pada beberapa waktu diberi posttest

pada kedua kelompok tersebut.

Bagan 2 Desain Penelitian

R Pretest

Keterangan :
R : random
Pretest : tes awal menendang bola
OP : ordinal pairing
Treatment A : perlakuan ankle weight
Treatment B : perlakuan tarik karet
Posttest : tes akhir menendang bola

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis (Arikunto, 2013

: 136).

OP
)

KEL 1

KEL 2

Treatment A Posttest

Treatment B Posttest
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Alat ukur dalam yang digunakan dalam instrumen ini adalah kick of distance

test dari Barrow dan Marion (1979:281). Tujuan tes untuk mengukur

kemampuan tendangan jarak jauh atau long passingpemain sepakbola Persada

FCdengan validitas tes sebesar 0,786dan reliabilitas 0,723.

Dalam tes tendangan long passing ini yang dicatat adalah hasil tendangan

terjauh (melambung) dengan mengggunakan kaki terkuat setelah tiga kali

pengulangan.  Alat yang digunakan untuk pengukuran yaitu meteran.

Langkah tes yakni: 1) pemain berkumpul dan diberi penjelasan tentang

menendang bola 2) letakkan bola pada titik yang ditentukan. Pemain

mengambil ancang-ancang dengan berlari lalu melakukan tendangan sejauh-

jauhnya sebanyak tiga kali untuk mengambil hasil tendangan terjauh 3) penulis

mencatat hasil tendangan terjauh.

G. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan tes akhir. Menghitung

hasil tes awal dan tes akhir tendangan long passing menggunakan teknik

analisa uji-t. Namun sebelum itu diperlukan uji prasyarat seperti uji normalitas

dan uji homogenitas. Adapun penjelasan rumus uji prasyarat sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk

menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau
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diambil dari populasi normal. Penulis melakukan uji normalitas

menggunakan liliefors.

Langkah pengujiannya menggunakan prosedur Sudjana (2005:466) yaitu:

a. Pengamatan 1, 2,... n dijadikan bilangan baku 1, 2,.. n dengan

menggunakan rumus Z1= (dan s masing-masing merupakan

rata-rata dan simpangan baku sampel)

b. Untuk bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal

baku, kemudian dihitung peluang F(Zi) = P (Z≤ Zi)

c. Selanjutnya dihitung proporsi 1, 2,.. n, yang lebih kecil atau sama

dengan Zi. Jika proporsi ini dinyatakan dengan S (Zi) maka S (Zi) =

banyaknya 1, 2,.. n yang ≤ Zi n

d. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya

e. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut.

Setelah harga terbesar (L0), nilai hasil perhitungan tersebut

dibandingkan dengan nilai kritis L untuk uji Liliefors dengan taraf

signifikan 0,05. Jika L0< Ltabel : normal, dan jika Ltabel < L0: tidak

normal

f.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Menurut

Sudjana (2005 : 250) untuk pengujian homogenitas digunakan rumus

sebagai berikut :

F = Varians terbesar
Varians terkecil
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Varians dinyatakan homogen apabila hipotesis nol (Ho) diterima (Fhit<

Ftabel), dan varians dinyatakan tidak homogen apabila hipotesis altenatif

(Ha) diterima (Fhit> Ftabel) dimana distribusi F mempunyai dk pembilang =

(n1 – 1) dan dk penyebut = (n2 – 1).

3. Uji Hipoteis

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 atau berpasangan, misal membandingkan sebelum dan sesudah

treatment atau perlakuan, atau membandingkan kelompok kontrol dengan

kelompok eksperimen maka digunakan t-test. Menurut Sugiyono (2012:272)

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 ( σ1= σ2) maka

dapat digunakan rumus t-test baik untuk sepaerted, maupun pool varian.

Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 -2.

b. Bila n1 ≠ n2, varian homogen ( σ1= σ2), dapat digunakan rumus t-test

pool varian.

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

sepaerted 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 ( σ1= σ2). Untuk ini dapat

digunakan t-test dengan sepaerted varian. Harga t sebagai pengganti
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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 H0diterima dan tolak Ha

Berikut rumus t-test yang digunakan :

t hitung =
X X

gab
2

1

1

1

nn


Sgab =
( ). ( ).

Keterangan:

1 : Rerata kelompok A

2 : Rerata kelompok B

S1 : Simpangan baku kelompok A

S2 : Simpangan baku kelompok B

n1 : Jumlah sampel kelompok A

n2 : Jumlah sampel kelompok B

4. Uji Efektivitas

(Goodwin dan Coates dalam Surisman, 1997)

Keterangan :

E  : Efektivitas tindakan yang dilakukan

n: Rerata nilai tes akhir

i : Rerata nilai tes awal
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat

disimpulkan bahwa:

1. Ada pengaruh yang signifikan latihan ankle weight terhadap hasil

tendangan long passing pemain sepakbola Persada FC Kecamatan

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

2. Ada pengaruh yang signifikan latihan tarik karet terhadap hasil

tendangan long passing pemain sepakbola Persada FC Kecamatan

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

3. Tidak ada perbedaan efektivitas antara latihan ankle weight dan tarik

karet terhadap hasil tendangan long passing pemain sepakbola Persada

FC

B. Saran

Penulis menyarankan untuk dijadikan bahan masukan bagi:

1. Peneliti lainnya, khususnya mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unila untuk

dapat memperbaiki penelitian ini lebih lanjut dengan beberapa

penyempurnaan. Misalnya: a)  jumlah populasinya lebih banyak;
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b) menambah variabel bebas sebagai pembanding; c) latihan diberikan

untuk umur 21 sampai 23 tahun d) waktu latihan yang lebih lama

2. Pelatih dapat menggunakan latihan tarik karet dalam meningkatkan

hasil tendangan long passing karena berdasarkan uji pengaruh memiliki

pengaruh lebih baik dibandingkan latihan menggunakan ankle weight

3. Pemain agar memperbaiki atau meningkatkan ketepatan dan keakuratan

tendangan long passing dengan berbagai treatment sehingga akan

meningkat prestasi dan keberhasilannya dalam bermain sepakbola

4. Program Studi Penjaskesrek agar menjadi petimbangan sebagai salah

satu bahan masukan dalam melatih tendangan long passing pada mata

kuliah sepakbola
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