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Abstract

The purpose of this observutioin is to gain information about the influence of
scoping style method and reciprocal style in gaining the result of the accuracy kick
practice to the goal. Besides, this observation also wants to see the influence of motoric
abitity diffrences that has been ownecd by the children to the result of kick practice to
the goal. This observation is based on factorial 2 x 2 designed block to the children of
Footbctll Training Center. State University of Padang. The result of the accuracy kick
practice to the goal is identified by the test that has been done by Depdikbud that
showed psychomotoric abilities are identified by 60 years sprint test, shuttle run test,
and flexibleness test. The result of observation showed that (l) the result of the occuracy
kick training to the goal by using the scoping style method is higher than reciprocal
style; (2) there is interaction between practice method with motoric ability, (3) for the
children that have a high ntotoric ability, scope style method is higher thctn reciprocal
style: and (4) there is no significant difference for children whit low motoric ability.

Kata Kunci: Metode latihan, kemampuan matorik, dan ketepatan tendangan
sepakbola

Pendahuluan

Usaha pembinaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengejar

ketertinggalan dari negara lain adalah dengan menyusun tahapan-tahapan pembinaan

melalui kompetisi kejuaraan nasional yang berjenjang antara lain; (l) Kompetisi

kejuaraan nasional piala Djamiat Dahlar bagi pernain di bawah l2 tahun (U-l2), (2)

Kompetisi kejuaraan nasional piala Haornas untuk pemain di bawah umur 15 tahun (U-

15), dan (3) Kompetisi kejuaraan nasional piala Suratin untuk pemain di bawah umur l8

tahun (U-18) ( PSSI, 1991).

Di sisi lain PSSI juga bekerja sama dengan Depdiknas mendirikan diklat-diklat

sepakbola di beberapa propinsi untuk dapat melatih dan rnelahirkan pemain-pemain

yang berbakat. Di samping itu. pembinaan dari klub-klub yang ada di masing-rnasing

daerah diharapkan rnelahir pemain melalui pembinaan sekolah-sekolah sepakbola.



Pusat Pelatihan Sepak Bola (PPSB) Universitas Negeri Padang merupakan suatu

wadah sekolah sepakbola yang merupakan rangkaian pembinaan sebagaimana yang

diharapkan PSSI, juga merupakan darma bakti dari tri darma perguruan tinggi yang

dikelola staf dosen Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang khususnya

dosen pengajar rnata kuliah sepakbola. Para dosen yang megelola dan membina PPSB

Universitas Negeri Padang juga telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan

PSSI, seperti rnemiliki sertifikat melatih yang diakui Federation International Football

Acocasion (FIFA), Asian Football Confederation (AFC) dan PSSI sendiri. Di lain hal,

PPSB juga memiIiki instruktur wasit dan inspektrur pertandingan.

Dalam melakukan latihan, PPSB Universitas Negeri Padang mempunyai

rancangan program latihan sesuai dengan tingkat umur yang mengacu pada pembinaan

PSSI. Penyusunan prograrn latihan melibatkan keseluruhan teknik sepakbola seperti;

rnelakukan geraka-gerakan berlari, menendang bola, menerima bola, menggiring bola,

merampas bola, menyundul bola, gerak tipu dengan bola, melempar bola ke dalam

(lapangan), teknik-teknik (menangkap dan menepis bola) bagi penjaga gawang, dan

menendang bola ke gawang, dengan prinsip memasukkan bola ke gawang lawan

sebanyak-banyaknya dan mepertahankan gawang dari kebobolan (Djezed, 1991).

Untuk menerapkan proses latihan yang telah ditetapkan sesuai dengan program

latihan, maka seorang pelatih harus memiliki kemampuan dan keterampilan melatih

rnelalui pendekatan latihan yang tepat, sehingga para anak latih mudah menyerap

materi yang diberikan. Dalam kegiatan latihan ketepatan tendangan ke gawang

sepakbola di upayakan memakai metode yang tepat. Namun metode yang dipakai

sekarang masih kurang efektif bagi kemampuan yang dipunyai anak, karena metode

latihan yang dipakai masih merupakan metode latihan klasikal.

Walaupun disadari bahwa pelatih dan anak berperan penting dalam proses

berlatih, akan tetapi dalam menendang ke gawang dibutuhkan keputusan-keputusan

tanpa adanya instruksi dari pelatih. Ketepatan tendangan ke gawang sepakbola

membutuhkan perhitungan yang akurat dan keputusan yang cepat.

Sampai sejauh ini, menurut peneliti belum tampak adanya upaya dari para

pelatih untuk menerapkan metode latihan yang khusus membantu para atlet dalam

mendapatkan hasil latihan yang baik. Karena hasil yang diharapkan belum mencapai

sasaran yang diinginkan, maka kemampuan anak yang tersimpan pada diri masing-



masing belum berkembang secara optirnal. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui

metode latihan apa yang akan memberikan hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang

sepakbola yang diharapkan.

Selain masalah metode latihan yang berhubungan dengan hasil latihan, masih

ada variabel yang harus diperhatikan dalam mencapai keberhasilan latihan, yaitu tinggi

rendahnya kemampuan motorik yang dipunyai anak. Kemampuan motorik dalam

ketepatan tendangan ke gawang sepakbola sangat dibutuhkan, karena di dalam bermain

dituntut kecepatan, kelincahan dan kelenturan saat mengambil keputusan untuk

menendang ke gawang.

Berdasarkan permasalahan dari variabel penelitian di atas, maka dapat

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut; (l) Gaya cakupan akan memberikan

pengaruh yang berbeda dalam hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang

dibandingkan dengan gaya resiprokal, (2) Terdapat interaksi antara rnetode latihan

dengan kemampuan motorik terhadap hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang

sepakbola, (3) Gaya cakupan akan memberikan pengaruh yang berbeda dalam hasil

latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola dibandingkan dengan gaya resiprokal

bagi anak yang rnemiliki kemarnpuan motorik tinggi, (4) Gaya cakupan akan

nremberikan pengaru yang berbeda dalam hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang

sepakbola dibandingkan dengan gaya resiprokal bagi anak yang memiliki kernampuan

motorik rendah.

Menurut Mosston (1981) gaya mengajar adalah pedoman khusus untuk struktur

episode belajar dan berlatih. Selanjutnya Mosston (1981) juga lebih mernperjelas lagi

bahwa mengajar dan berlatih adalah serangkaian hubungan yang berkesinambungan

antara guru dan anak. Untuk mencapai sasaran dalam proses belajar perlu adanya

pendekatan-pendekatan yang dilakukan guru. Adapun pendekatan tersebut didasarkan

pada pilihan: kebutuhan anak, besarnya kelas, fasilitas yang tersedia, perlengkapan

yang dirniliki, tujuan yang ingin dicapai, dan pokok bahasan (Rahantoknam, 1988).

lnteraksi antara guru dan anak mencerminkan prilaku mengajar dan belajar

tertentu. Apabila merencanakan pelajaran, pengggunaan gaya mengajar didasarkan atas

interaksi perilaku anak dan perilaku guru, serta hubungannya untuk mencapai suatu

sasaran tertentu, atau dapat diliat bagan di bawah ini:



PG

PA T

Keterangan: PG = Perilaku Guru / Pelatih, PA = Perilaku Anak, T = Tujuan

Gambar: Interaksi antara pelatih/guru dau anak dalam proses rnengajar/berlatih relatih
dan belajar/berlatih (Rahantoknam. I 988)

Dalam hal gaya mengajar, cakupan merupakan salah satu gaya mengajar,

dimana dalam pelaksanaannya memperkenalkan berbagai tingkat tugas (Mosston;

1981). Anak diberi tugas dengan tingkat kesukaran yang berbeda. Dalam gaya cakupan

ini, anak didorong untuk menentukan tingkat penampilannya. Tujuan gaya cakupan

adalah untuk melibatkan semua anak, menyesuaikan terhadap perbedaan individu,

memberi kesempatau untuk memulai pada tingkat keampuan sendiri, memberi

kesempatan untuk memulai pekerjaan dengan tugas-tugas yang ringan ke tugas yang

berat sesuai dengan tingkat kemamuan tiap anak, belajar melihat hubungan antara

kemapuam merasa dan tugas apa yang dapat dilakukan oleh anak, individualisasi

dimungkinkan karena dapat memilih diantara alternatif tingkat tugas yang telah

disediakan (Rahantoknam, 1988).

Peranan guru pada gaya ini adalah membuat keputusan-keputusan pra

pertemuan, merencanakan seperangkat tugas-tugas dalam berbagai tingkat kesulitan

yang disesuaikan dengan perbedaan individu serta memungkinkan anak beranjak dari

tugas yang mudah ke tugas yang sulit (Mosston, 1981). Dengan demikian anak

diharapkan mengambil keputusan, dimana keputusan itu didasarkan pada tugas-tugas

yang telah disediakan guru, kemudian melakukan penafsiran sendiri dan rnemilih tugas

awalnya, serta melakukannya.

Selanjutnya anak menentukau untuk mengulang tugas-tugas apabila

pelaksanaannya belum sempurna sesuai kriteria, kemudian memilih tugas yang lebih

sulit atau yang lebih mudah berdasarkan berhasil tidaknya tugas awal. Salah satu

keuntungan yang sangat penting dari gaya cakupan adalah memperhatikan perbedaan

individu dan memperhatikan kemungkinan untuk maju dan berhasil, memungkinkan

anak untuk melihat ketidak sesuaian antara aspirasi atau pengetahuan mereka dengan

kenyataan. Mereka akan belajar untuk mengurangi kesenjangan antara pengetahuan



dengan kenyataan. Fokus perhatia'n ditujukan kepada individu dan apa yang dapat ia

lakukan, dapat dibandingkan dengan yang lain. Anak mengembangkan konsep mereka

sendiri yang berkaitan dengan penampilan fisik.

Di sisi lain, gaya resiprokal, tanggung jawab memberikan umpan balik bergeser

dari guru ke teman sebaya. Pergeseran peralihan ini memungkinkan untuk

rneningkatkan interaksi sosial antara teman sebaya dan umpan balik berlangsung

(Rahantoknam, 1989).

Dari ungkapan di atas pada gaya resiprokal peranan anak memberikan dan

menerima umpan balik, mengamati penampilan teman, membandingkan dan

mempertentangkan dengan kriteria yang ada, dan menyampaikan hasilnya pada pelaku,

menumbuhkan kesabaran dan toleransi terhadap teman, memberikan umpan balik.

Karera dalam pelaksanaan gaya resiprokal ini dilakukan secara berpasangan oleh anak,

dan salah satu dari pasangan merupakan pelaku dan sebaliknya sebagai pengamat, maka

hanya memegang peranan khusus untuk berkomunikasi terhadap pengamat dan

sekaligus mengamati baik pelaku maupun pengamat itu sendiri.

Bila tugas pengamat memberi umpan balik kepada pelaku satelah terjadinya

komunikasi dengan guru disaat pengajaran berlangsung, pelaku harus rnemperagakan

perbaikan penampilan tugas yang telah diberikan. Peranan guru disini untuk menjawab

setiap pertanyaan-pertanyaan dari pengamat, agar timbul saling percaya antara si pelaku

dengan pengamat.

Kemampuan motorik pada dasarnya adalah bagian dari kekemampuan manusia,

yang tingkatnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Fleishman dalam

Singer (1980) menyatakan bahwa tubuh memiliki kemampuan motorik untuk

menampilkan gerak sesuai dengan keperluannya. Kirkendall, Gruber arrd Johnson

(1980) menyatakan bahwa kemampuan motorik adalah kualitas umum yang dapat

ditingkatkan dengan latihan-latihan. Kemampuan tersebut akan memberi andil terhadap

keberhasilan suatu gerakan atau tugas yang akan dilakukau. Luthan (1988) menyatakan

bahwa kemampuam motorik adalah kapasitas dari seseorang yang berkaitan dengan

pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif rnelekat setelah masa kanak-

kanak. Haskins (1974) menyatakan bahwa kemampuan motorik adalah kemampuan

seseorang untuk menampilkan berbagai cabang olahraga yang menandakan kemampuan

umum untuk memperoleh yaitu keterampiIan.



Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik

adalah kualitas atau kemampuan seseorang yang diperlukan untuk dapat menampilkan

berbagai cabang olahraga, dan kemampuan tersebut dapat ditingkat melalui latihan-

latihan.

Di samping itu, dalam permainan sepakbola terdapat dua jenis kemampuan yang

peting, yaitu kemampuan fisik terdiri dari beberapa unsur, yaitu (l) kecepatan, (2)

kekuatan, (3) daya tahan, (4) kelincahan dan (5) kelentukan. Sedangkan kemampuan

menguasai bola terdiri dari beberapa bagian. yaitu: (l) menendang bola, (2) menerima

bola. (3) menggiring bola. (4) merampas bola, (5) menyundul bola, (6) gerak tipu

dengan bola, (7) melempar bola kedalam lapangan, (8) teknik-teknik menangkap dan

menepis bola khusus bagi penjaga gawang.

Di lain hal, Dietrich (1989) rnenyatakan bahwa barang siapa yarrg hendak

bermain bola, maka pertama-tama harus mampu menendang dan menyundul bola.

Selanjutnya Djawat (l981) menyatakan bahwa untuk menjadi pemain sepakbola yang

baik, harus mengetahui terlebih dahulu teknik-teknik dasar dalam permainan sepakbola.

Menendang adalah menggerakkan bola tersebut dari satu tempat ketempat lain

dengan meuggunakan bagian tertentu dari kaki. (Mukhtar, 1989). (Djezed, 1991)

menyatakan bahwa menendang/menembak bola dengan bagian kaki tertentu dengan

kecepatan dan ketepatan yang dikehendaki dan menurut arah yaug diinginkan.

Di dalam teknik sepakbola, tendangan adalah bagian yang terpenting, seorang

pemain sepakbola yang tidak dapat rnenendang dengan baik tidak mungkin akan

menjadi pernain yang terkemuka (Witarsa, 1986). Seterusnya Soekatamsi (1984)

menyatakan bahwa menendang bola merupakan teknik yang paling banyak dilakukan

dalam permainan sepakbola. Selanjutnya Sarjono (1988), menyebutkan karena

menendang bola rnenjadi unsur dasar dalam permainan sepakbola, dan merupakan

unsur yang pertama-tama yang diajarkan

Di dalarn teknik ketepatan menendang bola ada 2 macam pelaksanaan yaitu

menendang datar atau dekat sering diistilahkan dengan passing dan ketepatan

rnenedang jauh dikatakan long passing (PSSI, 1995). Hal kedua tersebut sama-sama

dibutuhkan dalam permainan, sebab dengan kedua teknik tersebut permainan akan lebih

enak di tonton dan akan rnendapatkan hasil yang akan menjadi tujuan permainan yaitu

mencari kemenangan.



Metodologi

Penelitian tentang pengaruh metode latihan dan kemampuan motorik terhadap

hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola dirancang berdasarkan "Quasi

eksperimen", penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel bebas

dan satu variabel terikat. Variabel bebas yaug dieksperimenkan adalah metode latihan

(gaya cakupan dan gaya resiprokal) dan kemampuan motorik (tinggi dan rendah)

merupakan variabel bebas atributif, sedangkan hasil latihan ketepatan tendangan ke

gawang merupakan variabel terikat.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka disain penelitian yarrg digunakan

adalah eksperimen blok faktorial design 2 x 2. Agar memperoleh keabsahan desain

penelitian yang dipilih dan memang tepat untuk menguji hipotesis penelitian serta untuk

memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi, maka dilakukan

pengontrolan internal dan eksternal. Untuk lebih jelasnya desain penelitian dapat

digambarkan pada matrik di bawah ini.

Tabel. Matrik Disain Penelitian

Kemampuan Motorik Metode Latihan
Kemampuan Motorik Tinggi GC-KMT GR-KMT
Kemampuan Motorik Rendah GC-KMR GR-KMR

Keterangan:
GC : Caya Cakupan KMT : Kemampuan Motorik Tinggi
GR: Gaya Resiplokal KMR : Kemampuan Motorik Rendah

Populasi penelitian ini adalah para anak-anak latih Pusat Pelatihan Sepakbola

(PPSB) UNP yang dimulai dari bulan Juni - November 1999 pada kelompok usia 14

sampai 16 tahun. Pengambilan sampel ditentukan secara acak untuk menentukan dua

kelas sebagai sampel penelitian ini.

Sebagai hasil perhitungan didapat jumlah sampel sebanyak 28 orang di bagi dua

kelompok yang dari populasi yang ada. Perincian sampel tersebut tersebar dalam empat

sel yang masing-masing sel terdapat 7 orang. Dengan kata lain jumlah 28 orang terbagi

ke dalam dua kelompok yang masing-masing l4 orang.



Tabel Sampel Penelitian

Kemampuan
Motorik

Metode Latihan
Jumlah

Gaya Cakupan Gaya Resiprokal
Tinggi 7 7 14
Rendah 7 7 14
Jumlah 14 14 28

Sesuai dengan rancangan penelitian, dalam pengambilan data dipergunakan dua

macam instrumen, yaitu a) instumen untuk mengukur hasil latihan ketepatan tendangan

ke gawang sepakbola. Daerah sasaranya berupa gawang sepakbola berukuran tinggi

2,40 meter, lebar 7 meter yang terbagi jadi tiga sasaran sepakan dengan jumlah 6 kali

sepakan. Tes sepakan sasaran ini diciptakan oleh Depdikbud yang dapat dipergunakan

bagi pemain sepakbola pemula yang berumur dari 8 sampai l8 tahun, dan b) instrumen

untuk mengukur tingkat kemampuan motorik adalah 1) Lari dengan jarak 60 yard. 2)

Lari hilir mudik (shuttle run) menempuh jarak 4 x l0 meter. 3) Tes kelentukan, dimana

tes ini dilakukan saat berdiri. Hasil ke 3 tes ini dirobah dalam bentuk skala nilai.

Dari keempat hipotesis yang diajukan, analisis data dilakukan dengan teknik

Anava dua jalan guna melihat pengaruh dari metode gaya cakupan da gaya resiprokal,

serta juga melihat interaksi antara metode latihan dengan keterampilan motorik yang

dipunyai anak terhadap hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola dengan

taraf alpha 0,05.

Analisis varian dengan menggunakan uji F untuk menentukan keberartian

pengujian suat variabel atau kombinasi beberapa variabel bebas terhadap variabel

terikat. Bila terdapat interaksi, maka analisis dilanjutkan dengan tes Tukey untuk

mengetahui kelompok mana yang lebih baik daripada kelompok lain dengan

jumlah anggota sampel yang sama.

Hasil Penelitian

Hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola kelompok metode gaya

cakupan dan hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola kelompok metode

gaya resiprokal seperti terlihat pada tabel 1.



Tabel 1. Kelompok Metode Gaya Cakupan dan Gaya Resiprokal

Metode Latihan N X Rerata Simpangan Baku
Gaya Cakupan 28 1058 75,57 12,85
Gaya Resipokal 28 953 68,36 10,27

Dilain hal hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepabola kelompok

kemampuan motorik tinggi dan hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola

dan kelompok kemampuan motorik rendah dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Kelompok Kemampuan Motorik Tinggi dan Kemapuan Motorik Rendah.

Metode Latihan N X Rerata Simpangan Baku
Kemampuan Motorik Tinggi 28 1088 77,71 12,53
Kemampuan Motorik Rendah 28 923 66,21 8,08

Hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang sepakbola berdasarkan interaksi

antara metode latihan dengan kemampuan motorik. Dari kedua variabel bebas metode

gaya cakupan dan gaya resiprokal dengan kemampuan motorik tinggi dan kemampuan

motorik rendah menghasilkan empat kombinasi. yaitu GC-KMT, GC-KMR, GR-KMT,

dan GR-KMR. Perbandingan keempat kelompok berdasarkan interaksi antara metode

latihan dengan kemampuan motorik tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kelompok interaksi yang dibandingkan.

Bentuk Interksi N X Rerata Simpangan Baku
GC-KMT 7 598 85,43 7,32
GR-KMT 7 490 70 12,15
GR-KMR 7 463 66,71 8,64
GC-KMR 7 460 65,71 8,81

Dari hasil pengujian hipotesis penelitian yang dengan desain block faktorial

2 x 2 dapat dilihat pada bawah ini:

Tabel 4. Rangkuman hasil anava secara keseluruhan

Sumber Varian JK dk Variansi F rasio F tabel
Metode Latihan 972,32 1 972,32 11,35* 4,20
Kemampuan Motork 393,75 1 393,75 4,60* 4,20
Interaksi 440,04 1 440,04 5,14* 4,20
Antar Kelompok 1806,11 3 602,04 - -
Dalam Kelompok 2056 24 85,67 - -
Total 3862,11 27 - - -



Keterangan: * = signifikan pada alpha 0,05

Hasil analisis statistik dengan mempergunakan motode Tukey dirangkum pada

tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Kesimpulan Perhitugan Perbandingan Ganda Metode Tukey

Nomor Urut Kelompok yang dibandingkan Q hitung Q tabel
1 P1 – P2 4,41* 4,13
2 P3 – P4 0,29* 4,13

Pembahasan

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan, bahwa metode latihan dalam

latihan ketepatan menendang ke gawang sepakbola diharapkan dapat meningkat

kemampuan prestasinya. Di samping itu diharapkan keberhasilan tersebut hendaknya

didkung oleh kemampuan motorik masing-masing anak. Dengan demikian anak

diharapkan kepada suatu tantangan latihan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan

yang hendak dicapai. Sedangkan materi latihan yang diberikan melalui gaya cakupan

dan gaya resiprokal yang bersifat rnembedakan pemberian latihan dan anak terikat

dengan keputusan yang telah disusun sebelu latihan di mulai.

Anak yang rnemiliki kemampuan motorik yang tinggi, mereka mendapat

kemudahan dalam melaksanakan kegiatan proses latihan. Mereka kurang mengalami

kesulitan untuk menerapkan proses latihan dengan gaya cakupan, sehingga kesulitan

dalam latihan yang mereka alami tidak banyak. Dengan demikian anak yang memiliki

kemampuan motorik tinggi akan memperoleh hasil latihan yang lebih tinggi dari pada

anak yang memiliki kemampuan motorik rendah.

Apabila digabungkan antara metode latihan yang digunakan dengan tingkat

kemampuan motorik anak dalam menentukan hasil latihan tendangan ke gawang

sepakbola, ternyata anak yang memiliki kemampuan motorik tinggi yang menggunakan

gaya resiprokal hasil latihannya lebih tinggi daripada anak yang diberikan dengan gaya

cakupan. Anak yang mempunyai kemampuan motorik tinggi akan mengalami

kemudahan dalam alat geraknya, bagaimana sulitnya tugas yang mereka hadapi akan

cepat mereka mengatasinya.

Sebaliknya bagi anak yang mempunyai berkemampuan motorik rendah terhadap

latihan tendangan ke gawang sepakbola, akan mengalami hambatan dalam



mengembangkan keterampilan geraknya. Gaya resiprokal yang pelaksanaanya diatur

sesuai dengan tuntutan, diharapkan dapat meningkat kemampuan geraknya kearah yang

lebih baik. Tetapi dalam penelitian ini secara empiris belum bisa dibuktikan. Hal ini

mungkin disebabkan anak yang mempunyai kemampuan motorik rendah kurang

termotivasi dan berkembang keterampilan geraknya melalui dua macam metode latihan

yang diterapkan.

Kemungkinan lain yang menyebabkan tidak terdapat perbedaan kedua metode

latihan yang digunakan bagi anak yang sama-sama memiliki kemampuan motorik

rendah adalah: Informasi yang disajikan tidak membangkitkan rasa ingin tahu serta

rnotivasi anak kurang tergairahkan. Menurut Sujarwo (1990) perhatian dapat

dibangkitkan bila kepada anak diperhatikan hal-hal yang tidak lazim, peristiwa-

peristiwa yang sering bertentangan, atau adanya perubahan yang tiba-tiba terjadi pada

saat tertentu. Dengan demikian metode gaya resiprokal tidak memberikan peluang

kepada anak-anak seperti dianjurkan Sujarwo, tentu saja hal ini dapat mengurang hasil

latihan anak.

Tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan, memungkinkan saja metode gaya

resiprokal tidak dapat mernberikan peluang kepada anak yang dilatih. Sedangkan pada

gaya cakupan situasinya memungkinkan apa yang dianjurkan oleh Singer (1980).

Dengan demikian proses informal yang disajikan kepada anak dalam latihan ketepatan

tendangan ke gawang sepakbola, sebaiknya pelatih memperhatikan situasi tentang

peluang serta pemecahan masalah perlu diberikan dalam setiap proses belajar dan

berlatih.

Simpulan dan Saran

Simpulan

a) Gaya cakupan (tanpa mempertimbangkan kemampuan motorik) memberikan

pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil latihan ketepatan tendangan ke gawang

sepakbola dibandingkan dengan gaya resiprokal. Dapat disimpulkau bahwa gaya

cakupau mempunyai pengaruh yang lebih tinggi untuk meningkatkan hasil latihan

dalam proses berlatih sepakbola.

b) Terdapat interaksi antara metode latihan dengan kemampuan motorik anak, dimana

rnetode latihan gaya cakupan cocok dipakai untuk anak yang mempunyai



kemampuan motorik tinggi, sedangkan gaya resiprokal cocok dipakai untuk anak

yang mempunyai kemampuan motorik rendah.

c) Bagi anak yang memiliki kemampuan motorik tinggi, metode gaya cakupam

mempunyai pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil latihan ketepatan tendangan

ke gawang sepakbola bila dibandingkan dengan gaya resiprokal. Dapat

ditambahkan bahwa gaya cakupan yang digunakan dalam proses latihan dapat

meningkatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

d) Bagi anak yang memiliki kemampuan rnotorik rendah, metode gaya cakupan dan

gaya resiprokal tidak memberikau pengaruh yang berarti terhadap hasil latihan

ketepatan tendangan ke gawang sepakbola. Arlinya. kedua metode latihan tersebut

sama-sama berpengaruh bila diberikan baik dengan gaya cakupan ataupuu gaya

resiprokal.

Saran

a) Untuk para pelatih sepakbola disarankan untuk menerapkan dan mengembangkan

gaya cakupan. Kegiatan penerapan dan pengembangan dimulai dengan

mengadakan pelatihan dan penataran penerapan metode gaya cakupau bagi pelatih.

Kegiatau ini bertujuan sebagai penyebaran dari penyegaran agar meningkatkan

kemampuan para pelatih dalam penggunaan metode latihan tersebut.

b) Karena tingkat kemampuan motorik merupaka faktor yang berpengaruh dalam

proses berlatih, maka disarankan agar faktor kemampuan motorik ini diketahui

kategorinya terlebih dahulu sebelum terjadinya proses berlatih ketepatan tendangan

ke gawang sepakbola berlangsung. Dengan diketahuinya kategori ini, akan

rnemudahkan para pelatih untuk penentua metode latihan yang akan dibelikan.

c) Unuk mencapai hasil yang optial, khusus dalam proses latihan, disarankan kepada

pelatih uutuk menggunakan gaya cakupan dan juga memperhatikan tingkat

kemampuan motorik yang dipunyai anak. Dengan memperhatikan tingkat

kemampuan motorik, anak akan mendapat rangsangan baik dari pelatih itu sendiri

ataupun dari teman-teman sesama berlatih agar mereka berusaha untuk dapat

rneningkatkan kemampuan yang dimiliki secara individu.

d) Karena penelitian ini hanya terbatas pada variabel metode latihan dan kemampuan

motorik si anak, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengadakan



penelitian sejenis dengau jumlah sampel yang lebih banyak dengan

mempertimbangkan variabel kontrol yang mempengaruhi seperti minat, rnotivasi,

intelegensi, bakat dan kreativitas yang ada pada anak.

e) Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran untuk

meningkatkau hasil latihan sepakbola dimasa yang akan datang.
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