
ABSTRAK 
 

Perbedaan Akurasi Shooting Menggunakan Kaki Bagian Dalam dengan Kaki Bagian  
pada Siswa SSB PSPU Umur 15 di Kabupaten Solok. 
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Berdasarkan dari observasi peneliti ke lapangan, bahwa masih rendah kemampuan teknik 

dasar bermain sepakbola siswa SSB PSPU Kabupaten Solok khususnya kemampuan dalam 
melakukan shooting ke gawang. Yang mana banyaknya siswa melakukan kesalahan dalam 
melakukan shooting ke gawang yang disebabkan letak kaki tumpu dalm melakukan shooting, 
perkenaan bola pada kaki, serta timing yang belum tepat dalam melakakukan shooting ke 
gawang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbedaan akurasi Shooting 
menggunakan kaki bagian dalam dengan bagian atas Siswa SSB PSPU Usia 15 Tahun 
Kabupaten Solok. 

 
Jenis penelitian ini adalah Ex Post Facto yaitu untuk  mengetahui perbedaan akurasi 

shooting menggunakan kaki bagian dalam dengan kaki bagian atas Siswa SSB PSPU Usia 15 
Tahun Kabupaten Solok dan datanya kuantitatif,  pertimbangannya karena data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari shooting pemain dengan 
menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian atas yang dilakukan secara langsung. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang berjumlah 24 orang. Mengingat populasi relatif 
sedikit maka seluruh populasi dijadikan sampel, maka teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan total sampling. Masing-masing variabel akan di isi oleh 12 orang siswa. Instrument 
dalam penelitian ini menggunakan Tes Akurasi Shooting Sepakbola (Winarno, 2006:55-56). 
Untuk melihat akurasi shooting. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji-t. 

 
Berdasarkan analisi yang sudah dilakukan, maka di dapat kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan akurasi shooting menggunakan kaki bagian dalam dengan bagian atas pada siswa SSB 
PSPU Kabupaten Solok, terbukti dengan thitung(5.06) > ttabel (2,201) pada α=0,05. Berdasarkan 
angka perhitungan ini maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis 
penelitian dapat diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan akurasi 
shooting ke gawang yang signifikan dari  shooting menggunakan kaki bagian dalam dan kaki 
bagian atas Siswa SSB PSPU  Umur 15 di Kabupaten Solok.  
 
 


