
  



  



ABSTRAK 

MOH RIFAN. NIM: 832413077, 2018 “Perbedaan pengaruh model latihan 

shooting dengan pola berpindah sasaran dan  di tempat terhadap ketepatan 

Shooting dalam permainan sepak bola (study eksperimen pada SSB Gelora 

Telaga Kabupaten Gorontalo)” 

Tujuan Penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui Pengaruh Latihan model 

latihan shooting dengan pola berpindah sasaran terhadap Peningkatan ketepatan 

shooting dalam Permainan sepak Bola, 2) Pengaruh Latihan model latihan shooting 

dengan pola ditempat Terhadap Peningkatan ketepatan shooting dalam Permainan 

sepak, 3) untuk mengetahui perbedaaan Pengaruh Latihan model latihan shooting 

dengan pola berpindah sasaran dan ditempat Terhadap Peningkatan ketepatan 

shooting dalam Permainan sepak Metode penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan desian two Group pree test-post test desingn. Sampel penelitian berjumlah 20 

orang. Adapun Instrument yang digunakan yaitu …… teknik analisis data penelitian 

menggunakan analisis uji t. 

Hasil pengujian hipotesis pertama di peroleh thitung  =  7.66.  nilai ttabel  pada ɑ  

=  0,05; dk =  n-1 (10-1 =9) di peroleh harga sebesar 1.83. Dengan demikian thitung  

lebih besar dari ttable (thitung  = 7.66 >  ttabe l = 1.83). Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa ada pengaruh model  latihan shooting dengan pola berpindah sasaran terhadap 

ketepatan shooting  pada pemain sepak bola SSB Geolora Talaga Kab.Gorontalo.  

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh thitung  =  10.17.  nilai ttabel  pada ɑ  =  

0,05; dk =  n-1 (10-1 =9) di peroleh harga sebesar 1.83. Dengan demikian thitung  lebih 

besar dari ttable (thitung  = 10.17 >  ttabe l = 1.83). Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa ada pengaruh model  latihan shooting dengan pola shooting di tempat terhadap 

ketepatan shooting  pada pemain sepak bola SSB Geolora Talaga Kab.Gorontalo.  

Hasil pengujian ketiga diperoleh thitung  =  3.104.  nilai ttabel  pada ɑ  =  0,05; dk 

=  n-1 (10-1 =9) di peroleh harga sebesar 1.83. Dengan demikian thitung  lebih besar 

dari ttable (thitung  = 3.104> ttabe l = 1.83). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ada  

perbedaan pengaruh model  latihan shooting dengan pola berpindah sasaran dengan 

shooting di tempat  terhadap ketepatan shooting  pada pemain sepak bola SSB 

Geolora Talaga Kab.Gorontalo  

Kata Kunci : shooting berpindah sasaran, shooting ditempat, ketepatan 

shooting”  

  



 

 

 


