
 



 



 
 
 
 

ABSTRAK 

 

Ismet Tahir, Nim 832 414 003. 2018. Perbedaan pengaruh latihan double leg 

speed hop dan single leg speed hop terhadap hasil akurasi tendangan ke gawang 

dalam permainan sepak bola (Studi Eksperimen Pada Siswa SMA Negeri 1 Tapa). 

Skripsi, jurusan pendidikan kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan 

Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Ibu Dra Hj. Nurhayati 

Liputo, M.Pd dan pembimbing II bapak Edy Dharma P. Duhe,S.Pd,M.Pd. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara ilmiah tentang 

Perbedaan pengaruh latihan double leg speed hop dan single leg speed hop 

terhadap hasil akurasi tendangan ke gawang dalam permainan sepak bola dan 

meningkatkan daya ledak otot tungkai. Hipotesa penelitian ini yaitu terdapat 

Perbedaan pengaruh latihan double leg speed hop dan single leg speed hop 

terhadap hasil akurasi tendangan ke gawang dalam permainan sepak bola dan 

terprogram selama 18 pertemuan dengan frekuensi 3 kali seminggu, rancangan 

penelitian ini menggunakan desain penelitian Two Group Pre Test and Post Test 

Desing. Dengan sampel berjumlah 20 siswa SMA Negeri 1 Tapa. Kemudian 

latihan diberikan selama 18 pertemuan dan di tes akhir dengan menggunakan tes 

Akurasi tendangan ke gawang. 
 

Teknik analisa data adalah dengan menggunakan rumus Uji t pada taraf 

signifikan α=0,05 dalam analisa data pengujian hipotesa, diperoleh ttabel senilai 

1.73 sesuai kriteria pengujian bahwa terima H0 jika thitung sama atau lebih kecil 

dari ttabel. sedangkan tolak H0 jika thitung lebih besar dari ttabel. 
 

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah di analisis dengan pengujian 

statistik, manunjukan bahwa adanya perbedaan pengaruh antara latihan double leg 

speed hop dan single leg speed hop terhadap akurasi tendangan ke gawang 

permainan Sepak Bola setelah dilakukannya eksperimen. Pengaruh yang 

signifikan ini dapat dibuktikan dengan pengujian dua rata-rata atau analisis varian 

bahwa, setelah di analisis menunjukan harga thitung= 2.33 dan ttable sebesar = 1.73 

dengan demikian harga thitung lebih besar dari pada ttable atau harga thitung telah 

berada di luar daerah penerimaan H0. 
 

Dengan demikian kesimpulan analisa adalah terdapat Perbedaan pengaruh 

latihan double leg speed hop dan single leg speed hop terhadap hasil akurasi 

tendangan ke gawang dalam permainan sepak bola (studi eksperimen siswa SMA 

Negeri 1 Tapa). 
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