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ARIANTO, 2018. Survei kemampuan teknik dasar permainan sepakbola SMA Negeri 4 Wajo 

Kabupaten Wajo. Skripsi. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan teknik dasar sepakbola SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan variabel mandiri. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo. Dengan jumlah sampel penelitian 30 orang yang dipilih secara 

ramdom sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif (persentase) 

dengan menggunakan sistem SPSSI Versi 16.00. Berdasarkan hasil analisis data, maka penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: (1). Siswa yang memiliki tingkat penguasaan kemampuan menyundul 

bola(heading)dalam permainan sepakbolapada siswa SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo memiliki 

dasar yang baik, (2). Siswa yang memiliki tingkat penguasaan kemampuan mengoper dan menghentikan 

bola (passing dan stooping)dalam permainan sepakbolapada siswa SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten wajo 

memiliki dasar yang baik, (3). Siswa yang memiliki tingkat penguasaan kemampuan menggiring 

bola(dribbling)dalam permainan sepakbolapada siswa SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo memiliki 

dasar yang baik, (4). Siswa yang yang memiliki kemampuan teknik dasar menendang bola ke sasaran 

(shooting) dalam permainan sepakbola pada siswa SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo memiliki dasar 

yang cukup, (5). dari 30 sampel penelitian yang memiliki kategori baik sebanyak 6 orang (20.0%), 

kategori cukup sebanyak 21 orang (70.0%), kategori sedang sebanyak 3 orang (10.0%), serta tidak ada 

siswa SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo yang memiliki tingkat kemampuan kurang dan kurang sekali. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknik dasar bermain sepakbola SMA Negeri 4 

Wajo Kabupaten Wajo dominan berada pada kategori cukup 

PENDAHULUAN 

Olahraga sepakbola di Kabupaten Wajo, merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer dan 

digemari oleh seluruh lapisan mansyarakat teruma kaum laki-laki mulai dari anak-anak, remaja sampai 

orang dewasa. Hal tersebut terbukti dari kenyataan yang ada dimasyarakat bahwa mereka kebanyakan 

lebih menyenangi permainan sepakbola dibanding dengan olahraga lain. Hal ini disebabkan karena anak 

laki-laki lebih tertarik padapermainan yang memerlukan berbagai jenis gerakan termasuk permainan 

sepakbola, karena sebagian besar anak laki-laki selalu ingin mempertontonkan keterampilan geraknya 

dalam berbagai situasi. Perkembangan olahraga tersebut khususnya pada siswa SMA Negeri 4 Wajo bila 

dilihat dari segi peminatnya banyak mengalami kemajuan, namun dilihat dari segi prestasi yang telah 

dicapai belum dapat menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini terbukti dari berbagai kejuaraan 

antar sekolah yang pernah diselenggarakan, di mana siswa atau pemainnya sering kali gagal dalam 

meraih prestasi, pada hal faktor-faktor penunjang untuk menjadi lebih baik sudah diupayakan 

semaksimal mungkin. Seperti tersedianya guru olahraga yang berkualitas, pengadaan fasilitas dan alat 

yang bermutu, serta adanya suasana dorongan dari masyarakat. 


