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ABSTRAK
Football is a team sport that relies on technique, tactics, and mental to achieve maximum performance. 
Mental aspect is a very important aspect that is needed in almost all sports. To improve the maximum 
performance requires not only physical skills, techniques, tactics, or strategies, but mental training 
plays an important role to generate good mental. Concerning mental means related to the psychology 
of a person and in this writing there is a psychological relationship with sports, because with the 
decline in mental conditions will be able to affect athletes in concentrating to do penalty kicks. The 
purpose of this study to determine the level of contribution of student concentration PKO UNIPA 
Surabaya to the success of penalty kicks.
This research uses quantitative approach with correlational approach. The sample subjects used are 
athletes football soccer men Unipa Surabaya, which amounted to 22 people. Based on the calculation 
that has been done got the average value for the concentration variable that is equal to 13,54 and 
for variable of penalty kick equal to 64,54. For correlation coefficient value obtained at 0.332, which 
contributed 11%. The conclusions obtained from the results of this study is that the concentration 
contributes strongly to the penalty shoot result and contributes 11%.

Keywords :  contribution of concentration level, penalty kick success

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Aspek mental merupakan aspek yang sangat 
penting yang dibutuhkan hampir di seluruh 
cabang olahraga. Untuk meningkatkan prestasi 
maksimal tidak hanya dibutuhkan kemampuan 
fisik, teknik, taktik, atau strategi, tetapi latihan 
mental memegang peranan penting untuk 
menghasilkan mental yang baik. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Rushall (Komarudin, 2013: 2) 
“mental skills training for sport is designed to 
produce psychology state and skills in athletes that 
will lead to performance enhacement”. Apabila 
dalam aspek tersebut terpenuhi oleh sebuah tim 
sudah bisa dipastikan prestasi akan bisa diraih, 
seperti yang dikatakan oleh Rusli Ibrahim (2008: 
112) “untuk meraih presestasi puncak sebagai 
suatu perwujudan aktualisasi diri bagi atlet, modal 
utama adalah harus memiliki kesehatan yang 

prima, baik fisik maupun mental, agar tercapai 
prestasi yang optimal”. Apabila aspek teknik dan 
mental bisa terpenuhi maka prestasipun pasti bisa 
didapatkan karena aspek teknik dan mental sangat 
berhubungan. Singgih D. Gunarsa (2003: 21) 
menyatakan: “Bahwa kegiatan psikologi olahraga 
sudah banyak dilakukan di negara-negara yang 
sedang berkembang dalam aspek olahraga, 
terutama dalam kegiatan penyelenggaraan Sea 
Games, negara seperti Thailand dan Malaysia 
banyak memanfaatkan jasa psikologi olahraga”. 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
latihan mental dapat meningkatkan prestasi 
yang optimal jika dilakukan dengan baik dan 
terprogram sehingga pemain/atlet yang dihasilkan 
memiliki kualitas yang baik. 

Latihan mental merupakan unsur yang 
sangat penting hampir di seluruh cabang 
olahraga. Dengan demikian latihan mental perlu 
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mendapat perhatian yang sangat penting untuk 
kesiapan mental atlet itu sendiri, pengembangan 
dan pemeliharaan mental tidak dapat dilakukan 
secara terpisah agar keseimbangan latihan teknik 
dan mental sejalan dengan program latihan. 
Latihan mental merupakan satu kesatuan yang 
utuh dari komponen-komponen yang tidak 
bisa terpisahkan. Aspek-aspek konsentrasi, 
keyakinan diri, pernafasan, mengendalikan 
stress, meningkatkan motivasi, semuanya saling 
berhubungan terhadap peningkatan latihan 
mental. Menyangkut mental berarti berkaitan 
dengan psikologi seseorang dan dalam penulisan 
ini adanya hubungan psikologi dengan olahraga. 
Komarudin (2013: 8) mengemukakan yang 
menurun, sebab dengan menurunnya kondisi 
mental akan dapat mempengaruhi atlet dalam 
berkonsentrasi untuk melakukan tendangan 
penalti. 

Tendangan penalti memiliki arti penting 
dalam pertandingan sepakbola karena tidak 
semua pemain yakin dapat menendang penalti 
dengan baik, banyak tim yang gagal lolos ke tahap 
berikutnya atau bahkan gagal di pertandingan final 
karena tidak dapat menang di babak adu penalti. 
Pada tahun 1994 di final piala dunia Italia harus 
mengakui kekalahan dalam babak adu penalti di 
partai final melawan Brazil, bahkan yang baru 
saja terjadi di Piala Dunia 2014 Kosta Rika dan 
Belanda gagal lolos ke fase berikutnya karena 
kalah di babak adu penalti. Frank Lampard pemain 
sepakbola profesional asal Inggris mengatakan 
setelah timnya Chelsea dikalahkan Manchester 
United di final Liga Champions 2008: “Tak 
perduli sehebat apapun kita bermain sepanjang 
120 menit, tak perduli setangguh apapun kita 
bertarung, namun saat memasuki adu penalti 
pemain langsung terjangkit penyakit psikologis 
dan sangat sulit untuk mencetak gol dalam situasi 
seperti itu” (Choirul Huda, 2012: 1). Banyak 
tim yang gagal juara karena gagal dalam adu 
penalti sehingga tendangan penalti sangat penting 
untuk dilatihkan, namun demikian jarang sekali 
pelatih memberikan aspek-aspek psikologis yang 
terintegrasi dengan progam latihan sepakbola. 
Jadi jelas dalam tendangan penalti, bukan 
hanya soal pengalaman pemain yang terbiasa 
mencetak gol penalti saja, melainkan juga 
kesiapan mental dari individu pemain tersebut 

untuk melakukannya. definisi tentang psikologi 
olahraga sebagai berikut: Psikologi olahraga 
adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan 
pengalaman manusia berolahraga dalam interaksi 
dengan manusia lain dan dalam situasi-situasi 
sosial. Dalam olahraga sepakbola aspek mental 
bukan hanya sekedar pendukung tetapi sudah 
menjadi bagian dari olahraga tersebut. Terlebih 
jika terjadi babak adu penalti kemampuan teknik 
tidak lagi menjadi faktor penentu terbesar dari 
tendangan penalti melainkan faktor mental 
pemain tersebut yang menentukan keberhasilan 
tendangan penalti.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumuasan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, Bagaimana tingkat kontribusi 
konsentrasi terhadap keberhasilan tendangan 
penalti”

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kontribusi konsentrasi mahasiswa PKO UNIPA 
Surabaya terhadap keberhasilan tendangan 
penalti.

KAJIAN PUSTAKA
A. Konsentrasi

Nasution (2010: 28) Konsentrasi merupakan 
suatu keadaan di mana kesadaran seseorang 
tertuju kepada suatu objek tententu dalam 
waktu tertentu. Semakin baik konsentrasi 
seseorang, maka semakin lama seseorang 
dapat melakukan konsentrasi. Dalam olahraga 
konsentrasi memegang peranan penting, dengan 
berkurangnya atau terganggunya konsentrasi atlet 
pada saat latihan, apalagi pertandingan, maka akan 
timbul berbagai masalah. Weinberg dan Gould 
(2003: 365) membatasi konsentrasi sebagai: 
(1) kemampuan seseorang untuk memusatkan 
perhatian atau fokus kepada isyarat tertentu yang 
sesuai dengan tugasnya, dan (2) mempertahankan 
fokus perhatian tersebut. 

Konsentrasi merupakan aspek yang sangat 
penting dalam olahraga, tidak hanya pada saat 
pertandingan, tetapi pada saat latihan juga. 
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Menurut Weinberg dan Gould (2003: 359) ada 
sejumlah mitos yang keliru mengenai konsentrasi 
di antaranya adalah:

(1) Konsentrasi hanya dibutuhkan hanya pada 
saat pertandingan. Maksudnya, banyak para 
atlet dan pelatih tidak menaruh perhatian 
yang besar untuk melatih konsentrasi pada 
saat berlangsungnya program latihan, dan 
mereka baru menaruh perhatian pada aspek 
konsentrasi ketika atlet tengah berada di 
gelanggang pertandingan. 

(2) Konsentrasi tidak perlu dilatih secara 
khusus. 

(3) Konsentrasi cukup diberikan dengan 
isyarat tertentu. Maksudnya, banyak para 
pelatih merasa bahwa dengan isyarat 
perintah untuk berkonsentrasi sudah cukup 
mengarahkan atlet untuk memusatkan 
perhatian pada kondisi tertentu. 

(4) Konsentrasi dimengerti semua orang. 
Maksudnya, banyak orang beranggapan 
bahwa dengan cukup satu perintah 
“konsentrasi!” seseorang sudah mampu 
memahami yang dimaksud dengan perintah 
tersebut. 

(5) Konsentrasi tidak terkait dengan 
latihan fisik. Maksudnya, banyak orang 
berpendapat latihan konsentrasi tidak 
melibatkan latihan fisik, melainkan cukup 
dengan malakukan latihan-latihan esoterik, 
seperti meditasi dengan memusatka 
perhatian pada nyala api lilin, atau titik 
tertentu pada dinding, dan sebagainya.

B. Hal yang menggangu konsentrasi
Banyak hal yang dapat mengganggu 

konsentrasi atlet, baik yang berasal dari luar 
maupun dari dalam diri atlet tersebut. Gangguan 
yang berasal dari luar antara lain rangsang yang 
mencolok, suara yang keras, dan perang urat 
syaraf yang dilakukan lawan (Weinberg dan 
Gould, 2003: 359). 

Atlet seringkali mengalami kesulitan untuk 
memusatkan perhatian pada tugasnya baik pada 
saat berlatih maupun pada saat bertanding. 
Weinberg dan Gould (2003: 359) mengemukakan 
bahwa hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah 

kondisi seperti berikut:
(1) Terpaku pada kejadian di masa lalu. Dalam 

hal ini perhatian atlet sangat dipengaruhi 
oleh pengalaman masa lalunya, terutama 
pengalaman buruk, misalnya kalah dalam 
bertanding atau mengalami cedera. 
Akibatnya ketika bertanding atlet tersebut 
takut kalah atau takut cedera. Selanjutnya 
perilaku atlet dipengaruhi oleh rasa takut 
yang menimbulkan tindakan ragu-ragu 
untuk mengambil keputusan. 

(2) Terpaku pada kejadian yang akan datang. 
Dalam hal ini atlet terlalu memikirkan 
akibat sosial jika atlet tersebut mengalami 
kekalahan. Atlet menjadi takut gagal, 
akibat dari hal tersebut atlet berusaha hanya 
terarah pada usaha mengatasi ketakutan 
gagal, dan bukan berusaha memenangkan 
pertandingan. 

(3) Tepaku pada bermacam-macam isyarat 
secara simultan. Dalam keadaan ini 
pikiran dan perasaan atlet mengalami 
kejenuhan karena memperoleh bermacam-
macam stimulasi secara serentak, dan atlet 
tidak dapat menanggulanginya dengan 
memilah stimulasi yang penting dan tidak 
penting. Semua isyarat tercampur secara 
tidak terorganisir didalam benak atlet 
tersebut, dan sulit bagi atlet tersebut untuk 
menentukan ke arah mana seharusnya atlet 
tersebut untuk memusatkan perhatiannya. 

(4) Terlalu khawatir dengan masalah teknis. 
Dalam hal ini atlet terlalu memikirkan 
bagaimana gaya pukulan yang baik 
seharusnya dilakukan; jadi proses 
otomatisasi gerak atas hasil belajar 
mengalami hambatan. 

Dari teori di atas disimpulkan hal yang 
mengganggu konsentrasi terdiri dari dua faktor 
yaitu dari dalam diri individu dan gangguan dari 
luar individu. beberapa daktor tersebut antara lain 
antara lain memikirkan kejadian (kegagalan) yang 
baru saja berlalu, memikirkan hasil yang akan 
dicapai, merasa tertekan, gangguan tisiologis, 
kelelahan, dan motivasi yang kurang.
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C. Pengertian tendangan penalti
Berdasarkan Persatuan Sepakbola Seluruh 

Indonesia (PSSI) (2009: 130) tendangan penalti 
adalah restart seremonial yang diberikan saat tim 
yang sedang bertahan melakukan pelanggaran 
serius dalam daerah penaltinya sendiri. Tidak ada 
syarat atas keseriusan atau keparahan pelanggaran, 
skor pertandingan, jumlah sisa waktu permainan, 
arah permainan, kemungkinan mencetak gol, atau 
faktor lain selain kejadian pelanggaran itu sendiri 
dilakukan dalam daerah penalti pemain bertahan. 
Dalam olahraga sepakbola tendangan penalti 
memiliki peranan penting dalam menentukan 
hasil pertandingan baik dalam tingkat nasional 
maupun internasional. Data dari FIFA.com dari 
145 gol di Piala Dunia 2010, 22% berasal dari 
titik penalti.

Menurut Stewart Coggin (2014: 1) tendangan 
penalti adalah sebuah tendangan yang dilakukan 
oleh pemain dari titik putih tendangan penalti 
setelah diberikan oleh wasit karena pelanggaran 
yang dilakukan oleh tim yang bertahan. Pemain 
yang melakukan tendangan penalti diperbolehkan 
melakukan tendangan langsung dari titik putih 
penalti untuk mengalahkan penjaga gawang, 
pemain yang tidak melakukan tendangan 
penalti berdiri dengan jarak 10 meter dan tidak 
diperkenankan untuk mengganggu.

Gambar di atas menjelaskan posisi pemain 
yang tidak melakukan tendangan penalti berada di 
luar garis kotak penalti dan tidak diperkenankan 
mengganggu pemain yang menendang penalti.

METODE PENELITIAN
Jenis dalam penelitian ini merupakan jenis 

penelitian non-eksperimen dengan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. Penelititan non-eksperimen 

adalah suatu penelitian dimana sama sekali 
tidak memiliki kesempatan untuk memberikan 
perlakuan atau melakukan manipulasi terhadap 
variabel yang mungkin berperan dalam 
munculnya suatu gejala, karena gejala yang 
diamati telah terjadi. (Maksum, 2009:12). Sesuai 
dengan tujuan dan masalah penelitian yang telah 
di rumuskan dan di ajukan, maka penelitian ini 
melibatkan dua variabel, yaitu tingkat konsentrasi 
pemain (X) dengan hasil tendangan penalti (Y).

A. Subjek dan Objek Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130), 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 
Sedangkan Sugiyono (2006: 55) mendefinisikan 
populasi sebagai objek/subjek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
disimpulkan. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa peserta UKM sepakbola di UNIPA 
Surabaya yang berjumlah 36 pemain. Kemudian 
diambil 22 pemain terbaik yang digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian.

B. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Pada prinsipnya untuk melakukan 

pengukuran dalam penelitian harus menggunakan 
atat ukur. Alat ukur dalam penelitian dinamakan 
dengan instrumen penelitian.Instrumen penelitian 
adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan 
lebih mudah dan dan hasilnya lebih baik, dalam 
arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 
lebih mudah diolah (Suharsimi, 2010: 203).

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 
digunakan mengukur fenomena alam maupun 
sosial yang diamati (Sugiyono, 2011: 148).Secara 
geris besar instumen penelitian digolongkan 
menjadi dua yakni instrumen tes dan instrumen 
non tes.

a. Konsentrasi
Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui konsentrasi dengan mengadopsi 
dari model grid concentration exercise D.V 
Harris dan B.L Harris (1984) (Thelwell, 
2006: 32-33). Alat ini digunakan untuk 
mengukur konsentrasi atlet yang berupa tabel 
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yang memuat angka 00-99. Subjek diminta 
menghubungkan dengan garis angka-angka 
tersebut dari angka terkecil menuju angka 
berikutnya yang lebih besar dalam waktu satu 
menit. Testi diminta untuk membuat garis 
menghubungkan angka diawali dari angka 
00 dan berurutan seterusnya sampai waktu 1 
menit habis.

Penilaian dilakukan dengan menghitung 
perolehan angka tertinggi yang dicapai 
dikurangi kesalahan yang dilakukan. Makin 
tinggi skor yang diperoleh makin tinggi 
konsentrasi subjek. Standar konsentrasi yang 
tinggi berada pada rentang 21-30. Adapun 
instrumen konsentrasi menggunakan angka 
atau grid concentration exercise dari Thelwell 
(2006: 32-33) adalah sebagai berikut:

Tabel

Instrumen Konsentrasi Menghubungkan Angka

Grid Concentration Exercise

84 27 51 78 59 52 13 85 61 55

28 60 92 04 97 90 31 57 29 33

32 96 65 39 80 77 49 86 18 70

76 87 71 95 98 81 01 46 88 00

48 82 89 47 35 17 10 42 62 34

44 67 93 11 07 43 72 94 69 56

53 79 05 22 54 74 58 14 91 02

06 68 99 75 26 15 41 66 20 40

50 09 64 08 38 30 36 45 83 24

03 37 21 23 16 37 25 19 12 63

b. Tes Tendangan Penalty
Tes yang digunakan, tes menembak ke 

gawang (Sukatamsi, 1997). Gawang ukuran 
normal lebar 7,32 meter tinggi 2,44 meter 
dibagi menjadi 6 bidang sasaran yang sama 
luasnya dengan batas tali, masingmasing 
bidang sasaran diberi nilai. Jarak antara garis 
batas menembakan bola dengan gawang untuk 
kelompok umur 12-14 tahun adalah 12 meter. 
Tes ini memiliki validitas 0,886 dan reliabilitas 
0,898. 
Petunjuk Pelaksanaan Tes :
1) Pemain berdiri di belakang garis batas 

menendang bola, disediakan lima buah 
bola.

2) Dengan ancang-ancang menembak bola 
kearah gawang, kesempatan menembak 
bola lima kali,dengan kaki terbaik.

3) Penilaian setiap tembakan yang masuk 
bidang sasaran mendapatkan nilai. Sesuai 
dengan sasaran, tembakan yang tidak 
masuk ke dalam gawang nilai 0.

4) Nilai adalah jumlah keseluruhan dari lima 
kali kesempatan.

Gambar. Pelaksanaan Tes  Tendangan Penalti

Sumber: Sukatamsi (1997: 6.29)

HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian yang didapat dalam 

penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut.
Tabel Penilaian Konsentrasi

NO Nama L/P Skor 
konsentrasi

 1 TR L 12
2 ER L 14
3 ILH L 17
4 DHA L 11
5 ADP L 16
6 ARD L 9
7 KRS L 9
8 NVL L 16
9 ZAK L 16
10 RR L 12
11 EN L 13
12 HSM L 11
13 UFL L 10
14 DP L 12
15 DAS L 16
16 DR L 17
17 RA L 15
18 FW L 14
19 ABD L 11
20 RDC L 11
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21 JNY L 17
22 HR L 19

Tabel Penilaian tendangan penalti

NO Nama L/P
Hasil 

Tendangan 
Penalti

1 TR L 75
2 ER L 60
3 ILH L 75
4 DHA L 40
5 ADP L 80
6 ARD L 60
7 KRS L 55
8 NVL L 60
9 ZAK L 65
10 RR L 85
11 EN L 65
12 HSM L 55
13 UFL L 70
14 DP L 55
15 DAS L 70
16 DR L 65
17 RA L 50
18 FW L 55
19 ABD L 65
20 RDC L 70
21 JNY L 65
22 HR L 80

Berdasarkan analisis dari variabel-variabel 
tersebut maka diperoleh deskripsi data sebagai 
berikut :

NO Variabel N Mean SD Nilai
Min Max

1 Konsentrasi 22 13,54 2.923 9 19

2 Tendangan 
penalti 22 64,54 10.791 40 85

Untuk mengetahui kontribusi konsentrasi 
terhadap hasil tendangan penalti maka pertama-
tama data hasil penelitian tersebut dimasukkan 
kedalam rumus korelasi product moment sebagai 
berikut.

Dari hasil perhitungan korelasi diatas maka 
dapat diketahui bahwa ada korelasi positif sebesar 
0,332 antara tingkat konsentrasi terhadap hasil 
tendangan penalti. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi 
konsentrasi terhadap hasil tendangan penalti 
maka digunakan rumus koesfisien detrminasi (K).

K  =   r2  x 100%
 =  (0,332)2 x 100%
 =   0,110 x 100%
 =  11%

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka 
dapat diketahui besarnya kontribusi konsentrasi 
terhadap hasil tendangan penaltipada atlet putra 
UKM sepakbola Unipa Surabaya yaitu sebesar 
11%. Sedangkan sebesar 89% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan 
dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat 
diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat 
konsentrasi maka akan semakin tinggi pula hasil 
tendangan penalti.

PEMBAHASAN
Dari hasil perhitungan deskripsi maka dapat 

diketahui untuk nilai rata-rata tingkat konsentrasi 
atlet putra UKM sepakbola unipa surabaya 
yaitu sebesar 13,54 dengan standar deviasi 
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(SD) sebesar 2,923. Nilai minimum variabel 
konsentrasi sebesar 9 dan nilai maksimumnya 
sebesar 19. Sedangkan nilai rata-rata untuk 
variabel hasil tendangan penalti yaitu sebesar 
64,54 dengan nilai standar deviasi sebesar 
10,791. Nilai minimum hasil tendangan penalti 
yaitu 40 dan nilai maksimum 85. 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian 
menunjukkan bahwa dari perhitungan korelasi 
product moment maka didapat nilai rhitung 
(0,332) dengan demikian dapat disimpulkan ada 
hubungan korelasi positif yang kuat antara tingkat 
konsentrasi terhadap hasil tendangan penalti 
pada atlet putra UKM sepakbola unipa surabaya. 
Sedangkan besarnya sumbangan antara tingkat 
konsentrasi terhadap hasil tendangan penalti pada 
atlet putra UKM sepakbola Unipa surabaya yaitu 
sebesar 11 %.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa 
atlet putra UKM sepakbola Unipa surabaya 
yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi akan 
cenderung mendapat hasil yang lebih maksimal 
saat melakukan tendangan penalti. Sehingga dapat 
disimpulkan tingkat konsentrasi memberikan 
hubungan yang positif terhadap hasil tendangan 
penalty pada atlet putra UKM sepakbola Unipa 
surabaya.

SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 
diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

konsentrasi terhadap hasil tendangan penalti 
pada UKM sepakbola putra Unipa Surabaya 

2. Besarnya kontribusi konsentrasi terhadap hasil 
tendangan penalti pada UKM sepakbola putra 
Unipa Surabaya sebesar 11%. 

Saran 
Saran yang bisa diberikan dalam penelitian 

sebagai hasil dari proses penelitian yang telah 
dilakukan yaitu : 
1.  Pelatih harus memperhatikan tingkat 

konsentrasi atletnya saat latihan karena 
konsentrasi dapat mempengaruhi hasil 

tendangan penalti dalam sepakbola terutama 
dalam shooting, tujuannya agar atlet menjadi 
terbiasa berkonsentrasi dalam setiap kegiatan 
yang dilakukan. 

2. Saat melakukan shooting dalam sepakbola 
terutama tendangan penalti pelatih harus 
mengingatkan atletnya agar berkonsentrasi 
saat melakukan shooting kearah gawang agar 
bola lebih tepat pada sasaran. 

3. Pelatih harus memberikan pemahaman 
bagaimana pentingnya kedudukan konsentrasi 
dalam olahraga. Karena dalam olahraga 
terutama olahraga sepakbola sangatlah 
membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih 
teliti dan pengambilan data dilakukan pada 
pagi hari karena konsentrasi masih optimal. 
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