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Pertandingan sepakbola merupakan pertandingan yang 
sangat menarik penonton. Karena menariknya, tidak jarang 
suporter memberikan dampak yang tidak sedikit pada mental 
para pemain yang sedanS bermain. Pengaruh ini nampaknya 
lebih nampak bila suatu tim bermain di luar kandang. 
Selain adanya ancaman suporter lawan, pernain juga dipenga
ruhi oleh biasa tidaknya suatu tim menggunakan lapangan 
dan rnengenal lingkungan di luar lapangan tempatr bermain. 

Kompetisi sepakbola Liga Non Amatir yang berlangsung 
di Indonesia ini rnenggunakan sistem kompesiti penuh, 
dimana setiap tim akan saling bertemu dua kali, yaitu 
dengan bermain di kandang (home) at au di luar kandang 
(away). Dengan sistem pertandingan ini sifat adil dari 
munculnya gejala kekalahan saat bermain di luar kandang 
b i s a teratasi. 

Sejauh mana pengaruh tempat itu kalau sekedar asumsi 
sudah ada sejak tim-tim merasakan kekalahan yang berulang 
kali bila bertanding di luar kandang. Dari permasalah itu, 
maka dengan adanya kompetisi Liga Non Amatir yang menye
kenggarajan pertandingfan sebanyak272 kali kiranya bisa 
menrukan populasi yang cukup untuk melihat sejauh mana 
pengaruh tempat pertandingan dan peran klasemen dalam 
memenangkan pertandingan. 

Dengan menghitung jumlah atau frekuensi pertandingan 
yang menghasilkan kemenangan/kekalahan suatu tim, dan 
dengan menggunakan teknik Khi Kuadrat sebagai teknik 
analisis datanya, maka dilakukanlah pembuktian hipotesis 
nul-nya. 

Dari penelitian ini kesimpulan-kesimpulan yang dit
uangkan dalam hipotesis bisa memenuhi batas taraf signifi
kansinya, sehingga secara umum ada pengaruh tempat pertan
dingan dan klasemen pada kemenangan tim. 

Kesimpulan tersebut antara lain adalah' (1). ada 
hubungan pengaruh tempat pertandingan pada hasil atau 
kemenangan suatu tim, (2). ada hubungan pengaruh klasemen 
pada hasil atau kemenangan suatu tim, (3). ada hubuogan 
pengaruh tempat pertandingan terhadap kemenangan suatu tim 
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pada klasemen atas , (4). ada hubungan pengaruh tempat 
pertandingan terhadap kemenangan suatu tim pada klasemen 
tengah, (5) ada hubungan pengaruh tempat pertandingan 
terhadap kemenangan suatu tim pada klasemen bawah, (6) ada 
hubungan pengaruh klasemen terhadap kemenangan saat ber
main di kandang (home), (7) ada hubungan pengaruh klasemen 
terhadap kemenangan saat bermain di luar kandang (away), 
(8) tidak ada hubungan pengaruh interaksi antara tempat 
pertandingan dan klasemen tim pada hasil atau kemenangan
tim. 

Dari hasil kesimpulan di atas, diharapkan bermanfaat 
bagi tim-tim yang akan bertanding di luar kandang dan 
lebih mengingatkan pelatih atau manajer tim untuk membuat 
strategi khusus sehingga timnya tidak mengalami kekalahan 
saat bermain di luar kandang. . 
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