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Abstrak
Tujuan penelitian ini yailu untuk mengembangkan pembelajaran passing control pada olahraga
sepakbola. Penelitian dan pengembangan dalam pembelajaran ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan model pengembangan Research & Development (R
& D) dari Borg dan Ga1l yang terdiri dari sepuluh langkah. Hasil dari penelitian ini yaitu
menunjukan ada perbedaan beda rata-rata mean= -?2.66000 menunjukar selisih dari hasil pre-
test dan hasil post-test, hasil t-hitung: -30.028 dF 49 dan p-valuF 0.00 < 0.05 yang beraiti
terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan perlahuan model
pembelajaran pqssi g control sepak bola untuk pemula. Dengan demikian model yang
dikembangkan dapat digunakan dan efektif untuk meningkatkan lcemampuan passing control
pada cabang olahraga sepak bola.

Kata kunci. Sepak bola, Passing, Pembelajaran

Abtract
The purpose of this rtudy is to .levelop passing contlol leafiling in soccer. Ilesedrch and
.levelopment in learning uses a qudntitatiw dnd quaht.Iive apploLtch and ses the Llesedrch &
Dewlopttenl (R&D) detplopnent model of Borg cmd GaL| which consists of ten steps. The
reiults oJ this study indicctte thcrt thete arc clifferences in the mean tneqn : -22.66000 showing
the &fference between the pre-test rcsults dnd the post-test re.\ahs, the refi ts of t-count : -
30,028 dJ - 19 and p-rdlue : 0-00 <0.05 which me&1s therc ate a significdnt difference betu]een
bejote ancl after the treatme t of passing c(mtrcl soccer learning models.for heginners. Thus the
developed model can be used and effectiwl! to itprow the abilit! oJ passihg confi.ol in soccer.

KeWor.lJ. Footbdll, Passing, Learning



PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani merupakan wahana
pendidikan, yang memberikan kesempatan
bagi anak untuk memepelajari beberapa hal-
hal yang penting oleh karena itu, pelajaran
pendidikan jasmani tidak kalah penting
dibandingkan dengan pelajaran lain sep€rti :
matematika, bahasa, IPA, IPS, dan mata
pelajaran yang lainnya (Samsudin, 2012).
Pendapat lain mengarakan Pendidikan jasmani
merupakan pendidikan yang dilakukan melalui
aktivitas fisik sebagai media utama untuk
mencapai tujuan (sapufa, 2008). Lebih lanjut
mahendra (2008) yang menyatakan Pendidikan
jasmani pada hakekatnya adalah proses
pendidikan yang memanfaatkan aktifilas fisik
untuk menghasilkan perubahan holistik dalam
kualitas individu baik dalam hal fisik, mental,
serla emosional. kekurangan dalam pengajaran
pendidikan jasmani dan kesehatan disebabkan
oleh l iga fak-ror. penama guru. kedua jam
pelajaran, dan ketiga kurangnya bahan
pembelajaran.

Naamun demikian, konsep pendidikan
jasmani tersebut belum sepenuhnya
terealisasikan dalam praktiknya, guru masih
kurang paham terhadap tujuan pembelajaran
pendidikan jasmani dan kesehatan, sehjngga
dapat menunjang keberhasilan pembelajaran.
Hal tersebut disebabkan adanya perubahan
kurikulum, serta kurangnya waktu untuk
pembelajaran di sekolah, dalam pelaksanaan
peroses pembelajaran pendidikan jasmani
keempat fakor ini tidak dapat dipisahkan satu
sama lain, yaitu: tujuan, materi, metode, dan
evaluasi (Subroto, 2008).

Dalam kurikulum tujuan pendidikan
jasrnani adalah untuk menyokong
perkembangan aspek kognitif, efektif dan

psikomotor (Jabar, 2010). Namun hal ini
sangat bergantung pada bagaimana guru
pendidikan jasmani mengorientasikan
perkembangan di dalam program-program
pembelajaran, namun di dalam
pelaksanaannya tidak mudah untuk pencapaian
tujuan yang mencakup tiga aspek te.sebut guru
harus memahami dan memperhatikan
karakteristik dan kebutuhan siswa untuk
menyesuaikan pembelajaran penjas dengan
pendekatan yang membuat siswa tidak jenuh
dan tetap membangkitkan semangat srswa
yang ditandai keseriusan siswa dalam
mengikuti pembelajaran penjas.

Salah satu materi ajar yang ada yaitu
permainan sepakbola, seperti kita ketahui
Sepakbola merupakan salah satu cabang
olahaga yang sangat populer dikalangan
masy.uakal. mulai dari anak-anak sampai
orang dewas4 laki-laki maupun perempuan,
masyarakat besar sampai kecil semua
mengenal olahraga ini. Terulama bagi stswa-
siswa di sekolah pasti permainan sepakbola
sering di berikan dalam pelajaran pendidikan
jasmani. Penggunaan media pembelajaran
yang dimiliki sekolah-sekolah, menuntut guru
penjas urtuk lebih kreatif dalam
memberdayakan dan mengoptimalkan
pendekatan pembelajaran dengan penggunaan
media yang ada dengan kondisi siswa dan
sekolahnya. Guru yang kreatif akan mampu
menciptakar suasana baru atau memodifikasi
yang sudah ada tapi disajikan dengan cara
yang lebih menarik, sehingga &nak merasa
senang mengikuti pelajaran yang di berikan.
Untuk itu seorang guru harus memahami
tentang modifi kasi pembelajaran.

Permainan sepak bola merupakan
permainan beregu yang memerlukan dasar
kerja sama antar sesama anggota regu sebagai



salah satu ciri khas dari permainan sepak bola.
Maka dari itu perlunya kerjasama dari satu tim
hanrs baik. akan letapi untuk bisa bermain
sepak bola dengan baik dan b€na-r setiap
permainan harus menguasai berbagai teknik-
teknik dasar sepak bo1a. Permainan yang
memiliki teknik dasar yang baik cenderung
bermain sepak bola dengan baik pula. Dan
adapun cara untuk mengetahui sejauh Drana
perkembangan proses pembelajaran
mengembangkan tehnik dasar sepak bola
khususnya teknik dasar passing bola datl
conlrcll bola, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan melaksanakan proses
pembelajaran dengan menggunakan model
pengembangan pembelaj aran p4sstrg bola dan
control bola.

Penerapan pengembangan model
pembelajaran passing control sepak bola
dalam proses pembelajaran merupakan salah
satu cara yang dapat digunakan oleh seorang
guru dalam menjalankan tugas pokoknya
dengan mengajar maleri pembelajaran
terhadap siswa yang di ajarkannya.
Berdasarkan permasalahan diatas penulis
tenarjl( untuk melakukan penelirian mengenai
pengembangan Vodel Pembelajaran passtzg-
conliol sepak bola. Diharapakan dengan
adanya model tersebut dapat menjadi referensi
buat guru dalam mengemas pembelajaran
pendidikan jasmani pada maleri permainan
sepak bo1a.

METODE PENELITIAN
Penelitian dan pengembangan dalam

pembelajaran ini menggunakan pendekatan
L-uantitatif dan kualitatif seta menggunakan
model pengembangan Resea.rch &
Development (R & D) dari Borg dan Gall
yang terdiri dari sepuluh langkah.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Negeri di Kabupaten Karawang yakni SMPN
2 Pakisjaya, SMPN I Pakisjaya, dan SMPN I
Batujaya. Penelitian ini di lakukan selama 4
sampai 5 bulan lamatrya yakni bulan maret
2019 sampai bulan agustus 2019, hal ini
mengacu pada penelitian set dan
pengembangan dari Borg aod Gall
memerlukan wallu 3 bulan lebih dengan
perincian waktu sebagai berikut: a) Analisis
kebutuhan, b) Perencanaan pengembangan
model, c) Pengembangan desain model
latihan, d) Validasi pakar dan revisi model, e)
Ujicoba kelompok kecil dan revisi, f)
Ujicoba lapangan dan revisi, g) Uji coba
kelayakan dan revisi, h) Desiminasi dan
Implmentasi Produk.
HASIL DAN PEMBAIA.SAN
a. Studi Pendahuluan

Model pembelajaran pdttsing control
sepakbola untuk siswa Sekolah Menengah
Peftama yang akan dibuat merupakan hasil
dari permasalahan yang ditemukan oleh
peneli l i  dilapangan melalui proses obervasi
dan wawancara. Merujuk dari pada hasil
observasi dan wawancara pada saat
dilapangan, peneliti akan mencoba
memberikan solusi terhadap p€rmasalahan
passing control sepakbola dengan
mengembangkan model pembelajaran
pdssing conlrcl sepak bola untuk sekolah
men€ngah penama.

Adapun hasil data analisis kebutuhan
setelah semua data diLumpulkan penelili
melalui wawancara, kemudian diolah dan
dideskripsikan rumusan penelitian yang
dilakukan kepada siswa pada bulan maret
sampai agustus 2019. Dimana analisis
kebutuhan berbentuk angket di sekolah
menengah pertama sebagai subjek peneliti



hasil analis tersebut dapat diketahui bahwa: 1).
Siswa semangat dalam pembelajaran pa:szrg
conlrol sepakbola. 2). Siswa bosen dengan
variasi model pembelajaran yang diberikan. 3).
Siswa setuju apabila dikembangkan model-
model pembelajaran passing contrcl
sepakbola. 4). Guru penjas membutuhkan
model-model pembelaj aran.
5). Guru penjas membutuhkan referensi media
berupa buku pembelajaran. Hasil studi
pendahuluan selanjutnya dideskripsikan dan
dianalisis sehingga hasilnya bersifat deskriftf
dal analisis dengan mengacu pada tujuan studi
pendahuluan. Berd€sarkan hasil wawancara
kepada seora.ng guru pendidikan jasmani
olahraga dan kesehatan maka ahli
menyarankan untuk mendesain model
pembelajaran yang lebih bervariasi untuk
ket erampila n passrzg control sepakbola.
b. Expert ludheht
Setelah peneliti melakukan tahap
pengumpulan data dan pembuatan item model
pembelajaran p4.rslrg cortol sepakbola unluk
siswa Sekolah Menengah Pertama, langkah
s€lajutnya, peneliti melakukan uji ahli dengan
tujuan mendapatkan kelayakan atau validitas
model yang dibuat dengan penilaian langsung
dari pada ahli. Peneliti menghadirkan 3 orang
ahli dalam penilian kelayakan model
pembelaj aran pasllrg contol sepakbola untuk
siswa Sekolah Menengah Pertama yang dibuat,
dimara 3 orang ahli berprofesi sebagai ahli
atau dosen sepakbol4 ahli pelatih sepakbola ,
dan guru pendidikan jasmani. Dari 30 item
model yang diujikan dapat ditarik kesimpulan
bahwasanya variasi model pembelajaran
pastng control sepakbola unruk siswa
Sekolah Menengah Petama layak dan dapat
digunakan dalam pembelajar an pdssrlg

control sepakbola untuk siswa Sekolah
Menengah Pertama.
c. Uji Coba Kelompok Kecil

Setelah peneliti membuat model
pembelajaran passlng control sepakbola pada
siswa Sekolah Menengah P€rtama dan sudah
dievaluasi oleh para ahli, model akan berada
pada tahap evaluasi tahap I yang dilakukan
oleh ahli sebagai acuan peneliti melakukan
tahapar selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi uji coba
kelompok kecil yang dilakLrkan oleh
peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Seluruh variasi model pembelajan
pttstng control sepakbola pada siswa
Sekolah Menengah Pertama dapat
dilakukan oleh si5wa. yang perlu
diperhatikan adalah model pembelajaran
dimulai dari t ingkatan mudah sampai
sulit agar model keterampilan siswa dan
sis\ri meningkat.

2. Petlu adanya contoh gerakan terlebih
dahulu pada tiap model pembelajaran
supaya mudah untuk memahami
rangkaian gerakan.

3. Pada saat diterapkao model
pembelajaran di lapangan siswa kurang
memperhatikan jadi tugas guru harus
5enng memantau agar tujuan
pembelajaran dan target pembelajaran
tercapar.

4. Penggunaan sarana dan prasarana yang
memadai aman dan nyaman dan
memodifikasi permainan dapat
mempengaruhi kualitas dan ketertarikan
pembelajaran.
d. Uji Coba Kelompok besar

Setelah terdapat hasil pengernbangan
produk p€mbelaja.ran passing contlol
sepakbola pada siswa Sekolah Menengah



Pertama ini diuji cobakan dalam skala kecil
dan telah direvisi, maka tahap selanjutnya
adalah melal:ukan uji coba kelompok besar.

Berdasarkan hasil uji coba kelompok
kecil yang telah dievaluasi oleh para ahli,
kemudian peneliti melakukan revisi prcduk
awal dan memperoleh 30 mod€l pembelajaran
passing control sepakbola pada siswa Sekolah
Menengah Pertama yang akan digunakan
dalam uji coba kelompok besar. Langlcah
selanjutnla setelah model mengalami reviri
tahap kedua oleh para ahli maka di lanjutkan
dengan menguji cobakan produk kapada
kelompok besar dengan mengunakan subjek
penelitian 60 siswa terdiri dari 3 Sekolah
Menengah Pefiama , yaitu SMP Negeri I
Batujaya, SMP Negeri 2 Pakisjaya, dan SMP
Negeri I Pakisjaya.

e. Uji Efektivitas
Langkah selanjutnya s€telah model
mengalami revisi tahap dua dari ahli dan
ujicoba kelompok kecil kelompok besar
maka dilanjulkan dengan menguji cobakan
produk dengan menggunakan subyek
penelitian sebanyak 50 subjek penelitian.
Pemberian treatment dllaksmakan dalam
kurun waku 3 bulan, 2 minggu dimulai dari
bulan Maret 2019 sampai dengan agustus
2019 dengan j:umlah 24 kali peftemuan
(selasa dan 5ablu) 2 kali dalam seminggu
Selama penelitian dilaksanakan kelompok
trcatment dibetikan 10 model pembelajaran
pdssing control sepakbola setiap kali
pertemuan. Sebelum pembeian tpdlmet?l
subjek penelitian di tes awal dengan

menggunakan instrume(t tes pd'sti g contol

sepakbola pada subjek peoelitian sebelum
dan sesudah perlakuan.

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh
terdapat perbedaan hasil yang didapat antara
dala pre test dan post test. Data pteles dian\b:rl
setelah model diuji dan di validasi oleh ahli.
Dari data pretes didapat total skor yang

berhasjl melakukan tes melalui instrum€n yang
diberikan sebesar 2102. Ini membuktikan
bahwa dalam melaksanakan pembelajaran
khususnya lompat jauh gaya jongkok masih
banyak yang belum paham melakukannya"
masih banyak terdapat beberapa siswa yang

belum paham melakukan gerakan lompat jauh

gaya jongkok yang benar. Kemudian setelah
uji ini dilakukan dan setelah lreatme t

diberikan kepada peserta didik dengan
menggunakan model pemb elaj aran
keter ampilan p a s s i n g corr,o/ sepakbol a

maka uji selanjutnya yang dilakukan
adalah uji pada t^ap post tesr Dari hasil uji
yang dilal':ukan pada tahap post test
memberikan dampak yang lebih efektif
terhadap hasil yang didapat. Hasil perolehan
data didapat bahwa uji pada tahap post test
mengalami peningkatan menjadi sebesar 3235.
Untuk itu dari data yang dipercleh dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran
passing control sepakbola untuk sisiwa
sekolah menengah pertama sangat efeklif
digunakan se.ta dapat meningkatkar
keterampilan passitlg contrcl sepakbola.



Tabel L Hasil Paired Samples Statistics pj" e-test dan post_tesl

Paired Samples Statistics

std. Error
Mean N Std. Deviation

Pair 1 -PRETESST... 4,2.0400
POSTEST 64.7000

6.47431 .91561
50 4. t8086 . 59126

Nilai rata-rata siswa sebelum diberikan
model pembelajaran adalah sebesar 42.0400
dan nilai setelah diberikar perlakuan
pengembangan model pembelajaran p.rssirg
control sepakbola addah sebesar 64.7000 yang

artinya terdapat peningkatan yang dihasilkan
dari pre-test dan post-test sehingga
kemampuan pcLtsing co trol siswa dapat
dikatakan meringkat.

Tabel 2. Hasil Pai.ed Samples Correlations lre-test dan postiest

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.
Pair I PRETEST & POSTEST 50 .s7l .000

Berdasarkan tabel diatas didapat bahwa gayajongkok adalah.571 p-value 0,00<0,05
koefisien korelasi pembelajaran passing jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan
sebelum dan sesudah diberikan perlakuan secara signifikan.
model pembelajaran.

Tabel 3. Hasil paired Sampel Test p/e_te.r/ d at\ post_tes,

Paired Samples Test

9570 Confidenc€ hten'al

sic.
(2-

a_
000

srd.

Deviatior

Pan 1 PRETEST

POS"IEST

-22.66000 5.13609 75461

Std. Dlro. Mean T
:241/650 -21.14150 ,10.028

df

49

Pada uji signifikan perbedaan dengan
SPSS 24 didapatkan mean= -22.66000
menunjukan selisih dari hasil pre-test dan hasil
post-test, hasil t-hitung -30.028 dF 49 dan p-

value: 0.00 < 0 05 yang berani terdapat
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan
sesudah diberikan perlakuan model



pembelaj axan p./sstrg cortol sepak bola untuk
pemula.

Bedkut pemaparan perbandingan hasil
antara siswa yang belum dibetlka]I� treatmmt

model pembelaj aran pa"rsi ng contlol sapakbola
(pretest) detgan siswa yang sudah diberikan
tueatment rlodel pembelajaran pqssing control
sepakbola (posl /es, berdasarkan diagram:

PASTNGC CONTROL SEPAKBOI-A
3506.9

3006.9

2506.9

2006.9

1506.9

1006.9

506.9

6.9

Gambar 1. Diagram batang ( uji coba kelompok besar)

Setelah dilihat dari hasil perhitungan diatas antara uji kelompok kecil terhadap uji

kelompok besar dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pass ing control sepakbola rrtok

pemula dapat digunakan dalam pembelajaran dar efektif digunakan untuk meningkatkan

pembelaj aran pasrirg control sepakbola.

KESIMPULAN

B€rdasarkan data yang diperoleh, dari hasil ujicoba kelompok kecil dan uji coba kelompok

besar serta pembahasan hasil penelitia4 dapat disimpulkan bahwa:

1. Model pembelajarcn pdssitug control sepakbola untuk siswa sekolah menengah pertama ini

dapal dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani serta

Pre-Test



meningkatkan keterampilan pdssi/tg control sepakbola pada siswa sekolah menengah

penama.

2. Model pembelajarat pdssing control sepakbola yang telah dikembangkan, diperol€h data

efektifitas dan hasil model pembelajarar passing conbol sepakbola pada siswa Sekolah

Menengah Pertama.
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