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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara daya ledak otot tungkai, 

keseimbangan dan motivasi dengan keterampilan yeop chagi pada atlet Pelatda Taekwondo DKI 

Jakarta 2015. Sebagai penunjang dalam melakukan latihan para atlet dengan mengetahui 

komponen-komponen latihannya. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pelatih, pembina serta 

pemain serta informasi wawasan pengetahuan tentang cara meningkatkan keterampilan yeop 

chagi dalam beladiri taekwondo. Mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai, keseimbangan 

dan motivasi secara bersama-sama dengan keterampilan yeop chagi  dalam beladiri taekwondo. 

Bahan evaluasi bagi Pelatda Taekwondo DKI Jkarta.Sampel penelitian terdiri dari 24 orang dan 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin di capai maka metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian yaitu (1) terdapat hubungan antara daya ledak 

otot tungkai dengan ry1=0,88 dan hubungan daya ledak otot tungkai dengan keterampilan yeop 

chagi sebesar 77,34%, diperoleh thitung 8,67 > ttabel 1,70, dengan demikian terdapat hubungan 

antara daya ledak otot tungkai dengan keterampilan yeop chagi, (2) terdapat hubungan antara 

keseimbangan dengan keterampilan yeop chagi dengan ry2=0,603 dan besarnya hubungan 

kelincahan dengan menggiring bola sebesar 36,33%. diperoleh thitung 3,54 >ttabel 1,70, dengan 

demikian terdapat hubungan keseimbangan dengan keterampilan yeop chagi, (3) terdapat 

hubungan antara motivasi dengan keterampilan yeop chagi ry3=0,634 dan besarnya hubungan 

motivasi dengan keterampilan yeop chagi sebesar 40,14 %. diperoleh thitung 3,84 >ttabel 1,70, 

dengan demikian terdapat hubungan antara motivasi dengan keterampilan yeop chagi, (4) terdapat 

hubungan antara daya ledak otot tungkai, keseimbangan dan motivasi dengan keterampilan yeop 

chagi rx123y=0,745 dan besarnya hubungan keterampilan yeop chagi sebesar 86,31%. 

 

Kata kunci: Daya Ledak Otot Tungkai, Keseimbangan, Motivasi, Yeop Chagi. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to find out as supporting the athletes with exercise to know 

the components of training. Contribute ideas for trainers, coaches and athletes as well as the 

insight information about how to improve the skills yeop chagi performance for Pelatda 

Taekwondo DKI Jakarta. Determine the corelation of the explosive power of leg, balance, and 

motivation together with yeop chagi performance in the martial art of taekwondo. Evaluation of 

materials for Pelatda Taekwondo DKI Jakarta. Sample field study consisted of 24 peoples and 

accordant with the formulation of the problem and the goals you want to accomplish in the 

research method used in this study is descriptive correlational. 

Based on the analysis of research data, namely (1) there is a significant corelation 

between the explosive power of leg with ry1 = 0.88 and the explosive power of leg corelation with 

yeop chagi performance as much as 77,34%, obtained tarithmetic 8.67 > 1.70 ttable, thus there is a 

corelation the explosive power of leg corelation with yeop chagi performance, (2) there is a 

signiifikan between balance to yeop chagi performance with ry2 = 0.603 and balance relationship 

with yeop chagi performance as much as 63,33%. obtained tarithmetic 3,54 > ttable 1.70, thus there 

mailto:reza.irwansyah@akornas.ac.id
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is a corelation between balance with yeop chagi performance, (3) there is a corelation between 

motivation with yeop chagi performance ry3 = 0.634 and balance relationship with yeop chagi 

performance as much as 40,14 %. Obtained tarithmetic 3,84 > ttable 1.70, thus there is a corelation 

between motivation to yeop chagi performance, (4) There is a signiifikan between the explosive 

power leg, balance and motivaton with rx123y = 0.745 and magnitude corelation the explosive 

power leg, balance and motivaton with yeop chagi performance as much as 76% 

 

Keyword: The Explosive Power of Leg, Balance, Motivaton, Yeop Chagi Performance  

 

PENDAHULUAN 

Taekwondo merupakan olahraga 

beladiri yang sudah banyak dikenal di 

berbagai lapisan masyarakat, hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya masyarakat dari 

berbagai status sosial yang berlatih 

taekwondo. Korea adalah Negara yang 

melahirkan beladiri taekwondo, mulanya 

taekwondo adalah seni beladiri primitif yang 

bernama Taek-Kyon pada zaman dinasti 

Silla.Para prajurit dilatih menggunakan 

beladiri Taek-Kyon untuk berperang dan 

hasilnya mereka selalu berhasil dalam setiap 

pertempuran. Pada tahun 1945 setelah 

merdeka, orang Korea kemudian melakukan 

penelitian dari berbagai seni beladiri seperti 

Taek-Kyon, Karate dari Jepang, Kungfu dari 

Cina yang setelahnya disusunlah teknik-

teknik taekwondo yang kita kenal pada saat 

ini. Dikalangan masyarakat, olahraga ini 

sangat diminati oleh anak-anak dan remaja, 

hal ini memberikan dampak yang sangat 

positif untuk perkembangan beladiri 

taekwondo. 

Pada sidang paripurna XI KONI 

Pusat 1980, cabang olahraga beladiri 

taekwondo telah diterima sebagai anggota 

KONI, tetapi KONI Pusat hanya 

menginginkan hanya ada satu wadah induk 

organisasi taekwondo yang berujuk kepada 

World Taekwondo Federation (WTF) yang 

bermarkas di Korea Selatan yang juga 

merupakan anggota dari International 

Olympic Committee (IOC). Pada saat 

diadakan Munas Taekwondo Indonesia I, 

terpilihlah Sarwo Edhie Wibowo sebagai 

Ketua Umum PBTI periode 1984-1988. Kini 

taekwondo di Indonesia sudah berjalan 

beriringan dengan cabang-cabang yang 

lainnya, berbagai prestasi sudah diperoleh 

baik di tingkat regional maupun 

internasional. Taekwondo Indonesia 

mengirimkan atlet pertamanya yang 

mengikuti olimpiade pada tahun 2000 di 

Sidney atas nama Juana Wangsa Putri. 

Saat ini WTF mempertandingkan 

dua nomor pertandingan dalam kejuaraan 

resmi yaitu kyorugi (pertandingan bebas) 

dan poomsae (jurus). Dalam tesis ini peneliti 

hanya berfokus kepada nomor pertandingan 

kyorugi. Pertandingan kyorugi 

membutuhkan banyak faktor antara lain, 

kondisi fisik, teknik, taktik, dan psikologi. 

Faktor kondisi fisik, teknik danpsikologi 

adalah unsur yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. 

Dari faktor-fakor tersebut salah 

satu faktor yang harus selalu tetap dilatih dan 

dikembangkan dengan baik dan benar, yaitu 

faktor kondisi fisik. Karena kondisi fisik ini 

merupakan dasar di dalam melatih dan 

mengembangkan keterampilan atau teknik 

taekwondoin serta dalam menghadapi 

pertandingan-pertandingan tetapi harus juga 

didukung oleh kemapuan mengatur 

psikologi. Dengan kata lain, seorang 

taekwondoin harus memiliki kondisi fisik 

yang relatif baik secara umum dan secara 

khusus sesuai dengan tuntutan sifat dan 

karakteristik olahraga taekwondo serta 

didukung oleh kondisi psikologi yang baik 

pula.  

Taekwondoin tersebut dapat 

mempertahankan keterampilan atau teknik 

dengan lebih baik pada saat berlatih maupun 

pada saat menghadapi pertandingan-

pertandingan tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti baik fisik maupun mental. 

Faktor kondisi fisik harus benar-benar 

mendapatkan perhatian yang serius di dalam 

program latihan. Faktor kondisi fisik itu 

terdiri dari beberapa komponen yaitu, 

kekuatan, daya tahan, daya ledak, ketepatan, 

kelincahan, koordinasi, keseimbangan, 

kecepatan, kelentukan dan reaksi. Dimana 

masing-masing komponen mempunyai 
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bentuk latihan yang berbeda, dan banyak 

pilihan dalam melatihnya. 

            Peneliti tertarik untuk meneliti faktor 

kondisi fisik terutama pada unsur daya ledak 

otot tungkai, dan keseimbangan serta faktor 

psikologis yang dalam hal ini adalah 

komponen motivasi sebagaifaktor dalam 

keterampilanyeop chagi yang saat ini saat 

efektif digunakan dalam menyerang ataupun 

bertahan dalam bertanding. Sistem 

pertandingan terbaru yaitu dengan 

menggunakan PSS (Protector Scoring 

System), yaitu body protector yang di 

hubungkan langsung dengan computer 

melalui koneksi internet. Dalam peraturan 

pertandingan yang baru iniyeop chagisangat 

efektif untuk mendapatkan poin, teknik ini 

sudah banyak digunakan baik oleh atlet 

nasional maupun atlet internasional. Hal ini 

menjadi obyek penelitian mengingat di 

dalam aplikasinya di lapangan saat iniyeop 

chagi banyak digunakan dalam menyerang 

maupun bertahan.Maka atas dasar itu hal ini 

dijadikan bahan penelitian yaitu daya ledak 

otot tugkai, keseimbangan, dan motivasi 

menjadi salah satu dasar dalam 

keterampilanyeop chagi. Peneliti yang saat 

ini bekerja sama dengan KONI DKI Jakarta 

sebagai Strength Conditioning akan 

menjadikan atlet Pelatda DKI Jakarta 

sebagai populasi dari penelitian ini agar 

lebih mudah dalam proses penelitian dan 

administrasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif yaitu 

melakukan tanpa ada manipulasi oleh 

variabel tes daya ledak otot tungkai, tes 

kesimbangan, dan tes motivasi dan 

keterampilan yeop chagi pada atlet Pelatda 

Taekwondo DKI Jakarta. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi sasaran (target population) 

dalam penelitian ini adalah seluruh Atlet 

Pelatda Taekwondo DKI Jakarta 2015 yang 

berjumlah 24 orang. Berpedoman pada 

jumlah populasi diatas, maka pengambilan 

sampel ditetapkan dengan menggunakan 

teknik total sampling, yaitu 24 Atlet Pelatda 

Taekwondo DKI Jakarta 2015 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Keterampilan Yeop Chagi 

 Keterampilan teknik yeop chagi 

dapat di definisikan sebagai tendangan ke 

arah samping. Yaitu dengan cara angkat kaki 

yang menendang, tekuk lutut, lalu luruskan 

lutut yang di tekuk miringkan badan 

berlawanan arah dengan sasaran dan tendang 

sasaran menggunakan pisau kaki. Dalam 

pengambilan data variabel keterampilan 

yeop chagi yaitu dengan melihat dari segi 

produk dan proses. Dalam segi produk atlet 

akan melakukan pengulangan keterampilan 

yeop chagi sebanyak 10 kali tanpa henti dan 

akan dicatat waktunya, atlet mendapatkan 2 

kali kesempatan. 

Daya Ledak Otot Tungkai 

 daya Ledak otot tungkai yang dalam 

hal ini melakukan tendangan adalah 

kemampuan melontarkan tendangan kearah 

sasaran dengan menggunakan salah satu 

tungkai kaki dengan cepat dengan kekuatan 

yang maksimal.  Posisi kaki yang tidak 

diangkat tegak lurus namun posisi kaki 

menjadi eversion 90 derajat, yakni aksi yang 

terjadi di seputar sumbu anteposterior (AP) 

pada engkel kaki, kemudian melakukan 

lepasan tungkai bawah kearah sasaran, 

selanjutnya kembali keposisi awal. Daya 

ledak otot ditunjukkan oleh skor terbaik 

yang diperoleh melalui tes daya ledak otot 

sebanyak 3 kali percobaan. 

Keseimbangan 

 Keseimbangan dapat berupa 

keseimbangan statis (static balance) pada 

saat berdiri maupun keseimbangan dinamis 

(dynamic balance) pada saat melakukan 

suatu gerakan tertentu. Keseimbangan statis 

diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk mempertahankan posisi disuatu 

tempat. Sedangkan keseimbangan dinamis 

adalah kemampuan seseorang untuk 

mempertahankan keseimbangan selama 

melakukan berbagai gerakan seperti 

berjalan, berlari, melompat, menendang, dan 

sebagainya. Dalam hal ini peserta tes akan di 

tes dengan instrument tes stroke stand. 

Motivasi 

Motivasi merupakan keinginan, 

hasrat motor penggerak dalam diri manusia, 

motivasi berhubungan dengan faktor 

psikologi manusia yang mencerminkan 

antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang 
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terjadi pada diri manusia sedangkan daya 

dororng yang di luar diri seseorang 

ditimbulkan oleh pimpinan. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana cara 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, 

agar mau bekerjasama secara produktif 

sehingga dapat mencapai dan mewujudkan 

tujuan gerakan yang telah ditentukan. 

 

HASIL PEMBAHASAN  

 Penelitian ini meliputi variabel 

terikat yaitu: Keterampilann Yeop Chagi 

(Y), dan 3 variabel bebas yaitu: Daya Ledak 

Otot Tungkai (X1), Keseimbangan (X2) dan 

Motivasi (X3).  

1. Data Keterampilan Yeop Chagi 

 Data keterampilan yeop chagi (Y) 

yaitu data yang diambil pada saat teste 

melakukan tendangan dengan dinilai secara 

proses yaitu penilaian teknik dan penilaian 

produk dengan melihat waktu dari hasil 

tendangan. Untuk menjadikan sebuah hasil 

masing-masing nilai dijadikan t-score. 

Kemudian t-score tersebut dijumlahkan. 

Dari hasil penjumlahan maka didapat hasil 

keterampilan yeop chagi (Y) sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. data keterampilan Yeop Chagi 

  

2. Data Daya Ledak Otot Tungkai 

 Data daya ledak otot tungkai (X1) 

diambil dengan menggunakan tes daya ledak 

otot tungkai.  

Tabel 2. Data Daya Ledak Otot Tungkai 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Bawa

h 

Bata

s 

Atas 

F.

A 
F.R 

3,

2 
- 

3,

4 
3,15 3,45 3 

12,5

% 

3,

5 
- 

3,

7 
3,45 3,75 5 

20,8

% 

3,

8 
- 

4,

0 
3,75 4,05 3 

12,5

% 

4,

1 
- 

4,

3 
4,05 4,35 3 

12,5

% 

4,

4 
- 

4,

6 
4,35 4,65 4 

16,7

% 

4,

7 
- 

4,

9 
4,65 4,95 6 

25,0

% 

Jumlah 24 
100

% 

 

3. Data Keseimbangan 

 Data keseimbangan (X2) diambil 

dengan menggunakan tes Standing Stork 

Test Jump.  

 

Tabel 3. Data Keseimbangan 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Bawa

h 

Bata

s 

Atas 

F.

A 
F.R 

5

1 
- 

5

4 
50,5 54,5 3 

12,5

% 

5

5 
- 

5

8 
54,5 58,5 6 

25,0

% 

5

9 
- 

6

2 
58,5 62,5 1 4,2% 

6

3 
- 

6

6 
62,5 66,5 5 

20,8

% 

6

7 
- 

7

0 
66,5 70,5 1 4,2% 

7

1 
- 

7

4 
70,5 74,5 8 

33,3

% 

Jumlah 24 100% 

 

4. Data Motivasi 

Data Motivasi (X3) diambil dengan 

menggunakan angket atau kuisioner. Dari 

data yang ada kemudian dijumlahkan 

menjadi t-score.  

 

 

 

Kelas 

Interval 

Batas 

Bawa

h 

Bat

as 

Ata

s 

F.

A 
F.R 

1,8

8 
- 

2,0

4 
1,88 2,04 4 

16,7

% 

2,0

5 
- 

2,2

1 
2,05 2,21 7 

29,2

% 

2,2

2 
- 

2,3

8 
2,22 2,38 3 

12,5

% 

2,3

9 
- 

2,5

5 
2,39 2,55 2 8,3% 

2,5

6 
- 

2,7

2 
2,56 2,72 4 

16,7

% 

2,7

3 
- 

2,8

9 
2,73 2,89 4 

16,7

% 

Jumlah 24 
100

% 
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Tabel 4. Data Motivasi 

 

Kelas 

Interval 

Bts 

Bwh 

Bts 

Atas 

F. 

A 
F.R 

13

2 
- 

13

6 

131,

5 

136,

5 
7 

29,2

% 

13

7 
- 

14

1 

136,

5 

141,

5 
5 

20,8

% 

14

2 
- 

14

6 

141,

5 

146,

5 
7 

29,2

% 

14

7 
- 

15

1 

146,

5 

151,

5 
1 4,2% 

15

2 
- 

15

6 

151,

5 

156,

5 
3 

12,5

% 

15

7 
- 

16

1 

156,

5 

161,

5 
1 4,2% 

Jumlah 
2

4 
100% 

 

Tabel 5. Rangkuman Hasil Deskripsi Data 

Penelitian 

 

Variabel 

Parameter 
Y X1 X2 X3 

Sampel (n)  24 24 24 24 

Data 

tertinggi 

2,8

8 
4,9 74 160 

Data 

terendah 

1,8

8 
3,2 51 132 

Rata-rata 
2,3

7 

4,1

1 

63,6

9 

141.6

3 

Simpanga

n baku 
0,3 

0,5

3 
7,78 8,39 

Median 
2,2

7 

4,1

5 
66 142 

Modus 2 3,7 66 132 

 

Pengujian Persyaratan Analisis Data 

 Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian persyaratan analisis. Pengujian 

persyaratan analisis meliputi:  

a. Uji Normalitas 

 Untuk menguji normal tidaknya 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan uji Lillifors. Pada taraf signifikasi 

α = 0,05 data yang digunakan terdapat pada 

lampiran adalah merupakan data hasil dari 

variabel yang ada. Data perhitungan 

terhadap data variabel penelitian dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

Data Dengan Uji Lillifors 

 

Variabel N Lh Ltab Kes. 

Y 30 0,141 0,177 Normal 

X1 30 0,138 0,177 Normal 

X2 30 0,175 0,177 Normal 

X3 30 0,175 0,177 Normal 

Keterangan: 

Y = Keterampilan Yeop Chagi 

X1 = Daya ledak otot tungkai 

X2 = Keseimbangan 

X3 = Motivasi 

 Tabel diatas memberikan informasi 

bahwa harga Lhitung untuk keempat variabel 

lebih kecil dari pada harga Ltabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05, ini berarti bahwa 

sampel penelitian ini berasal dari kelompok 

yang berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas  

 Untuk mengetahui masing-masing 

variabel memiliki varians yang sama, maka 

dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji bartlett. Kriteria pengujian 

adalah diterima Ho Jika X2
hitung < X2 

tabel pada 

taraf signifikansi α = 0,05 dengan dk (k= 3). 

Pada taraf nyata α = 0,05 diperoleh X2
tabel = 

7,81 ternyata X2
hitung < X2

tabel yaitu 1,960 < 

7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian memiliki varians populasi 

homogen.  

 

Pengujian Hipotesis 

1. Hubungan antara Daya ledak otot 

Tungkai (X1) dengan Keterampilan Yeop 

Chagi (Y)  

 Dalam penelitian ini, hipotesis 

pertama yang diuji adalah: terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai dengan keterampilan yeop chagi). 

Untuk pengujian hipotesis ini maka disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Py.1 = 0  H1: Py.1 = 0 

 Pengujian hipotesis ini 

menggunakan analisis regresi sederhana dan 

korelasi sederhana. Dari hasil perhitungan 

diperoleh persamaan regresi yang 

dinyatakan melalui persamaan: Ỹ = 6,03 + 
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0,879 X1, selanjutnya persamaan ini telah 

diuji keberartiannya untuk menyakinkan 

kesimpulan. Dari hasil perhitungan dengan 

uji F diperoleh nilai F sebagaimana yang 

ditunjukan dalam tabel 11 pada halaman 

sebagai berikut:  

Tabel 7. Anava Regresi Linier Sederhana 

X1 dan variabel Y 

Sumber 

Varians 

d

k 
JK 

RJ

K 

Fhit

ung 

Fta

bel 

Total 
2

4 

6230

0,00 
      

Regresi 

(a) 
1 

6000

0,00 
      

Regresi 

(b/a)  
1 

1778,

92 

177

8,92 75,

11 

4,

17 
Sisa 

2

2 

521,0

8 

23,6

9 

Tuna 

Cocok 

1

2 

359,7

3 

29,9

8 
1,8

6 

2,

91 
Galat 

Kekelirua

n  

1

0 

161,3

6 

16,1

4 

Keterangan:  

DK = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJk = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Fh = Fhitung 

Ft = Ftabel 

 Dari analisis varians diperoleh Fhitung 

= 75,11 sedangkan Ftabel = 4,17 dengan taraf 

signifikansi α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa regresi X1 dengan Y 

signifikan. Pada pengujian linieritas dalam 

tabel di atas ternyata Fhitung < Ftabel yaitu 1,86 

< 2,91 pada taraf signifikansi = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk 

regresi X1 dengan Y adalah linier. 

 Dari analisis korelasi sederhana 

diperoleh hasil perhitungan (r) = 0,88 

dengan koefesien determinasi (r2) = 77,34 

%. Koefesien korelasi sederhana ini ternyata 

sangat signifikan setelah dilakukan 

pengujian keberartian dengan uji – t pada α= 

0,05 dengan derajat kebebasan (dk)= 22. Hal 

ini ditunjukkan oleh hasil pengujian t hitung > 

t tabel yaitu 8,67 > 1,70 maka koefesien 

korelasi X1 dengan Y sangat signifikan. 

 Dengan demikian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara daya 

ledak otot tungkai (X1) dengan keterampilan 

yeop chagi (Y). Kekuatan antara variabel X1 

dengan variabel Y ini ditunjukkan oleh hasil 

pengujian koefesien korelasi (r) sebesar = 

0,879 dan koefesien determinasi (r2) sebesar 

= 0,7734. Karena itu hipotesis nol ditolak, 

ini berarti bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima. Dengan demikian hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai dengan keterampilan yeop chagi. 

 

2. Hubungan Antara Keseimbangan (X2) 

Dengan Keterampilan Yeop Chagi (Y)  

 Dalam penelitian ini, hipotesis 

pertama yang diuji adalah: terdapat 

hubungan positif antara keseimbangan 

dengan keterampilan yeop chagi). Untuk 

pengujian hipotesis ini maka disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Py.2 = 0 H1: Py.2 = 0 

 Pengujian hipotesis ini 

menggunakan analisis regresi sederhana dan 

korelasi sederhana. Dari hasil perhitungan 

diperoleh persamaan regresi yang 

dinyatakan melalui persamaan: Ỹ = 19,86 + 

0,603 X2, selanjutnya persamaan ini telah 

diuji keberartian dan kelinierannya untuk 

meyakinkan pengambilan kesimpulan. Dari 

hasil perhitungan uji F diperoleh nilai F 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 

8 pada halaman sebagai berikut: 

Tabel 8. Anava Regresi Linier Sederhana 

X2 dan variabel Y 

Sumber 

Varians 

D

k 
JK 

RJ

K 

Fhit

ung 

Fta

bel 

Total 
2

4 

6230

0,00 
      

Regresi 

(a) 
1 

6000

0,00 
      

Regresi 

(b/a)  
1 

835,5

9 

835

,59 12,

55 

4,

17 
Sisa 

2

2 

1464,

41 

66,

56 

Tuna 

Cocok 

1

0 

731,6

3 

73,

16 
1,2

0 

2,

13 
Galat 

Kekelirua

n  

1

2 

732,7

8 

61,

06 

Keterangan:  

DK = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 
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RJk = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Fh = Fhitung 

Ft = Ftabel 

 Dari analisis varians diperoleh Fhitung 

= 12,55, sedangkan Ftabel = 4,17, dengan taraf 

signifikansi α= 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa regresi X2 dengan Y 

signifikan. Pada pengujian linieritas dalam 

tabel diatas ternyata Fhitung < Ftabel yaitu 1,20 

< 2,13 pada taraf signifikansi = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk 

regresi X2 dengan Y adalah linier. 

 Dari analisis korelasi sederhana 

diperoleh hasil perhitungan (r) = 0,603, 

dengan koefesien determinasi 0,3633. 

Koefesien korelasi sederhana ini ternyata 

sangat signifikan setelah dilakukan 

pengujian keberartian dengan uji – t pada α 

= 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = 22. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian 

thitung sebesar = 3,10 dan ttabel sebesar = 1,70 

Karena thitung > ttabel yaitu 3,54 > 1,70 maka 

koefesien korelasi X2 dengan Y sangat 

signifikan. 

 Dengan demikian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara 

keseimbngan (X2) dengan keterampilan 

yeop chagi (Y). Kekuatan hubungan antara 

variabel X2 dengan variabel Y ini 

ditunjukkan oleh hasil pengujian koefesien 

korelasi (r) sebesar 0,603, dan koefesien 

determinasi (r2) sebesar 36,33 %. Karena itu 

hipotesis nol ditolak, ini berarti bahwa 

hipotesis penelitian ini diterima. Dengan 

demikian hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara keseimbangan dengan 

keterampilan yeop chagi. 

 

3. Hubungan Antara Motivasi (X3) 

Dengan Keterampilan Yeop Chagi 

 Dalam penelitian ini, hipotesis 

pertama yang diuji adalah: terdapat 

hubungan positif antara Motivasi dengan 

Keterampilan Yeop Chagi. Untuk pengujian 

hipotesis ini maka disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho: Py.1 = 0  H1: Py.1 = 0  

 Pengujian hipotesis ini 

menggunakan analisis regresi sederhana dan 

korelasi sederhana. Dari hasil perhitungan 

diperoleh persamaan regresi yang 

dinyatakan melalui persamaan: Ỹ = 18,32 + 

0,634 X3, selanjutnya persamaan ini telah 

diuji keberartiannya untuk menyakinkan 

kesimpulan. Dari hasil perhitungan dengan 

uji F diperoleh nilai F sebagaimana yang 

ditunjukan dalam tabel 13 pada halaman 

sebagai berikut: 

Tabel 9. Anava Regresi Linier Sederhana 

X3 dan variabel Y 

Sumber 

Varians 

d

k 
JK 

 

RJ

K 

Fhit Ft 

Total 
2

4 

6230

0,00 
      

Regresi 

(a) 
1 

6000

0,00 
      

Regresi 

(b/a)  
1 

923,2

1 

923,

21 14,

75 

4,

17 
Sisa 

2

2 

1376,

79 

62,5

8 

Tuna 

Cocok 
8 

2605,

38 

325,

67 -

3,7

1 

2,

60 
Galat 

Kekelirua

n  

1

4 

-

1228,

59 

-

87,7

6 

Keterangan:  

DK = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJk = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Fh = Fhitung 

Ft = Ftabel 

 Dari analisis varians diperoleh Fhitung 

= 14,75 sedangkan Ftabel = 4,17 dengan taraf 

signifikansi α = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa regresi X1 dengan Y 

signifikan. Pada pengujian linieritas dalam 

tabel di atas ternyata Fhitung < Ftabel yaitu -3,71 

< 2,60 pada taraf signifikansi = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk 

regresi X3 dengan Y adalah linier. 

 Dari analisis korelasi sederhana 

diperoleh hasil perhitungan (r) = 0,634 

dengan koefesien determinasi (r2) = 40,14 

%. Koefesien korelasi sederhana ini ternyata 

sangat signifikan setelah dilakukan 

pengujian keberartian dengan uji – t pada α 

= 0,05 dengan derajat kebebasan (dk)= 22. 

Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian t 

hitung > t tabel yaitu 3,84 > 1,70 maka koefesien 

korelasi X1 dengan Y sangat signifikan. 

 Dengan demikian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara 

Motivasi (X3) dengan keterampilan yeop 
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chagi (Y). Kekuatan antara variabel X3 

dengan variabel Y ini ditunjukkan oleh hasil 

pengujian koefesien korelasi (r) sebesar = 

0,634 dan koefesien determinasi (r2) sebesar 

= 40,14 %. Karena itu hipotesis nol ditolak, 

ini berarti bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima. Dengan demikian hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara Motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi. 

 

4. Hubungan antara daya ledak otot 

tungkai (X1), keseimbangan (X2) dan 

Motivasi (X3) dengan keterampilan yeop 

chagi (Y) 

 Dalam penelitian ini, hipotesis 

pertama yang diuji adalah: terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai, keseimbangan dan motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi. Untuk pengujian 

hipotesis ini maka disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho: Ry1.2.3 = 0  H1: Ry1.2.3 = 0 

 Pengujian hipotesis ini 

menggunakan analisis regresi sederhana dan 

korelasi sederhana. Dari hasil perhitungan 

diperoleh persamaan regresi yang 

dinyatakan melalui persamaan:  

Ỹ= a + b1 X2  +  b2 X2  +  b3 X3  

Ỹ = Keterampilan yeop chagi 

X1 = Daya ledak otot tungkai 

X2 = Keseimbangan 

X3 = Motivasi 

a = Konstanta Untuk Sampel 

b = Koefesien Regresi  

 Dari hasil perhitungan diperoleh 

masing-masing harga a = 10,931 b1 = 0,441; 

b2 = 0,514; b3 = - 0,1775 Dengan demikian 

model regresi ganda adalah Ŷ = 11,125 + 

0,882 X1 +1,027 X2 – 0,355 X3. 

 Selanjutnya dilakukan uji 

keberartian terhadap koefesien regresi ganda 

dengan uji F, yang diperoleh Fhitung sebesar = 

19,52 pada taraf α = 0,05 dengan derajat 

kebebasan (dk) pembilang = 2 dan dk, 

penyebut (n – 3) = 20 diperoleh Ftabel sebesar 

3,10. Karena Fhitung > Ftabel yaitu 14,12 > 3,10 

maka koefesien korelasi ganda adalah 

signifikan. 

 Dari analisis korelasi ganda 

diperoleh hasil perhitungan koefesien 

korelasi ganda (Ry1.2.3) sebesar0,692dan 

koefesien determinasi (Ry1.2.3
2) sebesar 

86,31 % Selanjutnya dilakukan uji 

keberartian terhadap koefesien korelasi 

ganda dengan mengadakan uji F. Dari 

perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 14,12 

pada taraf α = 0,05 dengan derajat kebebasan 

(dk) pembilang = 2 dan (dk) penyebut (n – 

3) = 27 diperoleh Ftabel sebesar 2,89. Karena 

Fhitung > Ftabel yaitu 14,12 > 2,93 maka 

koefesien korelasi ganda adalah signifikan. 

Karena itu hipotesis nol ditolak dan ini 

berarti hipotesis penelitian diterima. 

 Dengan demikian hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara daya ledak otot tungkai, 

keseimbangan dan motivasi secara bersama-

sama dengan keterampilan yeop chagi. 

Kekuatan antara variabel X1, X2 dan X3 

dengan variabel Y ini ditunjukkan oleh 

koefesien korelasi ganda (r) sebesar 0,745. 

Kemudian dari koefesien determinasi (r2) 

sebesar 86,31 %, ini berarti bahwa variasi 

yang terjadi pada hasil keterampilan yeop 

chagi sebesar 59,4% ditentukan secara 

bersama-sama oleh daya ledak otot tungkai, 

keseimbanga dan motivasi melalui model 

regresi ganda Ỹ = 10,931 + 0,343 X1 + 0,102 

X2 + 0,336X3 

 Dari hasil pengujian hipotesis 

pertama dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai, keseimbangan dan motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi yang ditunjukkan 

dengan persamaan regresi linier sederhana Ỹ 

= 6,03 + 0,879 X1 yang telah diuji 

keberartiannya dari persamaan ini dapat 

diinterpretasikan bahwa: rata-rata setiap 

penambahan satu unit skor kemampuan daya 

ledak otot tungkai (X1) akan diikuti oleh 

kenaikan 0,879 unit skor keterampilan yeop 

chagi (Y). 

 Melalui pengujian korelasi 

sederhana dihasilkan koefesien korelasi (r) 

sebesar 0,879, dan koefesien determinasi 

0,7734. Hal ini berarti bahwa variasi yang 

terjadi pada hasil keterampilan yeop chagi 

77,34% ditentukan oleh daya ledak otot 

tungkai dengan model regresi linier 

sederhana Y = 6,03 + 0,879 X1. Hubungan 

antara daya ledak otot tungkai dengan 

keterampilan yeop chagi tetap positif dan 

berarti setelah dilakukan pengontrolan 

terhadap variabel keseimbangan (X2) 
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melalui pengujian parsial α = 0,05. 

Hubungan antara keseimbangan dengan 

keterampilan yeop chagi tetap positif dan 

berarti setelah dilakukan pengontrolan 

terhadap variabel motivasi (X3) melalui 

pengujian parsial α = 0,05.  

 Dari hasil pengujian hipotesis ini 

didapat kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai dengan keterampilan yeop chagi. 

Artinya makin baik tingkat daya ledak otot 

tungkai yang dimiliki maka akan makin baik 

keterampilan yeop chagi dan sebaliknya 

makin rendah tingkat daya ledak otot 

tungkai yang dimiliki maka akan semakin 

rendah pula keterampilan yeop chagi yang 

dilakukan. 

 Kemudian hasil pengujian hipotesis 

kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai dengan hasil keterampilan yeop 

chagi, yang ditunjukkan oleh persamaan 

regresi linier sederhana Y = 19,86 + 0,603 

X2 yang telah diuji keberartiannya. Dari 

persamaan ini dapat diinterpretasikan bahwa 

setiap penambahan satu unit skor 

keseimbangan (X2) akan diikuti oleh 

kenaikan sebesar 0,603unit hasil 

keterampilan yeop chagi (Y). 

 Pengajuan korelasi sederhana pada 

hipotesis kedua ini menghasilkan koefesien 

korelasi (r2) sebesar 0,3633 hal ini berarti 

bahwa variasi yang terjadi pada 

keterampilan yeop chagi sebesar 36,33 % 

ditentukan oleh keseimbangan melalui 

model regresi sederhana Y = 19,86 + 0,603 

X2 yang telah diuji keberartiannya. 

Hubungan keseimbangan dengan 

keterampilan yeop chagi tetap positif dan 

berarti setelah dilakukan pengontrolan 

terhadap keseimbangan melalui pengujian 

korelasi parsial α = 0,05 

 Kemudian hasil pengujian hipotesis 

ketiga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi, yang ditunjukkan 

oleh persamaan regresi linier sederhana     Y 

= 18,32 + 0,634 X3 yang telah diuji 

keberartiannya. Dari persamaan ini dapat 

diinterpretasikan bahwa setiap penambahan 

satu unit skor Motivasi (X3) akan diikuti oleh 

kenaikan sebesar 0,634unit keterampilan 

yeop chagi (Y). 

 Pengajuan korelasi sederhana pada 

hipotesis ketiga ini menghasilkan koefesien 

korelasi (r2) sebesar 0,634 hal ini berarti 

bahwa variasi yang terjadi pada 

keterampilan yeop chagi sebesar 40,14 % 

ditentukan oleh motivasi melalui model 

regresi sederhana Y = 18,32 + 0,634 X2 yang 

telah diuji keberartiannya. Hubungan antara 

motivasi dengan keterampilan yeop chagi 

tetap positif dan berarti setelah dilakukan 

pengontrolan terhadap motivasi melalui 

pengujian korelasi parsial α = 0,05 

 Kemudian hasil pengujian hipotesis 

keempat dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai, keseimbangan dan motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi, yang ditunjukkan 

oleh persamaan regresi linier sederhana Ỹ = 

11,125 + 0,882 X1 +1,027 X2 – 0,355 X3 

yang telah diuji keberartiannya. 

 Pengajuan korelasi ganda pada 

hipotesis keempat ini menghasilkan 

koefesien korelasi (r2) sebesar 0,8631 hal ini 

berarti bahwa variasi yang terjadi pada 

keterampilan yeop chagi sebesar 86,31 % 

ditentukan oleh daya ledak otot tungkai, 

keseimbangan dan motivasi melalui model 

regresi sederhana Y = 11,125 + 0,882 X1 + 

1,027 X2 – 0,355 X3 yang telah diuji 

keberartiannya. 

 Walaupun berbagai upaya telah 

dilakukan untuk menghindari hal-hal yang 

dapat mengurangi bobot hasil penelitian, 

namun diakui masih terdapat beberapa 

keterbatasan dan kelemahan yang tidak 

dapat dikendalikan, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 

satu tempat, yaitu Pelatda Taekwondo 

DKI Jakarta, dengan populasi terbatas 

sehingga penelitian ini belum cukup 

digeneralisasikan ke tempat lain 

2. Dalam melakukan pengambilan data 

penelitian ini kurang memperhatikan 

pada aspek berat tubuh subyek tes dan 

akurasi tendangan, sehingga akan lebih 

sempurna apabila dalam mengambil 

data peneliti memperhatikan unsur 

tersebut. 

3. Dalam melakukan pengambilan data, 

ada kemungkinan atlet kurang 

mengikuti petunjuk pelaksanaan tes 

yang telah diberikan, sehingga ada 

kemungkinan data yang diperoleh 
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kurang mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 

4. Tidak ada kontrol terhadap variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi 

keterampilan yeop chagi yang 

diperoleh, sehingga mungkin ada 

variabel lain yang lebih mempengaruhi 

hasil keterampilan yeop chagi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian pertama 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara daya ledak otot tungkai 

dengan keterampilan yeop chagi dengan 

persamaan garis regresi Ỹ = 6,03 + 0,879 

X1 pada taraf signifikansi α = 0,05 dan 

koefesien korelasi (r) = 0,879 dengan 

koefesien determinasi (r2) 0,7734 pada 

taraf signifikansi α = 0,05. Dengan 

demikian berarti mengidentifikasikan 

77,34 % varians yang terjadi pada hasil 

tembakan melayang (flying shoot) dapat 

dijelaskan melalui daya ledak otot 

lengan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang kedua menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara keseimbangan 

dengan dengan keterampilan yeop chagi 

dengan persamaan garis regresi Y = 

19,86 + 0,603 X2 pada taraf signifikansi 

α = 0,05 dan koefesien korelasi (r) = 

0,603 dengan koefesien determinasi (r2) 

= 0,3633. Dengan demikian maka 

terdapat 36,33 % varian yang terjadi pada 

keterampilan yeop chagi dapat dijelaskan 

melalui keseimbangan.  

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

yang ketiga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara Motivasi dengan 

keterampilan yeop chagi dengan 

persamaan garis regresi Y = 18,32 + 

0,634 X3 pada taraf signifikansi α = 0,05 

dan koefesien korelasi (r) = 0,634 dengan 

koefesien determinasi (r2) = 0,4014. 

Dengan demikian maka terdapat 40,14% 

varian yang terjadi pada tembakan 

melayang (flying shoot) dapat dijelaskan 

melalui Motivasi.  

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

keempat menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya ledak otot 

tungkai, keseimbangan dan motivasi 

secara bersama-sama dengan 

keterampilan yeop chagi. Hal ini dapat 

ditunjukkan melalui persamaan garis 

regresi yaitu:                           Y = 11,125 

+ 0,882 X1 + 1,027 X2 – 0,355 X3 pada 

taraf signifikansi           α = 0,05 dan 

koefesien korelasi (r) = 0,8631 dan 

koefesien determinasi (r2) 0,8631 suatu 

koefesien korelasi yang 

mengidentifikasikan 86,31 % varian 

yang terjadi pada keterampilan yeop 

chagi dapat dijelaskan secara bersama-

sama melalui daya ledak otot tungkai, 

keseimbangan dan motivasi. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis keempat 

dapat diterima dan berarti semakin baik 

(positif) daya ledak otot tungkai, 

keseimbangab dan motivasi, maka akan 

semakin baik (positif) pula keterampilan 

yeop chagi. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan performas kinerja dari karyawan KONI 

Provinsi DKI Jakarta dengan cara pemberian materi mengenai nilai-nilai Olympism dan materi 

pendukung lainnya. Penelitian dilaksanakan di kantor KONI Provinsi Dki Jakarta, dengan subjek 

penelitian adalah para karyawan yang mewakili bidang-bidang yang ada di KONI Provinsi DKI 

Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan (action research), dengan 

menggunakan form checklist penilaian yang dilakukan oleh para pimpinan bidang untuk menilai 

perubahan peningkatan kinerja karyawannya. 

Pelaksanaan penelitian melalui dua tahapan siklus dengan jumlah pertemuan tiap siklusnya 

memuat konten materi yang berhubungan dengan nilai olahraga seperti sejarah olimpiade, 

filosofi, dan pengembangan dari nilai-nilai olympism. Hasil yang didapat dari penilaian siklus 

pertama menghasilkan 77,27% karyawan memiliki nilai kinerja baik, hingga pada siklus kedua 

cukup signifikan dengan jumlah prosentasi 90,90 karyawan yang memiliki nilai kinerja baik. 

Perubahan dan peningkatan perilaku terlihat pada sikap tanggap terhadap pekerjaan, sigap 

membantu pimpinan, terjalinnya komunikasi yang baik antar karyawan, terlihat saling 

menghormati antar karyawan senior dan karyawan muda, tujuan materi yang disampaikan 

bermanfaat bagi seluruh karyawan. 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Olympism, Meningkatkan Kinerja Karyawan 

 

ABSTRACT 

 

This research is aimed to improved work performance of employees KONI Jakarta 

Province by providing material about Olympism values and other support materials. Research 

was conducted at the office of KONI Jakarta Province, the research subjects were the employees 

who represent all fields in KONI Jakarta Province. This study used action research method, using 

a checklist observation forms for assessment, carried out by the head of the field to assess changes 

in employee performance improvement. 

Implementation of the research was through two stages cycles with each cycle was 5 

meetings includes related material content and the olympic values such as olympic history, 

philosophy, and values of the Olympism. The results of the assessment from first cycle produced 

77,27% of employees with good perfomance, up to second cycle was quite significant as 

responsive attitude towards work with result 90,90% of employees with good performance in 

work. The transformation and escalation was in swiftly assist management, better communication 

between employees, mutual respect among senior employees anda young employees, also the 

purpose of the materials was useful for all employee. 

 

Keywords:  Values of Olympism, Improved Employee Performance 
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PENDAHULUAN 

Olympism adalah filsafat sosial yang 

menekankan peran olahraga dalam 

pembangunan dunia, pemahaman 

internasional, ko-eksistensi damai, serta 

pendidikan sosial dan moral. Sebuah filosofi 

universal yang memiliki makna tentang 

pribadi manusia yang melihat dirinya sebagai 

sosok yang relevan untuk semua orang, tanpa 

memandang bangsa, ras, gender, kelas sosial, 

agama atau ideologi. Sehingga Olympism 

yang merupakan bagian dari gerakan 

Olimpiade telah bekerja secara universal. 

Suatu konsep Olympism yang 

mengidentifikasi berbagai nilai untuk masing-

masing negara bisa dengan tulus, 

berkomitmen, sementara pada saat yang lama 

mencari ide untuk bentuk umum ekspresi 

yang unik untuk negaranya sendiri, yang 

dihasilkan oleh budaya sendiri, lokasi, 

sejarah, tradisi dan diproyeksikan masa 

depan. Konsep seperti itulah yang ditawarkan 

Olympism dalam gerakan Olimpiadenya, 

dengan menekankan bahwa nilai olahraga dan 

Olympism bukan hanya milik atlet, melainkan 

miliki semua orang, milik orang-orang yang 

juga berkecimpung di dunia olahraga yang 

bekerja membantu pelaksanaan kegiatan dan 

urusan olahraga. Hal ini tak lepas dari 

organisasi olahraga itu sendiri. Organisasi 

yang kuat adalah organisasi yang 

menjalankan roda organisasinya dengan baik 

dan memiliki sumber daya manusia yang 

dapat bekerja secara efisien dan efektif. 

Sangat penting bagi organisasi memiliki 

komunikasi yang baik dan karyawan yang 

solid. Kualitas sumber daya karyawan yang 

tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen 

yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas 

rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya 

masing-masing secara lebih efisien, efektif, 

dan produktif.  

KONI (Komite Olahraga Nasional 

Indonesia) Provinsi DKI Jakarta, merupakan 

organisasi olahraga yang memiliki fungsi dan 

tanggung jawab utamanya adalah 

mengerjakan pekerjaan yang berhubungan 

dengan olahraga, dari pencarian pembibitan, 

pembinaan sampai kepada pengiriman atlet 

pada event olahraga daerah dan luar negeri. 

KONI Provinsi DKI Jakarta adalah 

lembaga otoritas keolahragaan di Provinsi 

DKI Jakarta, KONI Provinsi DKI Jakarta 

memiliki visi “Menjadi organisasi yang 

modern, independen, dan profesional untuk 

membangun karakter unggul Bangsa 

Indonesia, memperkokoh persatuan dan 

kesatuan serta mengangkat harkat dan 

martabat bangsa melalui pembinaan olahraga 

prestasi”, dan memiliki misi “Memberikan 

dukungan kepada para atlet untuk mencapai 

puncak prestasi dan menanamkan nilai-nilai 

olimpiade agar menjadi sumber inspirasi bagi 

seluruh rakyat Indonesia”. Nilai-nilai 

olimpiade merupakan bagian dari gerakan 

olimpiade dan menyatu dengan Olympism, 

nilai-nilai luhur olimpiade/Olympism yang 

sekarang digunakan dan disebarluaskan 

diseluruh dunia adalah Excellence, Respect, 

dan Friendship. 

Berdasarkan pengalaman bekerja 

selama kurang lebih 4 tahun sebagai staff 

dibidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi 

DKI Jakarta, penulis dapat melihat bahwa 

hampir sebagian besar staff belum 

mengetahui dan memahami tentang 

Olympism dan nilai-nilainya, serta bagaimana 

nilainilai tersebut menyatu didalam pekerjaan 

dan kehidupan sehari-hari. Tidak adanya 

program atau pelatihan peningkatan kualitas 

karyawan secara merata dan menyeluruh. 

Sering terjadi kesalah pahaman dalam 

berkomunikasi karena kurangnya memiliki 

rasa saling menghormati menghargai dan rasa 

persahabatan sehingga sering kali 

mengakibatkan intrik saat bekerja. Adapun 

hal lain yang sering terlihat adalah sebagian 

staff kurang menganggap bahwa 

pertemanan/persahabatan antar staff adalah 

hal yang panting, mereka lebih 

mementingkan dirinya dan pekerjaan masing-

masing lebih penting ketimbang hal lain, 

padahal pekerjaan satu sama lain saling 

berkesinambungan dan berkaitan. Adapun 

sering terlihat rasa kurang semangat dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, sikap tidak 

antusias, mengeluh dan sikap tidak melayani 

dengan sepenuh hati. Hal-hal tersebut dapat 
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mempengaruhi pencapaian program KONI 

Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah 

organisasi olahraga, terutama dalam 

pencapaian program utama KONI Provinsi 

DKI Jakarta yaitu dalam pemenangan Pekan 

Olahraga Nasional yang rutin dilaksanakan 

tiap 4 tahun sekali. KONI Provinsi DKI 

Jakarta membutuhkan sumber daya manusia, 

yang berpotensi, yang memiliki kemampuan 

kerja yang baik, memiliki jiwa semangat kerja 

yang tinggi, yang mempunyai rasa saling 

menghormati dan menghargai antar sesama 

karyawan dan pimpinan, serta sumber daya 

manusia yang memiliki jalinan komunikasi 

yang baik. 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan dalam latar belakang masalah 

diatas, maka untuk itu penulis membatasi 

penelitian ini dengan fokus pada penerapan 

nilai-nilai Olympism pada karyawan KONI 

Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan kajian 

teoritis sebelumnya serta latar belakang dan 

fokus masalah yang berkaitan dengan 

penelitian, apakah nilai-nilai Olympism dapat 

diterapkan pada karyawan KONI Prov. DKJ 

Jakarta. Apakah Olympism dapat 

meningkatkan kinerja karyawan KONI Prov. 

DKJ Jakarta? 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan adalah penelitian 

yang menekankan pada kegiatan (tindakan) 

dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam 

praktik atau situasi nyata dalam skala mikro 

yang diharapkan kegiatan tersebut mampu 

memperbaiki, meningkatkan kualitas dan 

melakukan perbaikan sosial. Peneliti adalah 

pelaku dari praktik itu sendiri dan pengguna 

langsung hasil penelitiannya. Lingkup 

penelitian sangat terbatas, yang paling 

menonjol adalah bahwa penelitian tindakan 

ditujukan untuk melakukan perubahan pada 

semua diri pesertanya dan perubahan situasi 

tempat penelitian dilakukan guna mencapai 

perbaikan praktik secara berkelanjutan. 

Penerapan nilai-nilai Olympism diberikan 

selama 60 menit sebelum jam kantor dimulai 

dan dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan 

dalam 1 siklus. Dan dilakukan 2 siklus dengan 

total 10 pertemuan. Penelitian dimulai pada 

bulan Januari tahun 2014. Penelitian 

menggunakan staff KONI Provinsi DKI 

Jakarta yang bedumlah 27 orang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan. 

Konsep Model Tindakan 

Pada model Kemmis dan Taggart 

memiliki perangkat-perangkat atau untaian 

dengan setiap perangkat terdiri dari empat 

komponen yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi yang dipandang 

sebagai suatu siklus. Banyaknya siklus dalam 

penelitian tindakan tergantung dari yang perlu 

dipecahkan, yang pada umumnya lebih dari 

satu -siklus. 

Secara mudah penelitian tindakan yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart 

dapat digambarkan dengan diagram alur 

benkut ini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar Siklus Penelitian 

Tindakan 

 

Siklus I 

Perencanaan: Identifikasi masalah dan 

penetapan alternatif pemecahan masalah. 

1. Merencanakan model dan metode 

penerapan nilai-nilai Olympism yang 

akan diterapkan dalam proses penelitian, 

antara lain: 

a. Menggunakan model penerapan 

nilai-nilai Olympism dengan bentuk 

pelatihan pendek selama kurang lebih 



Penerapan Nilai-Nilai Olympism Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan 

15 

 

60 menit 

b. Menggunakan metode LGD (large 

gorup discussion), FGD (focus group 

discussion), studi kasus (problem 

solving), simulasi, tanya jawab, 

permainan lice breaking, fish bowl, 

tayangan film pendek, brainstorming, 

sharing with flipchart. 

2. Menentukan pokok bahasan materi, yaitu: 

a. Pemberian pemahaman mengenai 

nilai-nilai Olympism seperti 

Excellence, Friendship dan Respect 

beserta contohnya yang dapat 

dijadikan sebagai pandangan hidup 

baru atau konsep diri yang dapat 

diaplikasikan di dunia pekerjaan dan 

kehidupan sehari-hari. 

b. Problem solving and desicion making 

c. Leadership 

d. Konsep diri 

3. Mengembengkan skenario bahasan 

materi: yaitu dilakukan dengan pemberian 

contoh-contoh tindakan Excellence, 

Friendship dan Respect dan 

pengkoreksian tindakan-tindakan yang 

bukan. 

4. Menyiapkan sumber pelatihan antara lain : 

a. Karyawan 

b. Kolaborator 

c. Pimpinan/pengurus 

d. Mengembangkan format evaluasi : 

yaitu dengan format evaluasi terbuka 

dan format wawancara 

e. Media untuk pelatihan (LCD, screen, 

handycam, recorder, flipchart, alat-

alat permainan, format fishbowl/studi 

kasus dll)  

Tindakan: 

a. Peneliti dimulai dengan dibantu oleh 

kolaborator (tim penelitian) sebagai 

rekan penelitian selama penelitian 

berlangsung, penerapan nilai-nilai 

Olympism dilakukan dalam bentuk 

pelatihan pendek selama kurang lebih 

60 menit sebelum waktu/jam kerja 

dimulai. Karyawan akan dilibatkan 

sebagai peserta pelatihan dan akan 

dilibatkan secara aktif selama 

pelatihan. Selama 60 menit, 

penerapan diberikan dalam bentuk 

pemberian materi, ice breaking, 

diskusi kelompok dan berbagai 

macam metode yang akan 

disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan. 

b. Sesi tanya jawab akan diberikan 

setelah setiap sesi pelatihan, dengan 

harapan adanya feedback dari 

karyawan. 

c. Mengadakan evaluasi langsung pada 

saat pelatihan apabila terjadi tindakan 

yang tidak mencerminkan nilai-nilai 

Excellence, Friendship dan Respect 

selama dalam pelatihan dan 

permainan dengan cara diberikan 

pertanyaan dulu sebelum dijelaskan 

masalah dan kesalahannya. 

Pengamatan: 

a. Melakukan observasi dan menilai 

hasil tindakan dengan format 

observasi terbuka. 

Refleksi: 

a. Melakukan evaluasi tindakan yang 

telah dilakukan pada tindakan siklus 

pertama 

b. Melakukan pertemuan dengan 

kolaborator untuk membahas hasil 

evaluasi tentang skenario pelatihan 

dan lain-lain. 

c. Memperbaiki pelaksanaan tindakan 

sesuai hasil evaluasi, untuk 

digunakan pada siklus berikutnya. 

 

Informasi atau data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembaran format 

observasi, catatan harian peneliti, catatan 

hasil diskusi dengan kolaborator (rekan 

penelitian) yang akan dilakukan untuk 

evaluasi penelitian yang digunakan sebagai 

hasil penelitian dan bahan perbaikan 

penelitian. Metode Observasi Terbuka, 

peneliti dan kolabor menuliskan kejadian 

selama proses kerja berlangsung sesuai 

dengan Sub Indikator yang tertulis dalam 

format observasi untuk melihat apakah 

adanya perkembangan atau perbaikan 

penampilan kinerja oleh karyawannya.  

Tehnik yang digunakan dalam 
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menganalisa data yang terkumpul dilakukan 

dengan mencari sumber data dalam penelitian 

yaitu karyawan dan pimpinan-pimpinan 

bidang/komisi dengan jenis data kualitatif 

naturalistik diperoleh langsung dari observasi. 

Pemeriksaan keabsahan data penelitian 

dilakukan bersama dengan kolaborator (tim 

peneliti) untuk memastikan data yang diambil 

sudah kredibel (dapat dipercaya), dapat 

digeneralisasikan, dependibilitas dan akurat. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Siklus I 

Pada penelitian ini, rangkaian kegiatan 

yang disusun mulai tahapan refleksi awal 

berupa menetapkan kondisi awal yang 

diidentifikasi, dengan dilakukan pengamatan 

yang terjadi dilingkungan kerja, serta dengan 

memberikan form checklist observasi kinerja 

karyawan yang diberikan kepada kepala 

bidang atau wakil kepala bidang untuk 

menilai kinerja karyawan yang bertugas 

dibawah kepala dan wakil kepala bidang 

sebelum diberikan perlakuan. Jumlah form 

observasi yang diberikan sebanyak 27 form 

sesuai jumlah subyek penelitian. 

Hasil observasi dan refleksi awal 

dengan pengisian form observasi kinerja yang 

sudah terkumpul kemudian dianalisa dan 

menghasilkan kondisi yang sudah 

diidentifikasi, kemudian oleh kolaborator 

yaitu wakil sekretaris umum, dengan 

tambahan masukan-masukan dari kolaborator 

kemudian disusun perencanaan program 

berupa perencanaan materi yang akan 

diberikan. 

Pada proses akhir, dilakukan refleksi 

dari tindakan yang telah diterapkan, guna 

untuk melihat adanya kesalahan atau 

kekurangan dalam penerapan tindakan. Hasil 

dari refleksi yang muncul dianalisis untuk 

mengetahui hubungan strategi penerapan, 

pemberian materi, penerapan metode dan 

penggunaan media dalam pembelajaran, 

selanjutnya apabila terlihat adanya 

kekurangan dalam penerapan maka hasil yang 

teridentifikasi akan digunakan sebagai bahan 

untuk menyusun perencanaan tahapan pada 

tindakan berikutnya. 

Data yang dikumpulkan pada setiap 

pengamatan dari kegiatan tindakan atau 

pelaksanaan siklus penelitian dianalisis secara 

deskriptif dengan menggunakan teknik 

prosentase untuk melihat kecenderungan 

yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti yang juga 

sebagai karyawan bertugas memberikan 

materi tentang Olympism dan materi yang 

dikembangkan dari nilai-nilai Olympism 

sebanyak 10 materi, yang diberikan selama 10 

kali pertemuan. Kolabor yang juga menjabat 

sebagai Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) 

memiliki peran panting dalam penelitian ini, 

karena pekerjaan sehari-hari Wasekum 

berhubungan dengan karyawan-karyawan 

secara langsung. Kolabor bertugas mengamati 

jalannya kegiatan, mengamati perilaku dan 

kinerja karyawan serta memberikan arahan 

dan masukan-masukan selama penelitian 

berlangsung. 

Pada penelitian ini, tindakan yang, 

dilakukan adalah merumuskan bentuk 

kegiatan dan metode yang dilakukan dalam 

pemberian perlakuan agar pencapaian dari 

tujuan penelitian berhasil. 

a. Perencanaan Tindakan  

Tujuan yang diharapkan: 

1. Karyawan memaharmi maksud dan 

tujuan serta nilai-nilai dari kesepuluh 

materi yang dberikan, yang dapat 

diaplikasikan di lingkungan 

pekerjaan dan dalam kehidupan 

sehari-hari serta menjadi 

menumbuhkan kapasistas 

kemampuan kepribadian. 

2. Karyawan dapat meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki yang dapat 

menunjang pekerjaan, memiliki 

kepribadian baik, terjalinnya 

komunikasi yang baik antar sesama 

dan juga pengurus, serta membentuk 

karyawan yang memiliki sikap 

profesional dalam bekerja. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus 1, jumlah pertemuan dalam 

tiap pembelajaran dilakukan sebanyak 5 kali 

pertemuan, dengan konten materi mengenai 

sejarah dan pemahaman Olympism serta nilai-



Penerapan Nilai-Nilai Olympism Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan 

17 

 

nilainya. Uraian kegiatan pada siklus 1 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Tindakan Pemberian Materi 

Siklus 1 

P  Materi  Sasaran/Tujuan 

1 

6 feb 2018  

Sejarah 

Olimpiade 

dan Filosofi 

Olympism 

Karyawan mengetahui 

sejarah olimpiade dan 

memahami filosofi dari 

Olympism yang memiliki 

relevansi dalam 

kehidupan sehari- hari 

2 

9 feb 2018 

Nilai-nilai 

Olympism 

secara 

global 

Karyawan memahami 

nilai-nilai olympism yang 

dapat dijadikan sebagai 

pengembangan kualitas 

individu 

3 

11 feb 2018 

Implementa

si niIai-nilai 

Excellence 

dalam 

lingkungan 

pekerjaan 

Karyawan memahami 

devinisi Excellence dan 

penerapan nilaim-

nilainya dalam 

lingkungan pekerjaan 

4 

13 feb 2018 

Aplikasi 

nilai-nilai 

Respect 

Karyawan memahami 

definisi Respect dan 

penerapan nilai-nilainya 

dalam lingkungan 

pekerjaan 

5 

16 feb 2018 

Aplikasi 

nilai-nilai 

Friendship 

Karyawan memahami 

definisi Friendship dan 

penerapan nilai-nilainya 

dalam lingkungan 

pekerjaan 

 

Peneliti mengadakan pemberian materi 

sebanyak 5 kali pertemuan dengan setiap 

pertemuannya memakan waktu 60 menit, dan 

dimulai pagi hari saat mulai jam kerja. 

Pemberian materi selama 5 kali pertemuan 

membahas tentang sejarah olimpiade kuno 

terlaksana, mempelajari filosofi Olympism 

serta nilai-nilainya yang sangat relevan 

hingga kini dapat diaplikasikan dalam 

Iingkungan kerja dan dikehidupan sehari-hari. 

Metode yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan metode ceramah, 

brainstorming, diskusi kelompok dan video 

singkat. Tujuan diskusi kelompok dari yang 

dilakukan setiap pertemuan adalah bertujuan 

untuk tiap-tiap karyawan belajar menghargai 

dan menghormati masing-masing individu 

dari persamaan dan perbedaan ide, gagasan, 

dan kepribadian, serta belajar dari satu sama 

lain. Metode ini sangat ampuh karena dapat 

melihat secara langsung perkembangan dari 

tiap-tiap individu, dengan cara mengobservasi 

pada saat diskusi kelompok, memperhatikan 

postur tubuh saat berbicara, dan memberikan 

pendapat, melihat ekspresi wajah dan antusias 

yang ditunjukan. 

 

c. Hasil Observasi 

Hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti dan kolaborator selama 

berlangsungnya penelitian dan setelah 5 

pertemuan memberikan hasil sebagai berikut: 

1. Karyawan yang hadir hanya 

berkisaran rata-rata 20-23 orang, 

tidak berhasil mengumpulkan 

karyawan atau subyek penelitian 

sesuai dengan yang ditentukan diawal 

yaitu 27 karyawan. Sisa dari 

karyawan yang tidak hadir beralasan 

karena banyak memiliki pekerjaan 

yang tidak depat ditinggalkan dan ada 

juga yang memang untuk tidak 

memilih ikut penelitian. 

2. Selama 5 kali pertemuan dan dilihat 

dari setiap diskusi kelompok, masih 

terlihat ada jarak antara karyawan 

senior dengan yang muda. Hal ini 

bisa karena beberapa karyawan muda 

segan dan sangat menghormati 

karyawan senior, karyawan lama pun 

merasa karena senior banyak 

mengungkapkan pandangan dan 

pendapatnya sehingga kurang 

memberikan kesempatan bagi 

karyawan muda. 

3. Keterlambatan karyawan hadir pada 

sesi penelitian memberikan indikasi 

bahwa mereka masih datang 

terlambat ke kantor, dan masih 

kurang disiplin. 
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Hasil dari 5 kali pertemuan pada siklus 

pertama diobservasi dan dinilai oleh pimpinan 

bidang masing-masing. Berikut adalah data 

dari hasil siklus 1. 

Tabel 3. Hasil Siklus 1 

NO 
NA

MA 

OBSERVA

SI AWAL 

HASIL 

PENELITIA

N SIKLUS 1 

1 DR 87,5 87,5 

2 SA 41,6 54,1 

3 KR 95,8 95,8 

4 PR 95,8 95,8 

5 ZH 37,5 37,5 

6 DM 41,6 41,6 

7 TH 87,5 87,5 

8 DH 87,5 87,5 

9 AJ 87,5 100 

10 LE 45,8 54,1 

11 AR 79,1 83,3 

12 KM 54,1 83,3 

13 AR 70,8 87,5 

14 NH 83,3 83,3 

15 TA 100 100 

16 SS 83,3 83,3 

17 FL 95,8 95,8 

18 AR 91,6 91,6 

19 DZ 87,5 87,5 

20 MA 95,8 95,8 

21 MF 66,6 75 

22 RA 95,8 95,8 

 

Jika diperhatikan dari tabel hasil siklus 

1 bahwa terlihat ada 5 orang karyawan yang 

nilainya belum mencapai diatas 80, jika 

dihitung jumlah prosentasenya hanya 77,27 % 

karyawan yang memiliki nilai kinerja baik. 

 

d. Analisis dan Refleksi 

Diskusi dengan kolaborator, bahwa 

melihat hasil dari siklus pertama masih 

terdapat beberapa karyawan yang memiliki 

nilai jauh dari angka 80. Dan angka 

prosentase jumlah karyawan hanya pada 

angka 77,27%, artinya belum mencapai target 

dari penelitian, maka perlu dilanjutkan ke 

tahap siklus kedua. Masukan dari kolaborator, 

agar pada siklus kedua materi dari nilai-nilai 

Olympism disesuaikan dan dikembangkan 

serta setiap diskusi kelompok ditekankan 

pada contoh-contoh kinerja yang kurang 

maksimal serta membahas masalah-masalah 

yang terjadi di lingkungan kantor dan pada 

bidang masing-masing, diharapkan dapat 

terjadinya tukar pikiran dan membuka 

wawasan kepada karyawan satu sama lain. 

 

2. Siklus 2 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada siklus kedua materi yang 

diberikan adalah materi yang dikembangkan 

dari nilai-nilai Olympism yang berhubungan 

dengan pengembangan kemampuan individu 

yang dapat menunjang kinerja karyawan.  

Tujuan yang diharapkan: 

1. Karyawan mendapatkan informasi 

dan tambahan ilmu pengetahuan yang 

dapat diaplikasikan di lingkungan 

pekerjaan dan juga di kehidupan 

sehari-hari. 

2. Karyawan lebih disiplin pada 

kehadiran jam kerja dan 

bertanggungjawab atas pekerjaannya\ 

3. Karyawan lebih menghormati dan 

menghargai antar sesama karyawan 

dan juga pengurus. 

4. Karyawan lebih menjalin komunikasi 

yang baik antar sesama karyawan dan 

pengurus. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus 2 ini jumlah pertemuan 

adalah sebanyak 5 kali pertemuan, dengan 

uraian kegiatan sebagai berikut; 

Tabel 4. Tindakan Pemberian Materi 

Siklus 2 

P Materi  Sasaran/Tujuan 

6 

Leadership 

(pengemban

gan dari nilai 

excellence) 

Karyawan memahami 

perbedaan leader dan 

leadership, serta 

memahami leadership 

adalah kemampuan yang 

dapat menunjang kinerja 
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7 
Olahraga 

Bersama 

Karyawan melakukan 

senam bersama dan 

menghabiskan waktu 

bersama sebelum 

memulai pekerjan 

8 

Personal 

Identity 

(pengemban

gan dari nilai 

excellence) 

Karyawan memahami 

konsep diri masing-

masing kelemahan 

maupun kemampuan 

yang dimiliki, serta 

menghargai kepribadian 

orang lain 

9 

Communicat

ion Skill 

(pengemban

gan dari 

nilai 

friendship 

dan respect) 

Karyawan memahami 

kemampuan 

berkomunikasi yang 

baik yang dapat 

menunjang kinerja serta 

menjalin komunikasi 

yang baik antar sesama 

1

0 

Conflict 

Analysis, 

Problem 

Solving 

(pengemban

gan dari 

nilai 

excellence) 

Karyawan memahami 

cara menganalisa sebuah 

mesalah dan mampu 

mengambil keputusan 

dalam sebuah mesalah 

 

c. Hasil Observasi 

Hasil dari pengamatan bersama dengan 

kolaborator selama penelitian, dan juga yang 

diperoleh selama berlangsungnya 

pembelajaran dalam siklus kedua dapat 

dijabarkan dengan hasil sebagai berikut: 

1. Kehadiran para karyawan datang 

lebih awal pada kegiatan penelitian 

ketimbang pada siklus pertama, hal 

ini berindikasi bahwa para karyawan 

datang Iebih awal ke kantor. 

2. Terjalinnya komunikasi yang lebih 

baik antar karyawan, hal ini didasari 

dari diskusi-diskusi kelompok yang 

terjadi pada tiap pertemuan 

3. Terlihat sikap saling menghormati 

antar karyawan senior dan karyawan 

muda, hal ini didasari pada setiap 

diskusi karyawan senior Iebih 

memberikan kesempatan untuk yang 

muda memberikan gagasan. 

4. Tujuan materi yang disampaikan 

bermanfaat bagi sebagian besar 

karyawan, hal ini didasari dari 

feedback yang diberikan oleh 

sebagian besar karyawan kepada 

peneliti, dan mengharapkan agar 

kegiatan sharing ilmu seperti 

penelitian ini dapat diteruskan. 

 

Tabel 5. Hasil Siklus 2 

 

N

O 

NAM

A 

HASIL PENELITIAN 

SIKLUS 2 

1 DR 87,5 

2 SA 66,6 

3 KR 95,8 

4 PR 95,8 

5 ZH 91,6 

6 DM 75 

7 TH 100 

8 DH 91,6 

9 AJ 100 

10 LE 87,6 

11 AR 91,6 

12 KM 91,6 

13 AR 91,6 

14 NH 95,8 

15 TA 100 

16 SS 100 

17 FL 100 

18 AR 95,8 

19 DZ 91,6 

20 MA 95,8 

21 MF 87,5 

22 RA 100 

 

d. Analisis Refleksi 

Usai siklus kedua peneliti dan 

kolaborator mendiskusikan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan menghasikan 

perbedaan hasil yang lebih baik dari siklus 

pertama. Jika dilihat dari tabel diatas hanya 

ada 2 karyawan yang nilanya belum tercapai 
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angka 80, namun jika dilihat dari prosentasi 

jumlah karyawan secara keseluruhan bahwa 

sebanyak 90,90% jumlah karyawan yang 

sudah berkinerja baik. Hasil dari pada diskusi 

dengan kolaborator dan catatan penelitian pun 

menunjukan perkembangan yang cukup baik. 

 

Pembahasan 

Setelah penelitian yang dilakukan 

sebanyak 2 siklus dengan total 10 kali 

pertemuan, peneliti kembali menyebarkan 

form penilaian hasil penelitian kepada para 

pimpinan tiap-tiap bidang untuk melihat 

sejauh apa perkembangan dan perubahan 

yang terlihat oleh para karyawan yang telah 

mengikuti penelitian. 

Hasil dari form penelitian yang telah 

terkumpul setelah ditelaah dan dikoreksi serta 

dilihat dari tiap-tiap sub indikator pada aspek 

penilaian terdapat beberapa perubahan 

perilaku yang muncul dari sebelum 

penelitian, di siklus 1 maupun siklus 2. 

 

Tabel 6 Hasil Siklus 1 dan 2 

N

o  

Na

ma  

Obser

vasi 

Awal 

Hasil 

Penelitian Ketera

ngan Sikl

us 1 

Sikl

us 2 

1 DR 87,5 87,5 87,5   

2 SA 41,6 54,1 66,6 
Peningk

atan  

3 KR 95,8 95,8 95,8   

4 PR 95,8 95,8 95,8   

5 ZH 37,5 37,5 91,6 
Peningk

atan 

6 DM 41,6 41,6 75 
Peningk

atan 

7 TH 87,5 87,5 100 
Peningk

atan 

8 DH 87,5 87,5 91,6 
Peningk

atan 

9 AJ 87,5 100 100 
Peningk

atan 

1

0 
LE 45,8 54,1 87,6 

Peningk

atan 

1

1 
AR 79,1 83,3 91,6 

Peningk

atan 

1

2 
KM 54,1 83,3 91,6 

Peningk

atan 

1

3 
AR 70,8 87,5 91,6 

Peningk

atan 

1

4 
NH 83,3 83,3 95,8 

Peningk

atan 

1

5 
TA 100 100 100 

Peningk

atan 

1

6 
SS 83,3 83,3 100 

Peningk

atan 

1

7 
FL 95,8 95,8 100 

Peningk

atan 

1

8 
AR 91,6 91,6 95,8 

Peningk

atan 

1

9 
DZ 87,5 87,5 91,6 

Peningk

atan 

2

0 
MA 95,8 95,8 95,8 

Peningk

atan 

2

1 
MF 66,6 75 87,5 

Peningk

atan 

2

2 
RA 95,8 95,8 100 

Peningk

atan 

 

Jumlah karyawan 22 orang: 

Awal:         63,63% 

Siklus I:     77,27%  

Siklus II:    90,90% 

Penelitian ini telah dilaksanakan oleh 

peneliti dengan semaksimal mungkin. Peneliti 

berusaha menjaga kemurnian selama 

penelitian berlangsung dan menggambarkan 

keadaan yang sebenar-benarnya. Maka dari 

itu waktu yang diperlukan dari awal observasi 

sampai dengan berakhirnya penelitian 

menghabiskan waktu yang sangat lama, hal 

ini dikarenakan adanya kondisi-kondisi di 

kantor KONI Provinsi DKI Jakarta yang 

mempengaruhi pekerjaan karyawan dan juga 

penelitian yang dilakukan. Kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi lamanya penelitian 

diaksanakan antara lain ; 

1. Reshuffle kepengurusan, yang 

mengakibatkan perubahan 

kepengurusan pada bidang-bidang di 

KONI Provinsi DKI Jakarta. Dampak 

reshuffle kepengurusan pada 

penelitian adalah perizinan penelitian 

dan menentukan kolaborator, serta 
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dirasa waktu yang tidak sesuai jika 

penelitian tetap dipaksakan. 

2. Terjadinya kasus pidana yang 

menimpa Ketua Umum KONI 

Provinsi DKI Jakarta, secara tidak 

langsung hal ini berdampak pada 

karyawan dan roda organisasi KONI 

Provinsi DKI Jakarta. 

3. Perpindahan kantor KONI Provinsi 

DKI Jakarta dari Jalan Tanah Abang 

ke Jalan Cempaka Putih Raya. Proses 

perpindahan memakan waktu 

berbulan-bulan. 

 

Selain hambatan-hambatan yang 

terjadi yang membuat penelitian tertunda 

yang telah dijabarkan sebelumnya, adapun 

terdapat beberapa hal yang terjadi selama 

penelitian berlangsung. Diantaranya adalah; 

1. Jumlah karyawan yang hadir selama 

penelitian tidak 100% dengan jumlah 

yang diharapkan. 

2. Pada beberapa pertemuan terdapat 

karyawan yang meninggalkan 

ruangan penelitian dikarenakan 

panggilan pekerjaan oleh 

pimpinannya. 

3. Agenda kegiatan kantor yang sifatnya 

mendadak berdampak pada 

penelitian. 

4. Cuaca buruk dan banjir yang 

berdampak pada kehadiran 

karyawan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan yang disajikan 

dari hasil analusa data pada penelitian, 

dimana selama 2 siklus terjadinya perubahan 

perilaku yang mempengaruhi peningkatan 

kinerja, pada hasil siklus pertama sebanyak 

77,27% karyawan dan hasil pada siklus kedua 

meningkat menjadi 90,90% karyawan yang 

memiliki nilai kinerja baik. Hasil dari 

peningkatan kinerja karyawan sesuai dengan 

apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini 

yaitu karyawan lebih inisiatif, tanggap dan 

cepat membantu pimpinan dalam 

pekerjaannya, karyawan terlihat menunjukan 

sikap ramah serta menghormati dan 

menghargai yang lebih dari biasanya dan 

karyawan memiliki hubungan komunikasi 

yang lebih baik dengan karyawan lain. 

 

IMPLIKASI 

Melalui penelitian ini, terlihat bahwa 

secara keseluruhan terdapat peningkatan 

kinerja karyawan KONI Provinsi DKI Jakarta 

melalui pemberian dan penerapan nilai-nilai 

Olympism beserta materi pendukungnya. 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat 

secara: 

1. Teoritik 

Sesuai dengan ungkapan Coubertin 

bahwa nilai dan makna olahraga bukan hanya 

persaingan dan kemenangan, tetapi juga nilai 

partisipasi dan kerjasama, serta sebagai 

pengaruh formatif dan dapat berkontribusi 

terhadap perkembangan karakteristik 

kepribadian individu dan kehidupan sosial. 

Selanjutnya Carr & Kemmis mengatakan 

dengan bentuk penelitian tindakan yang 

merupakan refleksi diri yang dilakukan oleh 

peserta – pesertanya dalam situasi untuk 

meningkatkan penalaran dan praktik sosial 

mereka, serta pemahaman mereka terhadap 

praktik-praktik tersebut yang dilakukan. 

2. Praktik 

 Usaha meningkatkan kinerja karyawan 

dapat dilakukan dengan pemberian nilai-nilai 

Olympism, dengan dilakukan secara 

konsisten, efektif dan berkelanjutan. Nilai-

nilai olympism memiliki arti dan tujuan yang 

positif terhadap nilai moral, dapat merubah 

persepsi dan perilaku seseorang, akibat dari 

perubahan cara pandang dan juga perilaku 

dapat berdampak baik untuk individu dan 

juga lingkungan sekitar. 

 

SARAN  

 Berkaitan dengan temuan-temuan 

yang diperoleh selama penelitian ini, maka 

penulis dapat menyarankan 4 poin sebagai 

berikut yang dapat dijadikan sebagai upaya 

meningkatkan kinerja karyawan : 

1. Perlu adanya agenda atau program 

rutin yang bertujuan untuk 

peningkatan kapasitas kinerja 

karyawan yang dilaksanakan oleh 
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Bidang yang menaungi karyawan. 

Perlu dukungan penuh oleh pimpinan 

beserta jajarannya dalam peningkatan 

kinerja karyawan. 

2. Karyawan adalah pekerja yang selalu 

melihat atasan sebagai sosol yang 

dihormati dan dicontoh, maka dari itu 

diperlukan peran atasan yang dapat 

dijadikan panutan dengan memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang 

baik terhadap karyawan serta niat 

baik bekerja sama demi menetapkan 

sasaran serta pencapaian pekerjaan.  

3. Bidang yang menaungi karyawan 

harus dapat menemukan formula 

serta teknik monitoring dan evaluasi 

terhadap penilaian kinerja agar 

produktivitas karyawan dapat 

berjalan dengan baik. 

4. Melalui keteladanan sesuai dengan 

filosofi dan nilai-nilai Olympism, 

antar sesama dan juga dari atasan 

kepada bawahan perlu saling 

memberikan sikap dan perilaku yang 

baik. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui rata-rata perpindahan bola antar 

pemain yang diperlukan untuk keberhasilan menjalankan attacking play pada timnas futsal putri 

Indonesia tahun 2018. Penelitian ini bermaksud menganalisis proses menyerang timnas futsal 

Putri Indonesia. Teknik dari penelitian ini  adalah melakukan  pengamatan melalui video rekaman 

dengan metode ex post facto untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan teknik dan jumlah rata-

rata perpindahan bola yang dilakukan pada saat attacking play di Tim Nasional Futsal Putri di 

Piala AFF Women Futsal Championship 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata perpindahan bola yang dilakukan oleh timnas futsal Indonesia 

selama mengikuti kejuaraan AFF Women Futsal Championship 2018 adalah pada babak pertama 

sebesar 3,9 kali perpindahan bola dan di babak kedua 3,6 kali perpindahan bola dalam setap 

kesempatan menguasai bola. Tingkat keberhasilan menyerang dilihat dari serangan yang 

mengarah ke gawang. Sebesar 15 % dari total kesempatan menyerang sebanyak 407 kali 

kesempatan menyerang dari 4 pertandingan  

 

Kata Kunci: Futsal, Menyerang, Perpindahan Bola 

 

 The purpose of this study is: to determine the average ball displacement between players 

needed for the success of running attacking play in the Indonesian women's futsal national team 

in 2018. This study intends to analyze the process of attacking the Indonesian Indonesian futsal 

team. The technique of this study is to conduct video observations with ex post facto methods to 

analyze the factors of technical failure and the average number of ball moves carried out during 

attacking play in the Women's Futsal National Team in the 2018 AFF Women Futsal 

Championship Cup. the research that has been done can be concluded that the average ball 

displacement carried out by the Indonesian futsal national team during the 2018 AFF Women 

Futsal Championship was in the first round of 3.9 times the ball move and in the second round 

3.6 times the transfer of the ball in each chance have the ball. The success rate of attack is seen 

from the attack that leads to the goal. 15% of the total chances of attacking 407 times the chance 

to attack from 4 matches 

 

Kata Kunci: Futsal, Attacking, Ball Move 

 

PENDAHULUAN 

Menguasai bola dalam waktu yang 

lama pada suatu pertandingan memang 

bukanlah hal yang mudah, seorang pelatih 

tidak bisa langsung serta merta menerapkan 

strategi ini dalam satu kali intruksi sebelum 

pertandingan. Sebuah tim akan bisa 

menjalankan strategi ini dengan proses yang 

ditempuh dari latihan yang lama. Pelatih 

harus terlebih dahulu membangun kondisi 

fisik pemain dan melatihkan teknik dasar 

futsal dengan benar seperti short passing, lob 

pass, controlling, dribbling, dan shooting. 

Unsur-unsur inilah yang harus dimiliki 

pemain untuk bisa menjalankan penguasaan 

bola dengan baik dan lama dalam sebuah 

pertandingan. Setelah itu pelatih baru bisa 

membentuk kerjasama tim dengan 

menekankan penguasaan bola yang lama 

untuk menguasai dan memenangkan 

mailto:nurfitranto@unj.ac.id
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pertandingan. Permainan dengan 

penguasaan bola yang baik dan lama 

mempermudah sebuah tim untuk 

memenangkan pertandingan, oleh karena itu 

penguasaan bola akan menjadi taktik yang 

selalu diprioritaskan oleh pelatih di level 

manapun dan dalam pertandingan apa saja.  

Setiap pemain yang bermain dituntut 

untuk meng-eksplore kemampuannya untuk 

mengikuti gaya bermain timnas Futsal 

Indonesia yang agresif ketika melakukan 

counter attack. Kualitas permainan 

menyerang Indonesia sedang dalam masa 

perkembangan yang baik. Namun, terkadang 

menjadi sebuah permasalahan ketika tim 

yang dihadapi mempunyai taktik pertahanan 

yang ketat dengan menumpuk pemain 

sebanyak mungkin di area pertahanan 

sendiri atau yang sering disebut “parkir bus” 

dengan mengandalkan fast break. Ini 

merupakan salah satu persoalan bagi pelatih 

meracik strategi untuk mencari jalan keluar 

dari persoalan tersebut, serta pemain 

menjalani instruksi pelatih dan 

mengimplementasikannya kedalam 

permainan. 

Proses gol tiang kedua sering menjadi 

incaran peluang bagi setiap tim saat 

pertandingan. Karena proses ini lebih mudah 

dan menghemat tenaga. Proses gol tiang 

kedua menuntut kerjasama yang tinggi. 

Setiap pemain harus mempunyai komuniasi 

yang bagus mengenai strategi apa yang akan 

dilakukan untuk membuat proses gol 

tersebut. Keindahan dan kemenangan seperti 

dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Pecinta sepakbola benci 

kekalahan, tetapi di sisi lain mereka juga tak 

pernah menyukai tim yang bermain 

membosankan. Kemenangan plus sepakbola 

indah merupakan harga mati. Demi 

mewujudkan keduanya pelatih 

membutuhkan filosofi untuk membangun 

timnya. Filosofi inilah yang akan menjadi 

dasar dalam menjalankan program latihan. 

Setiap pelatih memiliki filosofi berbeda-

beda, tetapi semua memiliki satu tujuan 

sama, yaitu untuk meraih kemenangan. 

 

MENYERANG 

Didalam permainan futsal atau sepak 

bola terdapat 3 momen penting dalam 

pertandingan yaitu momen menyerang, 

momen bertahan dan momen transisi dimana 

momen transisi dibagi menjadi dua, transisi 

positif yaitu perubahan dari momen bertahan 

kemenyerang dan transisi negatif perubahan 

dari momen menyerang ke bertahan. Taktik 

sebagai siasat atau pola pikir tentang 

bagaimana menerapkan teknik- teknik yang 

telah dikuasai dalam bermain, atau untuk 

menyerang lawan guna memperoleh 

kemenangan secara sportif. 

Attacking adalah menyerang daerah 

lawan. Menyerang adalah salah satu usaha 

untuk membobol gawang lawan agar bisa 

mencetak gol. Dalam permainan futsal, 

menyerang tidak hanya dilakukan pemain 

yang berada di depan saja tetapi semua 

pemain harus ikut menyerang bersama setiap 

kali tim menguasai bola yang harus 

diperhatikan didalam menyerang adalah 

bola,lawan,lalu teman dan kemudian lawan 

Berikut adalah beberapa prinsip 

menyerang dan beberapa variasi kimbinasi 

strategi menyerang. 

1. Formasi 1-2-1 ke 2-2. Variasi ini 

dilakukan jika defense lawan berdiri pada 

jarak 3-4 meter. Pergerakan memutar 

akan menimbulkan celah kepada defense 

lawan karena penyerangan kita berganti 

terus-menerus. 

2. Formasi 1-2-1 dengan variasi 4-0. 

Dengan sistem ini defense lebih solid 

karena pola serangan yang kita lakuakan 

berada di posisi tiga lapis. Jadi apa bila 

bola terebut oleh lawan maka pemain 

paling belakang akan lebih waspasda. 

3. Formasi 1-2-1 ke 2-2 dengan variasi 4-0. 

Sistem ini sangat sulit ditebak lawan. Jika 

defense lawan longgar, kita bermain 

dengan formasi 1-2-1 ke 2-2. Jika lawan 

melakukan pressing, sistem menyerang 

diubah ke 4-0. Penetrasi dapat dilakukan 

melalui bola atas maupoun through pass. 

4. Formasi 1-2-1 dengan bola panjang. 

Sistem ini dilakukan pada saat kita 

terkena pressing dengan penetrasi 

melalui bola-bola atas. 

5. Formasi 1-2-1 dengan menggunakan 

playmaker belakang. Tiga pemain depan 

melakukan rotasi dan satu pemain 

belakang menjadi playmaker bermain 

statis. Bersabar dalam melakukan rotasi 

karna celah pasti akan terbuka. 
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6. Formasi 1-2-1 dengan playmaker 

samping. Hampir sama dengan formasi 

sebelumnya hanya saja playmaker berada 

disamping dan rotasinya vertikal dari 

playmaker 

7. Formasi 2-2. Sistem ini jarang dilakukan 

karena penyerangan ini hanya dilakukan 

dua lapis serangan dan pergerakannya 

statis. 

8. Formasi 2-2 dengan sistem mobile. 

Sistem ini sering digunakan oleh tim 

timur tengah. Sistem ini bermain dengan 

dua stiker yang bergerak mobile dan dua 

pemain belakang yang bergerak statis. 

Sistem ini dapat dikatakan sistem gagal 

karena tim yang bermain dengan formasi 

ini tidak menembus posisi 12 besar di 

Asia. 

9. Formasi 2-2 ke 2-1-1. Versi varian dari 

sistem 2-2 untuk menembus defense 

lawan menggunakan short kombinasi. 

10. Formasi 2-1-1. Sistem serangan dengan 

menggunakan bola-bola panjang pada 

saat diserang. 

11. Formasi 3-1. Sistem menyerang yang 

menggunakan ruang tengah yang kosong 

pada saat kita di pressing oleh lawan. 

12. Formasi 4-0. Sistem menyerang dengan 

pergerakan penuh yang sangat mobile 

sehingga bola sulit untuk direbut lawan. 

Sistem ini hampir dipake oleh negara tim 

top dunia. 

 

Dalam permainan futsal penting sekali 

bagi para pemain pada sebuah tim untuk 

menguasai taktik dan strategi futsal saat 

melakukan pola permainan menyerang. 

Tujuan utamanya tidak lain adalah agar bisa 

menembus pertahanan lawan dan mencetak 

sebuah gol. Pada setiap pertandingan yang 

berlangsung di lapangan akan selalu ada tim 

yang lebih dominan untuk melakukan pola 

permainan dengan formasi menyerang dan 

ada tim yang lebih cenderung dalam pola 

bermaian bertahan.  

Pengertian menyerang dalam futsal 

adalah tertembus (pertahanan, barisan, dan 

sebagainya) karena lengah atau kecurian. 

Penyerang  merupakan  posisi yang paling 

depan, yakni dekat dengan gawang lawan. 

Pada sebuah tim futsal tugas utama seorang 

penyerang adalah mencetak gol, dapat juga 

menjadi pembuka ruang penyerangan untuk 

timnya.  Setiap permainan dalam dunia 

futsal membutuhkan ketajaman dalam 

membobol pertahanan lawan sehingga dapat 

menciptakan gol dan membawa pulang 

kemenagan.  

Terjadinya peluang atau memanfatkan 

peluang dalam kondisi menyerang ada 

beberapa prinsip-prinsip dasar menyerang 

yaitu : 

a. Penetration / Penetrasi : dimana pemain 

harus berani atau menciptakan atau 

manfaatkan peluang saat bola 

dikuasainya untuk mencetak gol. 

b. Support / membantu : pemain yang tidak 

menguasai bola harus membantu teman 

yang sedang menguasainya bola agar 

pemain mempunyai banyak pilihan 

keputusan.  

c. Mobility / terlibat: pemain lebih aktif atau 

terlihat dengan satu tim atau bergerak 

terus menerus. 

d. Width / melebar: pemain harus 

menfaatkan luas lapangan atau memakai 

lebar lapangan agar jarak dari pemain 

kepemain tidak berdekatan satu dengan 

lainya. 

 

Bagian utama dalam bermain futsal 

ialah memenangkan sebuah pertandingan 

tersebut, adanya proses memenangkan 

pertandingan yaitu melakukan sebuah 

penyerangan yang bisa berawal dari 

serangan balik yang cepat, antisipasi, dan 

membangun serangan dari bawah atau 

disebut build up. Build up merupakan hal 

yang sering dilupakan untuk dilatih atau 

diajarkan. Build up yang dimaksud adalah 

membangun serangan dari bawah 

pertahanan sendiri dan tidak memaksakan 

permainan untuk terburu-buru menyerang ke 

pertahanan lawan dimana saat pertahanan 

lawan seimbang. 

Dalam penerapannya momen 

menyerang mempunyai dua fase yaitu 

membangun serangan dan menyelesaikan 

serangan. Dimana membangun serangan 

bertujuan untuk menghasilkan peluang, dan 

menyelesaikan serangan kelanjutan dari 

membanguns proses membangun serangan 

itu sendiri yang bertujuan untuk 

memanfaatkan peluang dan 

mengkonversikannya menjadi sebuah gol. 

Dalam proses membangun serangan yaitu 
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memulai serangan atau membangun 

serangan dimulai dari penjaga gawang dan 

melewati berbagai lini yaitu lini belakang, 

tengah hingga depan.  

Taktik ini sangat dikaitkan dengan 

pembinaan pemain usia muda karena dengan 

menerapkan taktik tersebut yang paling 

utamanya adalah memberikan pengalaman 

yang sama pada setiap posisi pemain, dapat 

meningkatkan skill bermain futsalnya dan 

juga jelas jika tim menguasai bola maka 

dengan demikian tim lawan tidak akan dapat 

melakukan serangan dan dipastikan tidak 

bisa mencetak gol. Hal ini berarti tujuan 

dalam permainan futsal kemungkinan besar 

dapat tercapai yaitu mendapatkan 

kemenangan. 

Constantin Eckner mengatakan setiap 

tim menggunakan pola Build up yang 

berbeda untuk pindah ke daerah yang lebih 

maju dari lapangan. Prinsip-prinsip yang 

berbeda sangat bervariasi tergantung pada 

masing-masing pelatih dan pemain yang 

mereka miliki. Tapi satu alat tersebut yang 

memanfaatkan banyak tim adalah 

melakukan passing vertikal di tahap pertama 

build up. Jika sukses dalam fase ini, ini 

memungkinkan untuk perkembangan bola 

ke daerah yang lebih maju dari lapangan dan 

melewati satu, atau kadang-kadang dua garis 

lini pertahanan lawan.  

Timmo Scheunamann momen 

menyerang adalah pergerakan dasar individu 

atau bersama-sama untuk satu atau beberapa 

pemain yang bertujuan untuk mengkreasi 

peluang bagi penyerang dan mencetak gol. 

Menyerang yang bertujuan untuk mencetak 

gol. Untuk itu momen menyerang dibagi lagi 

ke dalam dua fase, Fase ini seringkali 

disebut build up atau membangun serangan. 

Pengertian build up terkadang disalah 

artikan sebagai playing style atau taktik. 

Padahal membangun serangan (build up) 

merupakan fase yang pasti terjadi pada 

momen menyerang. Apapun taktiknya, tim 

pasti akan melakukan build up yaitu 

membangun serangan. Ada build up yang 

dilakukan secara konstruktif dari lini ke lini. 

Ada juga build up yang dilakukan secara 

direct. Itu merupakan pilihan taktik subjektif 

tentang cara melakukan build up. Pastinya, 

tim harus membangun serangan (build up) 

jika ingin mencetak gol. Tujuan dari 

membangun serangan adalah untuk 

memprogresi bola ke depan dan 

menciptakan peluang mencetak gol. 

Fase berikutnya dalam menyerang 

adalah fase menyelesaikan serangan atau 

goalscoring. Fase ini popular dengan istilah 

goalscoring atau finishing. Setelah tim 

sukses dalam membangun serangan, langkah 

selanjutnya tentu saja selesaikan serangan. 

Jika build up bertujuan untuk menciptakan 

peluang, maka goalscoring punya tujuan 

untuk mengkonversi peluang menjadi gol. 

Momen menyerang adalah pergerakan 

yang dilakukan individu atau berberapa 

pemain dengan tujuan utama yaitu 

mengahasilkan peluang dan 

mengkonversikannya menjadi sebuah gol. 

Pada momen menyerang terdapat prinsip – 

prinsip utama dalam menjalankannya yaitu  

membuka  ruang  dan  support  dengan  

tujuan  untuk  pilihan  passing, umpan one – 

two dengan passing pendek, kombinasi 

permainan dengan 2 atau lebih pemain untuk 

progres kedepan, dan membangun serangan 

dari bawah yaitu mulai dari penjaga gawang. 

Adapun prinsip dalam momen 

menyerang sepakbola yaitu sebagai berikut: 

a. Mengkreasikan ruang (membuka 

ruang): Pergerakan pemain ke ruang 

kosong untuk menghasilkan 

kesempatan melakukan operan yang 

efektif. 

b. Mendukung rekan tim (Support): 

Menawarkan bantuan oleh rekan setim 

yang berada disekitar bola dengan 

tujuan untuk menerima umpan. Satu 

pemain bergerak pada sisi yang dekat 

dengan rekan setim yang menguasai 

bola guna menciptakan opsi yang jelas. 

c. Umpan One - Two: Melesatkan umpan 

(biasanya jarak pendek). Untuk 

kemudian melakukan pergerakan 

(biasanya ke depan) guna langsung 

menerima umpan kembali. Guna 

membebaskan diri daritekanan lawan 

seorang pemain memberikan umpan 

jarak dekat kepada rekan se tim nya, 

melakukan pergerakan maju dan 

langsung menerima umpan kembali 

d. Kombinasi Permainan: Pengaturan alur 

bola dengan cepat dan efektif dengan 

bola oleh dua pemain atau lebih dari tim 

yang sama. Aksi yang melibatkan tiga 
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pemain dengan pergerakan cepat, baik 

kecepatan bola maupun kecepatan 

pemain. 

e. Membangun serangan dari bawah 

(build up play from the back): adalah 

sebuah usaha bersama untuk 

mengirimkan bola dari daerah 

pertahanan menuju ke daerah 

penyerangan melalui serangkaian 

umpan pendek dan sedang (tidak 

langsung mengumpan jauh ke depan). 

Sebagai contoh : Penjaga gawang 

membangun serangan melalui bek kiri. 

Bek kiri kemudian mengumpan pada 

gelandang bertahan yang selanjutnya 

mengumpankan bola pada sayap kiri. 

Dalam FIFA Coaching terdapat tugas – 

tugas dalam momen menyerang dimana 

dibagi menjadi dua yaitu tugas indvidu 

pemain dan tugas tim dalam momen 

menyerang sebagai berikut: 

1. Tugas individu / pemain dalam momen 

meyerang 

a. First pass, dribbling / umpan pertama, 

memnggiring bola 

b. Give support / memberikan bantuan 

c. Vary the tempo / variasi tempo 

permainan 

d. Feint, take the opponent out of the game 

/ gerak tipuan membawa pemain lawan 

keluar dari permainannya 

2. Tugas seluruh tim dalam momen 

menyerang 

a. Spread the play / permainan menyebar 

ke seluruh area lapangan 

b. Getting behind the opposing defense / 

berdiri di area belakang pertahanan 

lawan 

c. Movement of the ball / pergerakan bola 

yang dinamis 

d. Numerical supremacy / prinsip 

banyaknya jumlah pemain dalam satu 

area lapangan 

  

Tugas paling utama dari seorang 

pemain dalam menyerang adalah 

memberikan support kepada pemain yang 

menguasai bola dan tugas utama dari 

seluruh tim saat penguasaan bola atau 

menyerang adalah prinsip banyaknya 

jumlah pemain dan selalu bermain 

terbuka atau melebar sesuai lebar 

lapangan. Menyerang  adalah  salah  satu  

usaha  untuk  membobol  gawang  lawan  

agar  bisa  mencetak  gol.   

Setiap pelatih selalu menginginkan 

timnya memenangkan   sebuah 

pertandingan.  Oleh  sebab  itu,  pelatih 

selalu menerapkan  taktik  dan  strategi 

masing- masing. Pada  umumnya setiap tim  

akan  mudah  memenangkan  pertandingan 

ketika  tim tersebut menguasai  

pertandingan.  Penguasaan  bola  yang  

dimainkan membuat pemain  dapat  leluasa  

menguasai jalannya pertandingan, menekan 

lawan, menyerang   pertahanan lawan 

dengan bertubi-tubi, dan menembak 

sebanyak  mungkin  ke  gawang  lawan  

untuk  menghasilkan  gol.  Hal  itu  bisa 

dilakukan jika tim tersebut memiliki pemain 

yang dapat bekerja sama secara tim. 

Aspek untuk bisa menguasai 

penguasaan bola adalah kemampuan teknik 

dasar sepakbola yang baik, kemampuan fisik 

yang ditunjukkan   dengan kemampuan 

biomotor dan sistem energi yang bagus, dan  

kemampuan pemain melaksanakan taktik di 

lapangan. Sebuah tim dengan semua aspek 

tersebut akan mempunyai kemampuan 

melakukan penguasaan bola yang baik.  

Hal  tersebut  di  atas  yang  membuat  

penulis  berpikir  untuk  melakukan 

penelitian ini.  Dengan  segala  keterbatasan  

kemampuan  pemain  yang  tidak seluruhnya 

pernah merasakan panasnya persaingan 

kompetisi resmi, mampukah mereka 

memahami tentang apa itu  penguasaan  bola  

dan  menerapkannya  dilapangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif dengan menggunakan metode 

survai observasi. Menurut Moh. Nasir, 

Metode deskriptif adalah metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. 

Penelitian ini bermaksud menganalisis 

proses menyerang timnas futsal Putri 

Indonesia. Teknik dari penelitian ini  adalah 

melakukan  pengamatan melalui video 

rekaman dengan metode ex post facto untuk 

menganalisis faktor-faktor kegagalan teknik 

dan jumlah rata-rata perpindahan bola yang 

dilakukan pada saat attackingplay di Tim 
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Nasional Futsal Putri di Piala AFF Women 

Futsal Championship 2018 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pemain Tim Nasional Futsal Putri di 

Piala AFF Futsal Championship 2018 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  Data  yang  

diambil dalam  penelitian  ini adalah faktor-

faktor kegagalan teknik futsal dan rata-rata 

perpindahan bola saat attackingplay pada 

Tim Nasional Futsal Putri di Piala AFF 

Futsal Championship 2018 

 

Instrumen Penelitian 

Intrumen dalam penelitian ini adalah 

menggunakan blanko penelitian untuk 

menganalisa faktor-faktor kegagalan teknik 

dan jumlah rata-rata perpindahan bola yang 

dilakukan pada saat attackingplay di Tim 

Nasional Futsal Putri di Piala AFF Futsal 

Championship 2018. Dan  juga  

menggunakan  balpoin, papan jalan, laptop, 

flashdisk, cd, dan menggunakan media 

youtube yang  digunakan  untuk  mengambil 

rekaman video pertandingan Tim Nasional 

Futsal Putri di Piala AFF Futsal 

Championship 2018. Tim Nasional Futsal 

Putri di Piala AFF Futsal Championship 

2018. Kolom  perpindahan bola diisi 

dengan jumlah perpindhaan bola antar 

pemain setiap kesempatan menyerang, 

kolom berhasil dan gagal diisi dengan 

checklist pada setiap momen menyerang, 

dikatakan berhasil jika bola mengarah 

masuk di area gawang, bola ditepis oleh 

kiperdan dikatakan gagal jika bola lepas 

dari penguasaan atau terebut lawan, bola 

keluar lapangan karena kesalahan pemain, 

hasil menyerang dengan bola tidak 

mengarah ke gawang. kolom keterangan 

diisi jika timnas melakukan mencetak gol.  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pengamatan pada Timnas 

Futsal Putri Indonesia di kejuaraan AFF 

Futsal Championship 2018 mengenai 

analisis menyerang timnas futsal putri 

Indonesia Setelah dilakukan pengambilan 

data, kemudian dikumpulkan dan diolah 

maka diperoleh deskripsi data hasil seluruh 

pertandingan Timnas Futsal Putri Indonesia 

di kejuaraan AFF Futsal Championship 

2018. Data yang diperoleh berupa data dari 

video yang diolah dengan cara memasukkan 

data kedalam blanko penelitian untuk 

mendapatkan data untuk diolah dan 

dianalisis untuk mengetahui jenis  kesalahan 

teknik pada saat melakukan serangan dan 

banyaknya perpindahan bola yang dilakukan 

pada saat menguasai bola untuk melakukan 

serangan seluruh pertandingan berjumlah 4 

pertandingan.  

 

Tabel 1 Jumlah Perpindahan Bola Timnas 

Futsal Putri Indonesia 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Batang Jumlah 

Perpindahan Bola Timnas Futsal Putri 

Indonesia Pada Kejuaraan AFF Women 

Futsal Championship 2018 

 

Hasil seluruh pertandingan yang 

dijalani oleh timnas Futsal Putri Indonesia  

pada Kejuaraan AFF women Futsal 

Championship 2018 diperoleh data jumlah 
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perpindahan bola di setiap pertandingan 

yaitu Indonesia lawan hongkong jumlah 

perpindahan bola di babak 1 berjumlah 194 

dengan rata-rata 4,4 kali perpindahan bola 

dan babak ke 2 berjumlah 197 dengan rata-

rata 3,3 kali perpindahan bola disetiap 

kesempatan menyerang, Indonesia lawan 

Thailand jumlah perpindahan bola di babak 

1 berjumlah 108 dengan rata-rata 2,8 kali 

perpindahan bola dan babak ke 2 berjumlah 

129 dengan rata-rata 2,9 kali perpindahan 

bola disetiap kesempatan menyerang, 

Indonesia lawan Macau jumlah perpindahan 

bola di babak 1 berjumlah 316 dengan rata-

rata 4,7 kali perpindahan bola dan babak ke 

2 berjumlah 248 dengan rata-rata 4,5 kali 

perpindahan bola disetiap kesempatan 

menyerang, dan Indonesia lawan Vietnam 

jumlah perpindahan bola di babak 1 

berjumlah 176 dengan rata-rata 3,6 kali 

perpindahan bola dan babak ke 2 berjumlah 

171 dengan rata-rata 3,4 kali perpindahan 

bola disetiap kesempatan menyerang. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil penelitian diatas 

peneliti dapat menganalisis timnas futsal 

indonesia sebagai berikut 

1. Indonesia melawan Hongkong 

Sesuai data terakhir tentang peringkat 

timnas futsal negara-negara di Asia atau 

AFC bahwa hongkong berada di bawah 

indonesia. Penilaian ini berkaitan dengan 

perkembangan dan keterampilan bermain 

futsal setiap negara yang di nilai oleh 

federasi futsal Asia atau AFC. Mengacu 

pada peringkat ini, prediksi atau perhitungan 

kemampuan indonesia akan mendapatkan 

hasil yang maksimal pada pertandingan 

pertama di AFF Women Futsal 

Championship 2018. Hasil dari data 

menunjukkan jumlah perpindahan bola dari 

babak 1 dan babak 2 tidak terlalu mengalami 

perbedaan yaitu 50% dengan 194 kali di 

babak pertama dan 197 kali di babak kedua. 

Hal in menunjukkan kualitas menyerang 

timnas futsal indonesia sama walaupun 

kondisi fisik di babak kedua pasti sudah 

turun. Situasi ini bisa dikatakan sebagai 

kestabilan komposisi pemain di babak kedua 

pada saat menguasai bola untuk melakukan 

serangan ke gawang Timnas Hongkong.  

Dilihat dari data rata-rata perpindahan di 

babak kedua mengalami penurunan yang 

pasti karena faktor fisik yang sudah mulai 

terkuras dibabak pertama. Di data 

menunjukkan di babak pertama 4,4 kali 

perpindahan dan di babak kedua 3,5 

perpindahan bola. Walaupun hasil rata-rata 

perpindahan bola ada perbedaan antara 

babak pertama dan kedua tetapi gol yang 

tercipta oleh timnas Indonesia terjadi pada 

babak kedua. Hasil ini menunjukkan adanya 

keefektifan dalam perpindahan bola untuk 

melakukan serangan atau bisa dibilang juga 

penambahan intensitas menyerang dengan 

mengandalkan kecepatan pemain yang 

dimiliki oleh timnas Indonesia. Ini terbukti 

dengan 2 (dua) gol yang tercipta di babak 

kedua sama-sama melalui proses counter 

attack. Gol pertama timnas dengan 3 kali 

perpindahan bola antar pemain dan gol 

kedua hanya dengan 2 kali perpindahan bola 

antar pemain bisa tercipta gol. 

Berdasarkan data-data diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemenangan yang diraih 

oleh timnas Indonesia adalah serangan yang 

memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh 

beberapa pemain Timnas futsal putri, tetapi 

pada saat penguasaan bola untuk menyerang 

yang di lakukan oleh timnas  

 

2. Indonesia melawan Thailand 

Sesuai data peringkat yang dimiliki 

oleh AFC, Indonesia berada jauh di bawah 

timnas Thailand. Tetapi berdasarkan berita 

dari sumber-sumber afc menyebutkan 

bahwa dalah kurun 5 tahun ini Timnas Futsal 

Putri Indoneia menjadi Timnas yang paling 

berkembang di Kawasan asia tenggara. Dari 

beberapa tahun ke belakang, pertemuan 

yang dijalani oleh timnas Indonesia 

melawan timnas Indonesia mendapatkan 

hasil yang cukup menggembirakan contoh di 

Sea Games 2017 Indonesia vs Thailand skor 

akhir 2 – 2. Hal ini menunjukkan progress 

permainan dan kemampuan timnas futsal 

putri Indonesia sudah bisa sejajar dengan tim 

asia tenggara lain.  

Berkaitan dengan data meyerang yang 

di lakukan Timans Futsal putri Thailand 

diperoleh 108 kali perpindahan bola denga 

rata-rata 2, 8 kali perpindahan, sedangkan di 

babak kedua diperolej 129 kali perpindahan 

bola dengan rata-rata 2,9 kali. Dari data 
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diatas diperoleh bahwa timnas Futsal 

Indonesia meningkatkan intesitas serangan 

dengan memainkan bola dari kaki ke kaki. 

Kemampuan pemain Thailand yang masih 

diatas mampu selalu menekan permainan 

Indonesia sehingga timnas Indonesia selalu 

kesulitan dalam membangun serangan dari 

bawah. Timnas Indonesia mampu membuat 

gol terlebih dahulu dengan memanfaatkan 

kesalahan pemain Thailand dengan 

melakukan serangan cepat dengan umpan-

umpan diagonal dan memanfaatkan 

kesalahan kiper dalam melakukan antisipasi 

dari umpan panjang.  

Peningkatan kualitas pemain yang 

mengikuti ajang kali ini mampu membuat 

para pemain Thailand kesulitan dalam 

membongkar pertahanan Indonesia, tetapi 

Indonesia tidak bisa berlama-lama dengan 

bola karena high preasure yang diterapkan 

oleh pemain-pemain Thailand. Proses 

perpindahan bola saat melakukan serangan 

paling banyak 10 kali itu pun hanya 1 kali 

dan paling banyak 3 kali perpidahan bola. 

Hal ini menandakan pemain-pemain 

indonesia belum bisa lepas dari tekanan 

timnas Thailand sepanjang pertandingan. 

Dibandingkan dengan lawan sebelumnya 

perbedaan yang sangat jauh pada saat 

melakukan serangan. Pada saat melawan 

Thailand serangan Indonesia lebih kepada 

mengamankan area berbahaya dengan 

menjauhkan bola sehingga penguasaan bola 

Timnas Indonesia tidak terlalu banyak. 

Berdasakan analisa diatas diperoleh 

sebuah masukan untuk timnas Futsal Putri 

Indonesia yaitu untuk lebih berani 

menguasai bola pada saat lawan melakukan 

high pressing. Keberanian pemain Timnas 

melakukan umpan-umpan pendek harus 

diasah dan dilatih intensif agar pemain 

menjadi lebih percaya diri dan saling 

percaya antar pemain. Jika keberanian dan 

saling percaya antar pemain terbentuk 

otomatis peningkatan kualitas tim akan 

semakin meningkat. 

 

3. Indonesia melawan Macau 

 Pertandingan penyisihan terakhir 

Timnas Futsal Putri Indonesia adalah 

melawan Macau, secara peringkat Indonesia 

berada jauh diatas Timnas Macau. Prediksi 

hasil pertandingan sesuai dengan data 

peringkat bahwa Timnas Futsal Indonesia 

akan mampu mengalahkan pemain Timnas 

Macau dengan jumlah skor yang besar.  

Hasil data yang diolah peneliti pada 

saat Timnas Indonesia melawan Timnas 

Macau diperoleh hasil di babak pertama 

yaitu 316 kali perpindahan bola dengan rata-

rata 4,7 kali perpindahan bola antar pemain 

dalam 1 kesempatan menguasai bola dan di 

babak kedua yaitu 248 kali dengan rata-rata 

4,5 kali perpindahan bola antar pemain tiap 

1 kali kesempatan menguasai bola. Total 

perpindahan bola sebanyak 564 kali dengan 

jumlah 9 gol dimana 4 gol di babak pertama 

dan 5 gol di babak kedua. 

Berdasarkan data diatas, analisis 

menyerang timnas futsal putri Indonesia 

mengalami perbedaan yang signifikan dari 2 

pertandingan awal. Ada perbedaan yang 

mencolok dari jumlah perpindahan bola 

antar pemain antar babak. Walaupun terjadi 

perbedaan yang signifikan dari jumlah 

perpindahan bola antar pemain tetapi hasil 

keefektifan bermain menyerang timnas 

futsal Indonesia di babak kedua sangat perlu 

diapresiasi karena dapat menghasilkan gol 

yang lebih banyak dari babak pertama. 

Dengan kondisi fisik yang sudah terkuras 

dalam 3 pertandingan timnas futsal putri 

masih bisa menunjukkan kualitas permainan 

yang efektif, tetapi yang menjadi catatan 

peneliti adalah timnas futsal putri Indonesia 

masih sering melakukan serangan dengan 

terlalu terburu-buru, sehingga banyak 

peluang terciptanya gol masih banyak yang 

disia-siakan.  

Peluang yang diciptakan oleh pemain-

pemain timnas futsal Indonesia banayak 

melalui skema-skema pola menyerang yang 

sulit dibaca oleh lawan. Tetapi masih banyak 

pemain yang melakukan kesalahan-

kesalahan mendasar yang apada akhirnya 

mengganggu pola serangan yang sudah di 

susun dengan baik dari bawah. Faktor usia 

pemain bisa jadi menjadi faktor yang 

membuat pemain terlalu terburu-buru dalam 

proses pengambilan keputusan sehingga 

masih banyak kesalahan elementer.   

 

4. Indonesia melawan Vietnam 

Pertandingan babak 8 besar di AFF 

women futsal championship 2018 

mempertemukan Timnas Indonesia 
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melawan Timnas Vietnam. Dari data 

peringkat futsal asia vietnam berada jauh 

diatas dari timnas futsal Indonesia. Sesuai 

data peringkat indonesia akan tertekan sejak 

menit awal karena kualitas permainan 

Vietnam tidak jauh dari Thailand.  

Hasil data yang diolah peneliti pada 

saat Timnas Indonesia melawan Timnas 

Vienam diperoleh hasil di babak pertama 

yaitu 176 kali perpindahan bola dengan rata-

rata 3,6 kali perpindahan bola antar pemain 

dalam 1 kesempatan menguasai bola dan di 

babak kedua yaitu 171 kali dengan rata-rata 

3,4 kali perpindahan bola antar pemain tiap 

1 kali kesempatan menguasai bola dengan 

total perpindahan bola sebanyak 347 kali.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

bahwa Timnas Futsal Putri Indonesia tidak 

kalah secara permainan dari Vietnam 

walaupun secara peringkat cukup jauh. 

Karakteristik permainan Vietnam dengan 

Thailand yang hampis sama membuat 

Timnas Futsal Indonesia bisa 

mengembangkan permainan. Hal ini terbukti 

dengan jumlah rata-rata perpindahan bola 

bisa melebihi pada saat melawan Thailand. 

Masalah terbesar dari timnas futsal 

Indonesia adalah kemampuan untuk lepas 

dari tekanan lawan. Pada saat mengusai bola 

untuk menyerang ketika lawan melakukan 

high pressing pemain Indonesia cenderung 

memaksakan untuk melakukan dribbling 

dan throughpass yang membuat Indonesia 

banyak kehilangan bola pada saat 

menyerang. 

Secara permainan Indonesia tidak kalah 

dengan vietnam tapi dari hasil data dan 

analisis diatas adalah keberanian pemain 

untuk keluar dari tekanan lawan menjadi 

catatan penting. Pengkondisiian latihan yang 

harus disesuaikan dengan tekanan yang ada 

di pertandingan menjadi menjadi solusi 

untuk poengembanagan futsal putri 

Indonesia ke depan 
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ABSTRAK 

 

Penelitian dilakukan sebagai upaya pembentukan nilai-nilai kepemimpinan dan 

kerjasama tim pada perkuliahan outbound 2 TA 2011/2012, subjek berjumlah 24 orang 

mahasiswa FIK UNJ. Metode penelitian menggunakan Penelitian dan Pengembangan (Research 

and Development), dalam uji cobanya digunakan Action Reseach untuk memperbaiki model. 

Atas dasar model R&D ini disusun siklus dengan tahapan: 1) Merumuskan model teoretis. 2) 

Mendapatkan data dasar. 3) Melakukan uji coba. 4) Merevisi model perkuliahan dan instrumen. 

5) Deseminasi produk. 

Data bersifat kualitatif didapatkan melalui observasi dosen pengamat menggunakan 

lembar observasi, kamera dan handycam. Untuk mempertanggungjawabkan keabsahannya data 

digunakan pemeriksaan melalui: 1) Ketekunan pengamatan. 2) Triangulasi. 3) Pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi. 4) Pengecekan anggota melalui diskusi. 

Hasil penelitian: 1) Kategori pembentukan perilaku dan nilai-nilai kepemimpinan 

(leadership) terdiri dari 2 indikator dengan 9 sub indikator. Untuk kategori ini keseluruhan sub 

indikator muncul disetiap perkuliahan, kemunculan terjadi tidak sekaligus dalam satu kali 

pertemuan namun secara bertahap selama masa perkuliahan berlangsung. 2) Kategori 

pembentukan perilaku dan nilai-nilai kerjasama tim (team work) terbagi menjadi 2 indikator 

dengan 12 sub indikator. Untuk kategori ini semua sub indikator ternyata muncul selama masa 

perkuliahan berlangsung. Kemunculan dari sub indikator ini mungkin dipengaruhi oleh aktivitas 

atau kegiatan pemicu yang ada selama proses perkuliahan outbound 2. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Outbound, STAD, Kepemimpinan Dan Kerjasama 

 

ABSTRACT 

 

The study was conducted as an effort to establish the values of leadership and team 

work in outbound lectures in 2011/2012, the subject amounted to 24 students of the FIK UNJ. 

The research method uses Research and Development (Research and Development), in the trial 

used Action Research to improve the model. On the basis of this R & D model it is arranged in 

cycles with stages: 1) Formulating a theoretical model. 2) Getting basic data.     3) Carry out 

trials. 4) Revise the lecture and instrument models. 5) Product dissemination. 

Qualitative data is obtained through observation of observer lecturers using 

observation sheets, cameras and handycam. To account for the validity of the data used by 

examination through: 1) Perseverance observation. 2) Triangulation. 3) Examining colleagues 

through discussion. 4) Checking members through discussion. 

Research results: 1) Categories of behavior formation and leadership values consist of 

2 indicators with 9 sub indicators. For this category, all sub-indicators appear in each lecture, 

occurrences occur not once in one meeting but gradually during the lecture period.  2) The 

category of behavior formation and team work values are divided into 2 indicators with 12 sub 

indicators. For this category all sub indicators appear during the lecture period. The 

mailto:anas.wahyudi@akornas.ac.id
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appearance of this sub indicator may be influenced by triggering activities or activities that 

occur during the outbound 2 lecture process. 

 

Keywords: The Learning Model of Outbound, STAD, Leadership and Team Work 

 

PENDAHULUAN 

Memasuki zaman modern seperti 

sekarang ini, dimana terjadi kemajuan yang 

sangat pesat diberbagai sudut kehidupan 

manusia baik itu bidang teknologi 

informatika, gaya hidup, perekonomian 

sampai pada pendidikan dan banyak lagi. 

Untuk menghadapi arus kemajuan tersebut 

setiap individu harus mempersiapkan 

dirinya dengan baik dan meningkatkan 

kualitas diri secara optimal. Berkaitan 

dengan penyiapan Sumber Daya Manusia 

(SDM) berkualitas khususnya di Indonesia, 

maka sangat diperlukan keberadaan 

pendidikan yang bisa menunjang kebutuhan 

tersebut. Proses pembenahan sistem 

pendidikan harus dilakukan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sistem pada 

pendidikan segera diadakan pembaharuan. 

Lebih khusus lagi kepada peningkatan 

kualitas dalam proses pembelajaran, 

aktivitas pembelajaran yang dahulu 

berlangsung secara konvensional harus 

berubah secara bertahap dan menyesuaikan 

dengan tuntutan zaman modern. 

Penyampaian materi dari seorang 

pengajar dalam hal ini dosen tidak lagi 

bersifat monoton dan ilmu pengetahuan 

hanya bersumber pada pengajar semata, 

didalam kelas pembelajaran harus terjadi 

interaksi dua arah antara mahasiswa dan 

dosen agar pengetahuan yang didapatkan 

oleh mahasiswa bahkan dosen sendiri akan 

lebih luas. Situasi yang kondusif dan efektif 

dalam kelas sangat erat hubungannya 

dengan penerapan model pembelajaran 

selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Kebanyakan orang keliru 

megenai pengertian kelas pembelajaran, 

kelas bukan hanya sebuah ruangan dimana 

terjadinya proses pembelajaran tetapi dalam 

hal ini alam maupun lingkungan sekitar 

yang menjadi tempat berkumpulnya 

siswa/mahasiswa dalam melakukan 

kegiatan belajar itu juga merupakan kelas. 

Dosen harus teliti dalam menentukan model 

pembelajaran yang akan diterapakan, 

karena akan berkaitan dengan hasil bahkan 

kualitas pembelajaran tersebut. Universitas 

Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ilmu 

Keolahragaan yang menyediakan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas (ruangan) dan 

di luar kelas (alam sekitar), merupakan 

salah satu contoh dari sebuah bentuk kelas 

pembelajaran. 

Dengan adannya dua kelas 

pembelajaran maka dituntut kreativitas dari 

kinerja seorang dosen dalam hal ini dosen 

Program Studi Olahraga Rekreasi, karena 

sebagian besar mata kuliah yang disajikan 

dalam program studi ini menuntut 

kreativitas pengajar dalam menyajikannya. 

Salah satunya mata kuliah outbound, 

perkuliahan ini sangat menuntut kreativitas 

tinggi baik itu dari mahasiswa maupun 

dosen sendiri sebagai pemateri. Kata 

outbound tidak asing lagi terdengar 

ditelinga masyarakat umum, terutama 

lingkungan perusahaan. Aktivitas outbound 

sudah mengalami perkembangan sangat 

pesat dari sebelumnya, saat ini beberapa 

orang menggunakan aktivitas outbound 

sebagai sarana untuk melepas lelah bahkan 

penat akibat kesibukan dalam bekerja 

selama beberapa hari sebelumnya. Selain 

itu banyak juga masyarakat yang 

memanfaatkan outbound sebagai sarana 

untuk pembentukan karakter (character 

building), seperti budaya kerjasama 

(kooperatif), kepemimpinan, kejujuran, 

saling menghargai, dan meningkatkan 

kerjasama tim (team work). 

Penerapan aktivitas outbound sudah 

dilakukan oleh banyak perusahaan-

perusahan, intansi pemerintah, masyarakat 

biasa, bahkan lingkungan pendidikan mulai 

dari tingkat SD, SMP, SMA sampai pada 

Perguruan Tinggi. Berbagai keunggulan 

yang didapat dari aktivitas outbound, 

membuat salah satu Fakultas di Universitas 

Negeri Jakarta menjadikan kegiatan ini 

sebagai mata kuliah wajib khususnya 

jurusan Antropokinetika. Kelas 

pembelajaran outbound dilakukan 

dilingkungan kampus, selain merupakan 
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praktek kedekatan hubungan antara 

aktivitas outbound dengan unsur alam 

membuat pembelajaran ini dilakukan 

dikelas terbuka (diluar ruangan). 

Pembelajaran outbound yang dilakukan 

selama ini dirasakan kurang maksimal, ini 

dapat dilihat dari interaksi dan proses 

perkuliahan yang berpusat pada dosen 

sebagai satu-satunya sumber informasi, 

mahasiswa cenderung pasif dan hanya 

menerima pengetahuan dari dosen yang 

bersangkutan. 

Sebenarnya banyak sekali yang bisa 

didapat mahasiswa dan dosen dalam 

pembelajaran outbound, walaupun pada 

kenyataanya salah satu tujuan dilakukan 

aktivitas ini untuk mendapatkan kesenangan 

tetapi diharapkan ada tambahan 

pembelajaran serta nilai-nilai lain yang 

akan didapat oleh mahasiswa setelah proses 

pembelajaran outbound selesai. Situasi ini 

mendorong peneliti untuk mengembangkan 

model pembelajaran olahraga rekreasi 

khususnya outbound  yang mampu 

mengakomodasi tujuan perkuliahan serta 

menciptakan situasi dan kondisi 

pembelajaran berjalan menjadi 

menyenangkan, tidak terpusat pada dosen, 

mendorong mahasiswa berinteraksi satu 

sama lainnya dalam hal menanamkan nilai-

nilai kerjasama tim yang merupakan ciri 

dalam olahraga dan perilaku kepemimpinan 

yang dibutuhkan oleh setiap individu ketika 

berinteraksi baik dilingkungan kampus 

maupun lingkungan masyarakat.  

Berdasarkan pemikiran tersebut di 

atas maka dikembangkan model 

Pembelajaran Kooperatif Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) untuk 

memfasilitasi pembelajaran outbound. 

Pemilihan model pembelajaran tersebut 

berdasarkan pada analisis peneliti sebagai 

tim dosen perkuliahan outbound, yaitu 

bahwa penerapan model pembelajaran 

STAD merupakan konsep belajar yang 

dapat membantu dosen mengaitkan antara 

materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata mahasiswa, merangsang 

mahasiswa bertindak secara kelompok dan 

mampu bersosialisasi dengan baik, serta 

mendorong mahasiswa dalam membuat 

aplikasi antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan 

merumuskan dan mengembangkan model 

pembelajaran, digunakan metode penelitian 

dan pengembangan (Research and 

Development). Langkah-Iangkahnya 

diadaptasi dari buku Metode Penelitian 

Tindakan karya Sugiyono, secara lengkap 

siklus tersebut dapat digambarkan seperti 

dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah penggunaan 

Metode R&D 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian 

Pendidikan. (Alfabeta: Bandung, 2010), p. 

409. 

Penelitian ini, dalam ujicobanya 

menggunakan Action Reseach untuk 

memperbaiki model pembelajaran. 

Berdasarkan model Research and 

Development (R&D) ini disusun siklus dan 

tahapan penelitian sebagai berikut: 

1. Merumuskan model teoretis 

Pada tahap ini dikaji sejumlah teori yang 

berkaitan dengan variabel-variabel yang 

akan dimasukan dalam perumusan model. 

Hasilnya, dirumuskan model dan strategi 

perkuliahan, dan instrument untuk 

mengukur pembentukan atau kemunculan 

nilai-nilai kepemimpinan (leadership) dan 

kerjasama tim (team work) pada mahasiswa 

yang mengikuti mata kuliah outbound di 

FIK UNJ. 

 

2. Mendapatkan data dasar 

Pada tahap ini dilakukan observasi 

diperkuliahan sebelum pengunaan model. 

Maksudnya agar mendapat gambaran 
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tentang keadaan perkuliahan apa adanya 

yang sudah berlangsung selama ini. Selain 

dengan observasi data juga didapatkan 

dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung kepada Dosen yang bersangkutan 

yaitu Hartman Nugraha M.Pd. Dosen 

mengajarkan materi yang telah dirancang 

sendiri sesuai dengan perkembangan 

perkuliahan yang selama ini terjadi di 

kampus. Peneliti dan dosen pengamat secara 

sendiri-sendiri mengamati seluruh proses 

perkuliahan yang sedang berlangsung. 

Dosen pengamat melakukan pengamatan 

dibantu dengan lembar pengamatan. Hasil 

kegiatan ini adalah data atau informasi 

tentang perkuliahan apa adanya sebelum 

menggunakan model. 

 

3. Melakukan uji coba 

Dalam kegiatan ini dilakukan uji coba yang 

bersifat empiris terhadap semua rumusan 

yang telah dihasilkan pada tahapan pertama. 

Uji coba terkait dengan model perkuliahan 

dilakukan melibatkan beberapa dosen dari 

Program Studi Olahraga Rekreasi Jurusan 

Antropokinetika Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, 

sebagai kolaborator membantu peneliti, 

sebagai pelaksana model, dan pengamat. Uji 

coba terhadap model instrument penelitian 

dilakukan dengan menggunakannya sebagai 

alat bantu observasi. Uji coba ini bertujuan 

untuk melihat titik lemah dan kekurangan 

model agar dapat diperbaiki dan lebih 

disempurnakan, serta untuk mendapatkan 

data empiris guna mengetahui kendala-

kendala pelaksanaannya dalam proses 

perkuliahan yang sesungguhnya. 

 

4. Merevisi model perkuliahan dan 

instrumen 

Tahap ini dipusatkan pada berbagai 

perbaikan mengenai komponen-komponen 

model perkuliahan terkait dengan hasil uji 

coba. Revisi akan sangat memperhatikan 

ketepatan, keefektifan, keterpakaian, dan 

kebermaknaan dari model. Sementara itu 

instrumen juga akan diperbaiki berdasarkan 

penggunaannya selama uji coba. Perbaikan 

memanfaatkan hasil uji coba dan diskusi 

dengan dosen pelaksana model, dosen 

pengamat, dan dosen-dosen yang ikut serta 

dan mempelajari model ini. 

5. Deseminasi produk 

Deseminasi dilakukan dengan cara 

membagikan model perkuliahan dengan 

model STAD dan panduan perkuliahan 

kepada sejumlah dosen, kepada mereka 

dimintakan pendapat, komentar, kritik, dan 

saran, baik secara lisan maupun tulisan. 

Beberapa diantara dosen diikutsertakan 

dalam diskusi setelah model diujicobakan 

untuk menyempurnakan model. Untuk 

memantapkan model ini maka perlu 

diadakan refleksi terhadap setiap tindakan, 

guna memecahkan suatu masalah yang ada. 

 

Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitan adalah 24 

orang. mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta 

yang mengambil mata kuliah outbound 2 

pada Semerter Genap (096) Tahun 

Akademik 2011/2012. 

 

Tahapan penelitian  

Ujicoba model ini menggunakan 

"Action Reseach" sebagaimana dijelaskan 

Hopkins dalam bukunya A Teacher's Guide 

to Classroom Reseach perlu dijelaskan 

tahapan-tahapan penelitian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menyusun rencana uji coba 

Menyusun rencana uji coba bersama 

dosen pelaksana dan dosen kolaborator 

yang mengamati. Dosen pelaksana adalah 

yang melaksanakan model yang 

dirumuskan dalam proses perkuliahan. 

Dosen kolaborator adalah dosen yang 

bertugas mengamati proses perkuliahan dan 

mendiskusikan segala sesuatunya tentang 

pelaksanaan model dengan dosen pelaksana 

dan peneliti. 

Dalam perencanaan itu dirumuskan 

kiat-kiat (strategi) pelaksanaan penggunaan 

model, tugas dan kewajiban, baik dosen 

pelaksana dan dosen kolaborator maupun 

peneliti, menentukan alokasi waktu 

pelaksanaan, cara-cara pengamatan dan 

pencatatannya dibuat.           

Pada tahap ini juga didiskuasikan 

bagaimana menjabarkan model perkuliahan 

menjadi rencana perkuliahan yang dibuat 

oleh dosen pelaksana. 
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2. Pelaksanaan uji coba 

Dosen pelaksana melaksanakan 

proses perkuliahan mengikuti model yang 

telah dijabarkan menjadi rencana 

pekuliahan. Kolaborator dan peneliti 

melakukan pengamatan terhadap semua 

proses perkuliahan yang berlangsung. Agar 

pengamatan terfokus dibuat tabel 

pengamatan yang berisi nilai-nilai yang 

terkandung dalam olahraga, seperti nilia-

nilai kepemimpinan (leadership) dan 

kerjasama tim (team work). Dibuat juga 

pencatatan yang rinci tentang proses secara 

keseluruhan, hambatan yang dialami, baik 

oleh dosen maupun mahasiswa. Respon-

respon mahasiswa terhadap dosen, aktivitas 

yang dilaksanakan dan terhadap temannya 

juga dicatat. Respon-respon dosen juga 

diamati dan dicatat. Untuk menajamkan 

pengamatan, pada beberapa pertemuan 

tertentu digunakan kamera, handphone dan 

handycam. 

 

3. Revisi produk 

Pada tahap ini dilakukan revisi dan 

perbaikan dengan tekanan pada pencarian 

kelemahan model dan kendala 

pelaksanaannya oleh dosen. peneliti, dosen 

pelaksana dan dosen kolaborator 

mendiskusikan hasil-hasil pengamatan dan 

pengalaman dosen palaksana. Kemudian 

dilakukan perbaikan model sesuai dengan 

masukan dari pelaksanaan uji coba. 

 

4. Evaluasi dan refleksi menyeluruh  

Evaluasi dilakukan untuk menilai 

seluruh pelaksanaan model terkait dengan 

kendala, kekurangan, dan kelebihan model, 

serta kemungkinan penyempunaan. Refleksi 

dilakukan untuk mencaritemukan 

kemengapaan kendala, kekurangan, dan 

kelebihan model. Dengan refleksi secara 

mendalam seluruh uji coba ditinjau ulang, 

atas dasar temuan melalui evaluasi dan 

refleksi maka model diperbaiki. 

 

5. Deseminasi model 

Dilakukan deseminasi model pada 

tahap ini dalam bentuk seminar ataupun 

diskusi dengan sejumlah dosen, mahasiswa, 

dan beberapa ahli materi dan metode. 

Diseminasi ini untuk menyebarluaskan 

model dan mencari masukan untuk 

perbaikan lebih lanjut. Setelah proses ini 

model kembali diperbaiki berdasarkan 

berbagai masukan. 

 

Instrumen penelitian  

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini baik pada tahapan 

mendapatkan data dasar maupun pada 

tahapan uji coba merupakan data yang 

bersifat kualitatif, karena itu instrumen 

utama dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Data terutama didapatkan melalui 

observasi,untuk menjaga keobjektifan 

pengamatan juga dilakukan oleh dosen 

pengamat yang memanfaatkan lembar 

observasi. 

 Juga digunakan handycam maupun 

kamera pada beberapa pertemuan ketika 

keakraban sudah terbangun dengan baik. 

Untuk melengkapi data dan sebagai bagian 

dari triangulasi dilakukan diskusi dengan 

dosen pelaksana model, dosen pengamat 

dan dosen yang tidak terlibat dalam 

penelitian tetap mempelajari model 

perkuliahan. 

 

Teknik analisis data 

Kegiatan penelitian lebih banyak 

berupa pengamatan terhadap pelaksanaan 

model dan wawancara, maka merupakan 

data kualitatif. Penelitian kualitatif bertitik 

tolak pada paradigma fenomenologis yang 

objektifitasnya dibangun atas rumusan 

tentang situasi tertentu sebagaimana yang 

dihayati oleh individu atau kelompok sosial 

tertentu, dan relevan dengan tujuan dari 

penelitian itu (refleksi). Penelitian kualitatif 

tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, 

tetapi lebih berupaya memahami situasi 

yang terjadi selama proses berlangsung.  

Pada penelitian kualitatif analisis 

data bersifat induktif/kualitatif dan hasil 

peneltian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. Untuk itu 

dilakukan analisis data dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan seluruh data hasil 

pengamatan berupa catatan lapangan, 

catatan wawancara, dan catatan diskusi 

2. Melakukan analisis pertama untuk 

memilah data ke dalam kategori; 

kategori pertama terkait dengan 

penyempurnaan model, kategori kedua 
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berkenaan dengan pemunculan 

pembentukan nilai-nilai kepemimpinan 

(leadership), dan kerjasama tim (team 

work).  

3. Melakukan analisis kedua di dalam 

masing-masing kategori; untuk kategori 

pertama analisis dilakukan untuk 

menemukan data pendukung bagi 

penyempurnaan model; untuk kategori 

kedua analisis dilakukan untuk 

memetakan pembentukan nilai-nilai 

nilai-nilai kepemimpinan (leadership) 

dan kerjasama tim (team work) yang 

muncul 

4. Melakukan proses sintesis, yaitu 

mengolah keseluruhan data untuk 

merumuskan model akhir dan 

menentukan pola-pola pembentukan 

nilai nilai-nilai kepemimpinan 

(leadership) dan kerjasama tim (team 

work) yang muncul dalam proses 

perkuliahan 

5. Pembuatan kesimpulan akhir. 

 

Kriteria dan teknik pemeriksaan 

keabsahan data  

Agar data dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya, 

digunakan pemeriksaan data melalui:  

1. Ketekunan pengamatan  

Diadakan pengamatan yang teliti secara 

berkesinambungan sampai muncul 

perilaku yang diharapkan. 

Diikutsertakan dosen kolaborator yang 

mengamati lembar pengamatan dan 

menggunakan kamera, handphone serta 

Handycam.  

2. Triangulasi  

Sesuatu di luar data yang diteliti untuk 

mengecek dan perbandingan. 

Triangulasi dilakukan dengan sumber 

dan metode.  

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Berdiskusi dengan dosen sejawat yang 

bukan peneliti dan tidak terlibat 

penelitian untuk mendapatkan masukan 

dan analisis kritis. 

4. Pengecekan anggota melalui diskusi  

Dilakukan sesudah penelitian, 

pengamatan tahap demi tahap dan 

setelah semua pekerjaan selesai 

dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian: 1) Kategori 

pembentukan perilaku dan nilai-nilai 

kepemimpinan (leadership) terdiri dari 2 

indikator dengan 9 sub indikator. Untuk 

kategori ini keseluruhan sub indikator 

muncul disetiap perkuliahan, kemunculan 

terjadi tidak sekaligus dalam satu kali 

pertemuan namun secara bertahap selama 

masa perkuliahan berlangsung. 2) Kategori 

pembentukan perilaku dan nilai-nilai 

kerjasama tim (team work) terbagi menjadi 

2 indikator dengan 12 sub indikator. Untuk 

kategori ini semua sub indikator ternyata 

muncul selama masa perkuliahan 

berlangsung. Kemunculan dari sub 

indikator ini mungkin dipengaruhi oleh  

aktivitas atau kegiatan pemicu yang ada 

selama proses perkuliahan outbound 2. 

 

PEMBAHASAN 

1. Nilai-nilai dan perilaku kepemimpinan 

(leadership) 

Dalam perkuliahan outbound, nilai-

nilai kepemimpinan (leadership) coba 

ditumbuhkan dan dimunculkan melalui 

penerapan model pembelajaran Pembagian 

Pencapaian Kelompok Siswa/Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) 

dengan cara mengkondisikan mahasiswa 

kedalam bentuk kelompok selama proses 

pembelajaran. Kondisi seperti ini secara 

tidak langsung akan melatih mahasiswa 

dalam bersikap layaknya seorang pemimpin 

seperti kecerdasan dan kemampuan yang 

baik, kreatif penuh inisiatif dan memiliki 

hasrat/kemauan untuk berkembang, berani 

mengambil keputusan, disiplin dan 

tanggung jawab, cakap bergaul, ramah, 

suka menolong, berwibawa dan memiliki 

keseimbangan/kestabilan emosional, serta 

bersifat sabar. 

 

2. Nilai-nilai dan Perilaku Kerjasama Tim 

(team work) 

Dalam perkuliahan outbound, nilai-

nilai kerjasama tim (team work) 

ditumbuhkan dan dimunculkan melalui 

penerapan model pembelajaran Pembagian 

Pencapaian Kelompok Siswa/Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) 

dengan cara mengkondisikan mahasiswa 

kedalam bentuk kelompok selama proses 
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pembelajaran. Kelompok dalam 

pengertiannya merupakan suatu kumpulan 

individu yang tergabung menjadi lebih dari 

satu. Kondisi ini akan sangat erat kaitannya 

dengan kerjasama tim (team work) 

terutama ketika menyelesaikan suatu 

masalah atau pekerjaan yang dibebani 

kepada kelompok tersebut. 

Interaksi yang terjadi ketika suatu 

pembelajaran diciptakan dalam bentuk 

kelompok adalah seperti tujuan yang jelas, 

informalitas, partisipasi, mendengarkan 

dengan baik, adab ketdaksepakatan, 

konsensus keputusan, komunikasi terbuka, 

kejelasan peran dan tugas, berbagi 

kepemimpinan, hubungan eksternal, 

keragaman gaya serta penilaian diri oleh 

mahasiswa.  

 

Temuan penelitian 

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan penelitian, dalam penelitian ini 

ditemukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Penerapan model pembelajaran 

Pembagian Pencapaian Kelompok 

Siswa/Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam perkuliahan 

outbound 2, membantu dosen dalam 

pencarian makna dari materi yang 

diajarkan dengan situasi di dunia nyata 

dan membantu mahasiswa menerapkan 

pengetahuannya dalam kehidupan        

sehari-hari dilingkungan masyarakat. 

2. Penerapan model pembelajaran 

Pembagian Pencapaian Kelompok 

Siswa/Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dalam perkuliahan 

outbound 2 mampu memunculkan 

perilaku nilai-nilai kepemimpinan 

(leadership) dan kerjasama tim (team 

work) kepada mahasiswa. 

3.  Nilai-nilai dan perilaku kepemimpinan 

(leadership) dan kerjasama tim (team 

work) dapat ditumbuhkan serta 

dikembangkan dalam perkuliahan 

outbound 2 dengan mengkondisikan 

mahasiswa kedalam bentuk kelompok 

selama proses pembelajaran. 

4. Nilai-nilai perilaku kepemimpinan 

(leadership) maupun kerjasama tim 

(team work) dapat ditumbuhkan dan 

dikembangkan dengan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa 

mengadakan kegiatan outbound 

manajemen training serta menjadikan 

mahasiswa sebagai fasilitator kegiatan 

tersebut. 

5. Motivasi mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran outbound 2 meningkat 

ketika diterapkan model pembelajaran 

Pembagian Pencapaian Kelompok 

Siswa/Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dengan berbagai 

bentuk dan jenis permainan outbound. 

 

KESIMPULAN 

Model pembelajaran Pembagian 

Pencapaian Kelompok Siswa/Student 

Teams Achievement Divisions (STAD) 

dirasa sesuai dan efektif untuk 

pengembangan perkuliahan outbound 2 

yang mengintegrasikan pembentukan 

perilaku dan memunculkan nilai-nilai 

kepemimpinan (leadership) dan kerjasama 

tim (team work). Penerapan model 

pembelajaran Pembagian Pencapaian 

Kelompok Siswa/Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) mampu 

mengoptimalkan pembelajaran outbound 2 

dalam bentuk permainan-permainan seperti 

pemecahan masalah (problem solving), 

kepemimpinan (leasdership), kerjasama tim 

(team work)  dan permainan dengan 

intensitas tinggi (high intensity game) 

sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan serta produktivitas mahasiswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

REKOMENDASI 

Berdasarkan uraian di atas maka 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut 

ini:  

1. Untuk keperluan model 

pembelajaran 

Agar model  ini dapat terus 

diperbaiki dan dikembangkan menjadi lebih 

sempurna lagi, sebaiknya dalam proses uji 

coba melibatkan lebih banyak dosen 

maupun praktisi outbound agar bisa lebih 

memberikan masukan dan evaluasi yang 

beragam serta berkualitas, memberikan 

tambahan waktu yang relatif panjang 

sehingga dapat lebih diketahui kekurangan 

dari model pembelajaran ini dan 

menyiapkan lembar observasi yang lebih 
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sesuai dengan perkembangan karakteristik 

mahasiswa saat ini. 

2. Untuk pembelajaran mata kuliah 

outbound  

Dalam uji coba penerapan model 

pembelajaran Pembagian Pencapaian 

Kelompok Siswa/Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan nilai-

nilai serta perilaku kepemimpinan 

(leadership) dan kerjasama tim (team work) 

dalam perkuliahan outbound ternyata 

menunjukan tingkat keberhasilan yang 

cukup baik. Oleh karena itu diharapkan 

penerapan model ini dilanjutkan, sehingga 

tidak lagi menjadikan pilihan utama 

terhadap penggunaan model pembelajaran 

yang bersifat konvensional serta selalu 

terfokus pada dosen sebagai sumber materi. 

3. Untuk Lembaga yaitu Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Jakarta. 

Hasil dari Penelitian ini menunjukan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

outbound melalui metode pembelajaran 

Pembagian Pencapaian Kelompok 

Siswa/Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) ternyata dapat 

membentuk, mengembangkan nilai-nilai 

dan perilaku kepemimpinan (leadership) 

serta kerjasama tim (team work), maka 

mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan 

menjadi contoh untuk menciptakan model 

pembelajaran berikutnya pada mata kuliah 

lain yang berada di Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.
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ABSTRAK 

 

Tujuan  kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat ini  adalah  memberikan  pengetahuan 

kepada Pelatih dan para pemainnya tentang pentingnya  peningkatkan VO2Max sehingga dapat 

meningkatkan Kondisi Fisik yang lebih baik lagi bagi para pemain tersebut. VO2Max adalah 

volume Oksigen maksimal yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang 

intensif. VO2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per 

menit atau milliliter/menit/kg berat badan.VO2Max biasanya digunakan untuk mengukur daya 

tahan atlet dalam melakukan suatu cabang olahraga.  

Seorang pemain sepakbola dengan nilai VO2MAX semakin tinggi, maka semakin bagus 

staminanya. Begitupun sebaliknya semakin rendah nilainya, semakin jelek stamina seorang 

pemain. Melihat akan pentingnya kebutuhan tersebut sangatlah diperlukan melaksanakan 

sosialisasi ini kepada pelatih dan pemain sepakbola di Klub Sepakbola Fortuna FC. karena sejauh 

ini belum pernah ada yang melakukan sosialisai ini sehingga dari kegiatan ini akan menghasilkan 

ilmu baru bagi para  pelatih dan para pemain sepakbola.  

 

Kata kunci : VO2Max, Kondisi Fisik 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi fisik adalah satu prasyarat 

yang sangat diperlukan dalam usaha 

peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan 

dapat dikatakan sebagai keperluan dasar 

yang tidak dapat ditunda atau ditawar lagi. 

Kondisi fisik atlet memegang peranan yang 

sangat penting dalam program latihannya. 

Program latihan kondisi fisik haruslah 

direncanakan secara baik dan sistematis dan 

ditujukan untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani dan kemampuan fungsional dari 

sistem tubuh sehingga dengan demikian 

memungkinkan atlet untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik.  

Kondisi fisik dan komponen-

komponen kondisi fisik merupakan satu 

kesatuan utuh dari komponen yang tidak 

dapat dipisahkan, baik peningkatannya 

maupun pemeliharannya. Artinya bahwa 

setiap usaha peningkatan kondisi fisik, maka 

harus mengembangkan semua komponen 

tersebut. Komponen kondisi fisik meliputi, 

kekuatan (strength), daya tahan 

(endurance), daya ledak (muscular power), 

kecepatan (speed), daya lentur (flexibility), 

koordinasi (coordination), keseimbangan 

(balance), ketepatan (accuracy), reaksi 

(reaction). Dalam permainan sepakbola, 

komponen kondisi fisik yang dominan 

adalah daya tahan (endurance), daya ledak 

otot tungkai (explosive power), kecepatan 

(speed) dan kelincahan (agility).  

Daya tahan merupakan kemampuan 

dan kesanggupan tubuh untuk melakukan 

aktivitas olahraga dalam waktu yang lama 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Para pemain dituntut untuk memiliki tingkat 

daya tahan yang baik. Tuntutan itu 

didasarkan kepada tugas dan tanggung 

jawab sebagai pemain sepakbola yang harus 

terus bergerak. Untuk memperbaiki 

VO2Max bisa kita lakukan dengan olahraga 

atau latihan. Dengan latihan daya tahan yang 

sistematis, akan memperbaiki konsumsi 

oksigen maksimal dari 5% sampai 25%. 

Proses berlatih yang dilakukan secara 

teratur, terencana berulang-ulang dan 
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semakin lama semakin bertambah bebannya, 

serta dimulai dari yang sederhana ke yang 

lebih kompleks(Sistematis dan Metodis). 

 

TARGET LUARAN 

Target : seluruh pemain dan pelatih 

mengikuti kegiatan sosialisasin ini sehingga 

mereka sadar akan kebutuhan VO2Max 

yang baik akan menghasilkan pretasi yang 

baik juga 

Luaran : Setelah dilaksanakan sosialisasi 

ini diharapkan pelatih bisa mengaplikasikan 

ide-ide baru dalam memberikan latihan yang 

dikemas menarik dan bervariasi agar pemain 

serius melakukan pemanasan. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan ini 

menggunakan prosedur kerja agar sasaran 

dan harapan yang akan dilakukan dapat 

terlaksana dengan baik. Berikut adalah 

prosedur kerja yang kami susun untuk 

kegiatan “Penyuluhan pentingnya 

peningkatan VO2Max guna meningkatkan 

Kondisi Fisik pemain Sepakbola Fortuna FC 

Kecamatan Rantau Rasau” : 

1. Melakukan survey ke klub sepakbola 

untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 

2. Memastikan bahwa seluruh para pemain 

dan pelatih agar mengikuti kegiatan 

penerapan. 

3. Melakukan kegiatan  Penyuluhan 

pentingnya peningkatan VO2Max guna 

meningkatkan Kondisi Fisik pemain 

Sepakbola Fortuna FC Kecamatan 

Rantau Rasau  

Langkah-langkah kegiatan 

1. Menyampaiakan izin kepada Pihak Klub 

untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 

2. Mendata jumlah atlet dan pelatih yang 

mengikuti kegiatan penyuluhan. 

3. Melakukan penyuluhan berupa 

penyampaian materi terkait pentingnya 

meningkatkan VO2Max dan Kondisi 

Fisik para pemain. 

 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Kegiatan pengabdian pada 

masyarakat merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh LPPM UNJA. Pengabdian 

masyarakat merupakan salah satu bagian Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai 

Universitas yang cukup besar di Sumatera 

terutama dalam disiplin ilmu yang dimiliki, 

begitu juga FIK Fakultas baru yang 

mempunyai dua program studi yaitu 

pendikan olahraga dan kesehatan dan 

Kepelatihan olahraga yang sangat relevan 

dengan bidang yang akan dilakukan, 

disamping itu juga mempunyai empat orang 

Doktor Olahraga dan dua orang  Doktor 

sedang menyelesaikan program Doktornya, 

dan semua dosen yang mengajar sudah 

mempunyai predikat Magister, inilah yang 

menjadi kekuatan dan kelayakan Universitas 

Jambi dalam melakukan pengabdian 

dibidang Olahraga. 

Kurikulum yang ada di Fakultas 

Ilmu Keolahragaan menyajikan bagaimana 

menjadi pelatih olahraga yang dibekali 

dengan kemampuan aktivitas olahraga dan 

pemahaman bagaimana memaksimalkan 

kinerja dalam kepelatihan. Ini selaras 

dengan kurikulum kepelatihan Olahraga. 

penerapan ini akan sangat berarti demi 

menciptakan ide ide baru dalam pembinaan 

khusus nya dalam sepakbola. 

 

MATERI YANG DIBERIKAN 

Volume Oksigen  Maximal (VO2Max) 

 Secara teknis, pengertian istilah 

kardio (jantung), vaskuler (pembuluh 

darah), dan aerobik (bekerja dengan 

oksigen), memang berbeda, tetapi istilah itu 

berkaitan erat satu dengan lainnya. 

Kebugaran aerobik atau kebugaran 

kardiorespirasi merupakan kumpulan 

kemampuan jantung untuk memompa darah 

yang kaya oksigen ke bagian tubuh lainnya 

dan kemampuan untuk menyesuaikan serta 

memulihkan dari aktivitas olahraga. 

Kebugaran kardiorespirasi 

merupakan salah satu komponen terpenting 

dari kebugaran jasmani. Dengan memiliki 

kebugaran kardiorespirasi, seseorang dapat 

melaksanakan aktivitas keseharian tanpa 

mengalami kelelahan yang berarti, 

disamping itu jantung dan paru-paru dapat 

berfungsi secara optimal, sehingga penyakit 

jantung dapat dihindari. Daya tahan 

kardiorespirasi merupakan indikator yang 

tepat untuk menggambarkan status 

kebugaran jasmani seseorang. Daya tahan 

jantung paru adalah kapasitas sistem 

jantung, paru-paru, dan pembuluh darah 

untuk berfungsi secara optimal saat 
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melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu 

yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti. 

Kebugaran sistem pernafasan 

jantung (cardiorespiratory) adalah 

efektivitas jantung dan paru-paru dalam 

mengalirkan darah, oksigen dan zat 

makanan ke jaringan tubuh selama kegiatan 

fisik berlangsung. Daya tahan 

kardiorespirasi adalah kemampuan jantung 

mensuplay oksigen untuk kerja otot dalam 

jangka waktu lama. Daya tahan paru jantung 

atau daya tahan kardiorespirasi adalah 

keadaan dimana jantung seseorang mampu 

bekerja dengan mengatasi beban berat 

selama suatu kerja tertentu. 

Kapasitas aerobik maksimal 

dinyatakan sebagai VO2 Max. Kapasitas 

aerobik pada hakikatnya menggambarkan 

besarnya kemampuan motorik (motoric 

Power) dari proses aerobik pada seorang 

atlet. Kapasitas volume oksigen maksimal 

(VO2 Max) adalah tempo tercepat dimana 

seseorang dapat menggunakan oksigen 

selama olahraga. Makin besar kapasitas VO2 

Max akan makin besar pula kemampuannya 

untuk memikul beban kerja yang berat dan 

akan lebih cepat pulih kesegaran fisiknya 

sesudah kerja berat tersebut selesai. 

VO2 Max yang besar berbanding 

lurus dengan kemampuan seorang 

olahragawan memikul beban kerja yang 

berat dalam waktu yang relatif lama. Hal ini 

disebabkan kapasitas aerobik yang dimiliki 

seorang olahragawan sangat terbatas, 

sehingga sulit untuk bertahan dalam 

memikul beban kerja/ latihan yang berat 

dengan hanya mengandalkan sistem 

anaerobik saja yaitu tanpa menggunakan 

oksigen apalagi dalam waktu yang cukup 

lama. Oleh sebab itu sistem aerobik yang 

bekerja hanya dengan pemakaian oksigen 

merupakan kunci penentu keberhasilan 

dalam olahraga ketahanan. VO2 Max yang 

besar juga juga mempercepat pemulihan 

setelah beraktivitas. 

Telah dijelaskan diatas bahwa VO2 

Max yang tinggi memungkinkan untuk 

melakukan pengulangan gerakan yang berat 

dan lebih lama, dibandingkan bila VO2 Max 

nya rendah. Untuk dosis aktivitas yang 

sama, maka VO2 Max yang lebih tinggi akan 

menghasilkan kadar asam laktat yang 

rendah. Hal ini menjadi salah satu penyebab 

kenapa seseorang yang memiliki VO2 Max 

yang tinggi lebih cepat pemulihannya 

setelah beraktivitas/ latihan jika 

dibandingkan dengan seseorang yang VO2 

Max nya rendah. 

Suatu pemulihan yang cepat akan 

membawa seseorang untuk mengurangi 

interval istirahat dan melakukan pekerjaan 

dengan intensitas yang lebih tinggi. Ini 

sebagai hasil dari interval istirahat yang 

pendek (cepatnya pemulihan) sehingga 

jumlah repetisi dapat dinaikkan, dan ini 

merupakan suatu tambahan dalam volume 

latihan. bagaimanapun juga VO2 Max 

mengandalkan pada sistem respirasi dan 

pernapasan yang benar. Pernapasan 

memainkan peranan yang sangat penting 

dalam latihan daya tahan terutama pada 

olahraga yang membutuhkan waktu yang 

cukup lama dengan sejumlah pengulangan 

keterampilan tinggi. 

VO2Max adalah volume oksigen 

maksimum yang dapat digunakan permenit. 

VO2Max adalah kecepatan pemakaian 

oksigen dalam metabolisme aerob 

maksimum. VO2Max merupakan daya 

tangkap aerobik maksimal menggambarkan 

jumlah oksigen maksimum yang di 

konsumsi per satuan waktu oleh seseorang 

selama latihan atau tes, dengan latihan yang 

makin lama makin berat sampai kelelahan, 

ukurannya disebut VO2max. 

Volume O2 max dengan demikian 

adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh 

yang dinyatakan dalam liter per menit atau 

milliliter/menit/kg berat badan. Setiap sel 

dalam tubuh manusia membutuhkan oksigen 

untuk mengubah zat makanan menjadi ATP 

(adenosine triphosphate) yang siap dipakai 

untuk kerja tiap sel, yang paling sedikit 

mengkonsumsi oksigen adalah otot dalam 

keadaan istirahat. Sel otot yang berkontraksi 

membutuhkan banyak ATP, akibatnya otot 

yang dipakai dalam latihan membutuhkan 

lebih banyak oksigen dan menghasilkan 

CO2 dan H2O. 

 

Cara Melatih VO2max 

Melatih VO2max ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, latihan harus 

menggunakan otot-otot besar tubuh secara 

intensif (terus-menerus) dalam durasi yang 
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relative lama. Latihan yang baik untuk 

meningkatkan VO2max adalah jenis latihan 

cardio atau aerobic, latihan yang memacu 

detak jantung, paru dan sistem otot. Latihan 

harus berlangsung dalam durasi yang 

relative lama namun dengan intensitas 

sedang 

Sejumlah penelitian menunjukan 

bahwa meningkatkan VO2max dapat 

dengan latihan pada intensitas detak jantung 

65% sampai 85% dari detak jantung 

maksimum, selama setidaknya 20 menit, 

frekuensi 3-5 kali seminggu 

(rikimakaro.blogspot.com). Contoh latihan 

yang dapat dilakukan adalah lari diselingi 

jogging jarak jauh, fartlek, circuit training, 

cross country, interval training, atau 

kombinasi dan modifikasi dari latihan 

tersebut. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

VO2max 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

VO2max diantaranya adalah:  

a) Jenis kelamin: setelah masa pubertas 

wanita dalam usianya yang sama dengan 

pria pada umumnya mempu nyai 

konsumsi oksigen maksimal yang lebih 

rendah dari pria,  

b) Usia: pada usia 13–19 tahun 

perkembangan VO2max anak akan lebih 

cepat karena hormon pertumbuhan lebih 

tinggi dibandingkan usia diatas 19 tahun,  

c) Keturunan: seseorang yang memiliki 

keturunan dari orang tua yang memiliki 

kapasitas paru-paru yang besar maka 

akan menurun ke generasi selanjutnya,  

d) Ketinggian: semakin tinggi tempat 

latihan maka tekanan oksigen yang ada 

semakin sedikit sehingga apabila berlatih 

pada dataran tinggi akan berbeda dengan 

berlatih pada dataran rendah,  

e) Latihan: jenis latihan akan 

mempengaruhi perbedaan peningkatan 

VO2max,  

f) Gizi: kualitas gizi yang baik akan 

mempengaruhi kualitas latihan. 

Faktor lain penentu VO2max antara lain: 

(a) kapasitas paru: semakin tinggi volume 

paru, akan semakin mudah darah (Hb) dalam 

mengikat oksigen dan melepaskan carbon 

dioksida di paru, (b) kadar Hb: kadar Hb 

akan berfungsi untuk mengikat oksigen, 

yang kemudian diedarkan ke jaringan 

seluruh tubuh, (c) kualitas dan elastisitas 

pembulu darah: pembuluh darah yang bersih 

dan elastis akan menentukan kualitas 

sirkulasi darah, (d) jantung: jantung yang 

mempunyai volume atau ruang yang besar 

pada atrium maupun ventrikel akan 

menghasilkan volume denyut yang lebih 

besar, (e) besar dan jumlah mitokondria: 

mitokondria sebagai tempat untuk 

berlangsungnya siklus krebs dan sistem 

transport elektron atau posporilasi oksidatif. 

Semakin banyak dan besar mitokondria pada 

setiap sel otot, maka penggunaan oksigen 

untuk membuat ATP akan dapat semakin 

cepat. 

VO2 Max seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lain: 

1) Fungsi paru jantung, orang tidak dapat 

menggunakan oksigen lebih cepat 

daripada sistem paru-jantung dalam 

menggerakkan oksigen ke jaringan yang 

aktif, jadi kapasitas fungsional paru-

jantung adalah kunci penentu dari VO2 

Max. Namun fungsi paru-jantung lainnya 

seperti kapasitas pertukaran udara dan 

tingkat hemoglobin darah dapat 

membatasi VO2 Max pada sebagian 

orang. 

2) Metabolisme otot aerobik, selama latihan 

oksigen benar-benar dipakai dalam 

serabut otot yang berkontraksi aktif, jadi 

VO2 Max adalah gambaran kemampuan 

otot rangka untuk menyadap oksigen dari 

darah dan menggunakannya dalam 

metabolisme aerobik. 

3) Kegemukan badan, jaringan lemak 

menambah berat badan tetapi tidak 

mendukung kemampuan olahragawan 

untuk secara langsung menggunakan 

oksigen selama olahraga berat. 

4) Keadaan latihan, kebiasaan kegiatan dan 

latar belakang latihan olahragawan dapat 

mempengaruhi nilai VO2 Max. 

5) Keturunan, meskipun VO2 Max dapat 

ditingkatkan melalui latihan, kebanyakan 

penelitian menunjukkan bahwa besarnya 

peningkatan itu terbatas dari 10-20% 

gambaran ini menganggap rendah 

peningkatan yang terjadi dalam program 

jangka panjang untuk latihan dengan 

intensitas tinggi, meskipun demikian 
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jelas bahwa VO2 Max seorang 

olahragawan perorangan dapat berbeda 

karena perbedaan garis keturunan. 

 

Latihan  

Latihan adalah suatu upaya sesorang 

mempersiapkan dirinya untuk tujuan 

tertentu. Latihan merupakan suatu proses 

atau, diungkapkan dengan kata lain, suatu 

periode waktu yang berlangsung beberapa 

tahun, hingga olahragawan mencapai 

standar puncak prestasi. 

Latihan adalah proses sistematis 

dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan kian hari kian 

menambah jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya, artinya, latihan harus 

dilakukan secara berencana, menurut 

jadwal, pola, dan standar tertendu, metodis, 

dari mudah ke sukar, latihan yang teratur, 

dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. 

Adapun yang dimaksud berulang-ulang 

adalah agar gerakan-gerakan yang semula 

sulit dilakukan menjadi semakin mudah, 

otomatis,  dan  efektif  pelaksanaanya  

sehingga  semakin  menghemat energi.  

Istilah  latihan  berasal  dari  kata  dalam  

bahasa  Inggris  yang dapat mengandung 

beberapa makna berarti: practice, exercises, 

dan training. Dalam istilah bahasa Indonesia 

kata-kata tersebut semuanya mempunyai arti 

yang sama yaitu latihan. Namun dalam 

bahasa Inggris setiap kata tersebut memiliki 

arti yang berbeda-beda. 

1) Practices aktifitas untuk meningkatkan 

kemahiran berolahraga dengan 

menggunakan berbagai peralatan dengan 

tujuan dan kebutuhan cabang 

olahraganya. Contoh dari practices 

adalah seorang pemain bola agar dapat 

menguasai menggiring bola secara penuh 

maka diperlukan practices dalam 

menggiring bola. 

2) Exercises adalah perangkat utama dalam 

proses latihan harian untuk 

meningkatkan kualitas sistem organ 

tubuh manusia, sehingga mempremudah 

olahragawan dalam penyempurnaan 

geraknya. Latihan exercises biasanya 

disusun pelatih dalam satu sesi latihan 

yang berisi (1) pengantar latihan, (2) 

pemanasan, (3) latihan inti, (4) latihan 

tambahan, (5) pendinginan. 

3) Training adalah penerapan dari suatu 

perencanaan untuk meningkatkan 

kemampuan olahraga yang berisikan 

materi olahraga teori, praktek, metode, 

dan aturan pelaksanaan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

(Sukadiyanto, 2011:5-6) 

b. Tujuan latihan dan sasaran latihan 

Menurut Sukadiyanto (2011:8-9) 

tujuan latihan secara umum adalah untuk 

membantu guru, pelatih, dan pembina 

olahraga agar dapat menerapkan 

kemampuan konseptual serta keterampilan 

dalam membant mengungkap potensi 

olahragawan mencapai prestasi puncak. 

Sasaran latihan secara umum adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan kesiapan 

olahragawan dalam mencapai puncak 

prestasi. 

Adapun sasaran dan tujuan latihan 

secara garis besar adalah untuk 

meningkatkan: 

1) Meningkatkan kualitas fisik dasar secara 

umum dan menyeluruh. 

2) Mengembangkan dan meningkatkan 

potensi kualitas fisik khusus. 

3) Menambah dan menyempurnakan 

tehnik. 

4) Mengembangkan dan menyempurnakan 

strategi, taktik, dan pola bermain. 

5) Meningkatkan kualitas dan kemampuan 

psikis olahragawan dalam bertanding. 

c. Prinsip latihan 

Setiap atlet memiliki sifat manusia 

yakni : Multidimensional potensi yang 

berbeda-beda, labil, dan mampu beradaptasi 

sehingga memerlukan latihan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan potensi 

tersebut dengan latihan Djoko Pekik 

(2002:42). Berdasarkan sifat manusia itulah 

ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam 

proses berlatih-melatih yaitu : 

1) Prinsip beban lebih (Overload) 

Pendapat Fox (1993:687) bahwa 

intensitas kerja harus bertambah secara 

bertahap melebihi ketentuan program latihan 

merupakan kapasitas kebugaran yang 

bertambah baik. Menurut Bompa (1994:29) 

bahwa pemberian beban latihan yang 

melebihi kebiasaan kegiatan sehari-hari 

secara teratur. Hal itu bertujuan agar sistem 

fisiologis dapat menyesuaikan dengan 

tuntutan fungsi yang dibutuhkan untuk 
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tingkat kemampuan tinggi. Apabila tubuh 

ditantang dengan latihan beban berat maka 

akan terjadi proses penyesuaian. 

Penyesuaian tersebut tidak saja seperti pada 

kondisi awal namun secara bertahap 

mengarah ketingkat yang lebih tinggi yang 

disebut superkompensasi. Superkompensasi 

akan terjadi apabila pembebanan yang 

diberikan pada latihan tepat di atas ambang 

kepekaan (threshold) disertai dengan 

pemulihan (recovery) yang cukup. Apabila 

beban yang diberikan terlalu ringan tidak 

akan terjadi perubahan prestasi (plato), 

sedangkan pembebanan yang terlalu berat 

berakibat merosotnya penampilan atau 

involusi yang berakibat terjadinya 

overtraning. 

2) Prinsip kembali keasal (Reversible) 

Menurut Djoko Pekik (2002:46) jika 

anda tidak menggunakan akan kehilangan, 

itulah filsafat dari prinsip reversible yang 

artinya adaptasi latihan yang telah dicapai 

akan berkurang bahkan hilang jika latihan 

tidak berkelanjutan dan tidak teratur yang 

berakibat terjadinya detraining (penurunan 

prestasi). 

Hal tersebut akan mengganggu 

proses latihan karena pemborosan waktu, 

tenaga,usia,dan kemampuan yang telah 

dicapai bahkan apabila tidak dilatih kembali 

maka akan mengembalkan pada kondisi 

semula (retraining) yang akan memerlukan 

waktu lama untuk kembali kekondisi 

puncak. 

3) Prinsip kekhususan (specifity) 

Menurut Djoko Pekik (2002:47) 

falsafah prinsip kekhususan adalah SAID 

(Sepesific Adaption to Imposed Demand) 

artinya latihan hendaknya khusus sesuai 

dengan sasaran yang diinginkan. 

Kekhususan dalam latihan perlu 

mempertimbangkan : 

a) Cabang olahraga, misalnya latihan untuk 

pemain sepakbola berbeda dengan 

latihan bola voli. 

b) Peran olahraga, misalnya latihan 

penyerang sepakbola berbeda dengan 

pemain bertahan. 

c) Sistem energi, latihan olahraga yang 

dominan dengan anaerobik berbeda 

dengan latihan aerobik. 

d) Pola gerak, setiap olahraga memiliki 

pola gerak yang berbeda meliputi skill-

anskill, open skill-close skill. 

e) Keterlibatan otot, latihan diberikan pada 

otot atau sekelompok otot yang berperan 

dalam melakukan sejumlah tehnik dan 

cabang olahraga. 

f) Komponen kebugaran atau biomotor 

yang berperan dalam setiap cabang 

olahraga. 

Dalam dunia olahraga prestasi, 

proses latihan yang dilakukan untuk meraih 

prestasi merupakan suatu pekerjaan yang 

sangat unik dan penuh resiko. Dikatakan 

demikian karena objek dalam hal ini yaitu 

manusia, dimana manusia sebagai anak latih, 

namun tidak diperbolehkan diperlakukan 

seperti robot. Oleh karena itu agar tujuan 

latihan dapat tercapai dengan baik maka 

latihan harus berpedoman pada teori-teori 

latihan, prinsip latihan, dan metode latihan 

yang secara ilmiah telah diakui 

kebenarannya. 

Menurut Bompa (1994) latihan 

adalah upaya seseorang untuk 

mempersiapkan dirinya untuk tujuan 

tertentu. Menurut Nossek (1982) latihan 

adalah suatu proses atau dinyatakan dengan 

kata lain periode waktu yang berlangsung 

selama beberapa tahun sampai atlet tersebut 

mencapai standar penampilan tinggi. 

Menurut Junusul Hairy (1989) latihan adalah 

proses yang sistematis dari berlatih atau 

bekerja, yang dilakukan dengan kian hari 

meningkat jumlah beban latihan atau 

pekerjaannya. Lebih lanjut Junusul Hairy 

(1989) menjelaskan bahwa salah satu yang 

paling penting dari latihan harus dilakukan 

secara berulang-ulang, dan meningkatkan 

kekuatan dan daya tahan otot yang 

diperlukan untuk pekerjaannya. Untuk dapat 

berlatih secara baik maka perlu diperhatikan 

pedoman umum dalam latihan yaitu : 

1. Kekhususan 

 Latihan itu harus khusus. Untuk mahir 

dalam ketrampilan dalam cabang 

olahraga tertentu seseorang harus 

berlatih olahraga. Otot- otot yang sama 

digunakan dan dilatih sesuai dengan 

cabang olahraga tersebut. 

2. Tambah beban 

 Untuk tidak menimbulkan kerusakan 
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dan untuk mencapai derajat kekuatan 

yang tinggi beban harus dinaikan secara 

teratur. 

3. Hari berat dan santai 

 Harus berlatih berat dan diselingi oleh 

hari yang santai untuk pemulihan. 

4. Latihan dan kelebihan latihan 

 Dalam latihan beban harus ditingkatkan 

sedikit demi sedikit sampai mencapai 

maksimum. 

5. Latihan dasar dan pencapaian puncak 

 Latihan beban harus dimulai dengan 

latihan dasar untuk mempersiapkan 

kondisi, beban latihan harus 

ditingkatkan. 

6. Kembali asal 

Setiap latihan kalau tidak dipelihara akan 

kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu 

setiap atlet harus berlatih terus untuk 

memelihara kondisinya. 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

dalam latihan : 

1. Prinsip dasar latihan 

2. Tahap-tahap latihan 

3. Pemanasan, dan 

4. Warming down dan cool down 

 

Kondisi Fisik 

Kondisi berasal dari kata 

“condition” (bahasa latin) yang berarti 

keadaan. Menurut Syafruddin (1992: 34) 

kondisi fisik adalah keadaan fisik dan psikis 

serta kesiapan seorang atlet terhadap 

tuntutan-tuntutan khusus suatu cabang 

olahraga. Kondisi fisik dapat mencapai titik 

optimal jika memulai latihan sejak usia dini 

dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip dasar latihan. Status kondisi 

fisik seseorang dapat diketahui dengan cara 

penilaian yang berbentuk tes kemampuan. 

Tes ini dapat dilakukan di dalam labratorium 

dan di lapangan. Meskipun tes yang 

dilakukan di laboratorium memerlukan alat-

alat yang mahal, tetapi kedua tes tersebut 

hendaknya dilakukan agar hasil penilaian 

benar-benar objektif. 

Kondisi fisik dapat mencapai titik 

optimal jika latihan dimulai sejak usia dini 

dan dilakukan secara terus menerus. Karena 

untuk mengembangkan kondisi fisik bukan 

merupakan pekerjaan yang mudah, harus 

mempunyai pelatih fisik yang mempunyai 

kualifikasi tertentu sehingga mampu 

membina pengembangan fisik atlet secara 

menyeluruh tanpa menimbulkan efek di 

kemudian hari. Kondisi fisik yang baik 

mempunyai beberapa keuntungan, di 

antaranya mampu dan mudah mempelajari 

keterampilan yang relatif sulit, tidak mudah 

lelah saat mengikuti latihan maupun 

pertandingan, program latihan dapat 

diselesaikan tanpa mempunyai banyak 

kendala serta dapat menyelesaikan latihan 

berat. Kondisi fisik sangat diperlukan oleh 

seorang atlet, karena tanpa didukung oleh 

kondisi fisik prima maka pencapaian prestasi 

puncak akan mengalami banyak kendala, 

dan mustahil dapat berprestasi tinggi. 

 

Komponen Kondisi Fisik 

Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh 

terdiri dari komponen-  komponen  yang 

tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja, baik 

peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Artinya, bahwa didalam usaha peningkatan 

kondisi fisik maka seluruh komponen 

tersebut harus dikembangkan. Menurut 

Sajoto (1988: 57), bahwa komponen kondisi 

fisik meliputi: 

1) Kekuatan (strength) 

Secara fisiologis (ilmu faal) 

kekuatan merupakan kemampuan otot 

mengatasi beban atau latihan, sedangkan 

secara fisikal (ilmu fisika) kekuatan 

merupakan hasil perkalian antara massa 

dengan percepatan (acceleration). Dapat 

juga dikatakan bahwa kekuatan merupakan 

kemampuan dasar kondisi fisik. Tanpa 

kekuatan orang tidak akan bisa melompat, 

menarik, mendorong, mengangkat, 

menahan, lari, dan sebagainya. Dalam arti 

lain bahwa kekuatan dibutuhkan dalm 

kebanyakan aktifitas fisik. Setiap cabang 

olahraga memerlukan kekuatan, beberapa 

banyak dan beberapa besar kekuatan yang di 

butuhkan serta jenis kekuatan mana yang 

diperlukan sangat tergantung kepada cabang 

olahraganya. Bentuk kekuatan yang 

diperlukan sangat tergantung kepada cabang 

olahraganya 

2) Kecepatan (speed) 

Kecepatan merupakan satu elemen 

kondisi fisik yang sangat penting. Secara 

fisiologis kecepatan diartikan sebagai 
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kemampuan yang berdasarkan kelentukan 

(flexibility). Jonath dan Krempel (1981) 

mengatakan bahwa kecepatan adalah proses 

sistem persyaratan dan alat-alat otot untuk 

melakukan gerakan-gerakan dalam satu 

satuan waktu. 

Kecepatan sangat tergantung dari 

kekuatan, karena tanpa kekuatan, kecepatan 

tidak dapat berkembang atau meningkat. 

Bila seorang atlet ingin mengembangkan 

atau meningkatkan kecepatannya maka dia 

harus mengembangkan kekuatan, karena 

kemampuan kecepatan yang di peroleh 

sangat tergantung dari impuls kekuatan dan 

merupakan produk dari masa tubuh dan 

kecepatan tubuh itu sendiri 

3) Kelincahan (Agality) 

Kelincahan adalah suatu 

kemampuan seseorang untuk mengubah 

arah dan posisi sesuai dengan situasi yang 

dikehendaki atau dihadapi dengan cara 

secepat mungkin. Kelincahan merupakan 

kemampuan untuk mengubah posisi dan 

arah tubuh dengan cepat secara tepat waktu 

ketika sedang bergerak tanpa kehilangan 

keseimbangan maupun kesadaran akan 

posisi tubuhnya. 

Kelincahan yaitu salah satu 

komponen fisik yang banyak dipergunakan 

dalam olahraga sepakbola. Kelincahan pada 

umumnya didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk mengubah arah secara efektif ,cepat 

dan tepat, sambil berlari hampir dalam 

keadaan penuh (dengan sekuat tenaga). 

Kelincahan terjadi alasannya yaitu gerakan 

tenaga yang sangat ekplosif. Besarnya 

tenaga ditentukan oleh kekuatan dari 

kontraksi di serabut otot. Kecepatan otot 

tergantung dari kekuatan dan kontraksi 

serabut otot. Kecepatan kontraksi otot 

tergantung dari daya rekat serabut-serabut 

otot dan kecepatan transmisi impuls saraf. 

Kedua hal ini merupakan pembawaan atau 

bersifat genetis, atlet tidak akan sanggup 

merubahnya. 

4) Daya tahan (endurance) 

Daya tahan merupakan kemampuan 

organisme tubuh untuk mengatasi kelelahan 

yang disebabkan oleh pembebanan dalam 

waktu yang relative lama. Daya tahan 

merupakan salah satu elemen kondisi fisik 

yang terpenting, oleh karena basis dari 

elemen-elemen kondisi fisik yang lain. 

Ditinjau dari lamanya kerja Bompa (1994) 

daya tahan dibedakan menjadi: (a) Daya 

tahan jangka panjang: daya tahan yang 

diperlukan dalam aktivitas kerja dalam 

waktu lebih dari 8 menit kebutuhan 

energinya dipenuhi oleh sistem energi 

aerobik. (b) Daya tahan jangka menengah: 

merupakan aktivitas olahraga yang 

memerlukan waktu 2 sampai 6 menit yang 

kebutuhan energinya dipenuhi oleh sistem 

energi anaerobik laktit dan oksigen. (c) Daya 

tahan jangka pendek: aktivitas olahraga yang 

memerlukan waktu 45 detik sampai 2 menit 

yang pemenuhan energinya dipenuhi oleh 

sistem energi anaerobik laktit (ATP-PC) dan 

anaerobik laktit. (d) Daya tahan otot: 

kemampuan sekelompok otot atau seluruh 

otot untuk mengatasi beban latihan dalam 

jangka waktu tertentu. (e) Daya tahan 

kecepatan: kemampuan seseorang untuk 

melakukan serangkaian gerak dengan 

intensitas maksimal dalam jangka waktu 

yang lebih lama. 

 

Metodologi Latihan Fisik 

1) Metode latihan kontinyu 

(berkelanjutan) 

Pada umumnya aktivitas dari 

metode latihan kontinu pemberian bebannya 

berlangsung lama, panjang pendeknya 

waktu pembebanan tergantung dari lamanya 

aktivitas cabang olahraga yang dilakukan 

Sukadiyanto (2011:69). Latihan ini juga 

sering disebut dengan lari jarak jauh, yang 

dimaksud dengan latihan ini adalah latihan 

berlari dengan kecepatan dan jarak yang 

ditentukan, tanpa waktu istirahat sampai 

seluruh jarak ditempuh. Fox and Mathews 

(1993) membagi latihan menjadi 2 cara, 

masing-masing adalah disebut continuous 

slow running dan continuous fast-running. 

Latihan CSR biasanya jarak yang 

harus ditempuh adalah meliputi jarak antara 

2-5 kali jarak lomba. Misalnya pelari 1 mil, 

maka mereka berlatih dengan jarak antara 2-

5 mil. Dengan ketentuan bahwa intensitas 

latihan meliputi 70-75% HRR atau kira-kira 

80-85% HRmax. 

Sedangkan latihan CFR, adalah 

latihan lari dengan fase yang lebih cepat dari 

latihan CSR, serta jarak yang ditempuh lebih 

pendek dan akibat kelelahan lebih awal 

dicapai. Misalnya pelari 1 mil, maka mereka 
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berlatih dengan jarak ¼ mil. Dengan 

ketentuan bahwa intensitas latihan meliputi 

80-90% HRR atau 85-95% HRmax 

2) Metode latihan interval 

Merupakan metode yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas fisik para 

olahragawan. Pada metode latihan interval 

lebih mengutamakan pemberian waktu 

interval (istirahat/pemulihan) pada saat antar 

set. Sukadiyanto (2011:74) membagi latihan 

interval menjadi tiga macam: (1) latihan 

interval jangka panjang, Latihan interval 

jangka menengah, (3) latihan interval jangka 

pendek. 

3) Metode fartlek 

Menurut Sajoto (1988:213) fartlek 

adalah program latihan interval training 

yang tidak formal. Latihan ini termasuk fast 

dan slow running yang bergantian. fartlek 

adalah bentuk latihan yang dilakukan 

dengan lari jarak jauh seperti halnya pada 

cross country. Bentuk latihan ini berasal dari 

Swedia yang berarti speed play atau 

bermain-main dengan kecepatan, waktu, 

latihan tidak dibatasi tetapi atlet bebas 

melakukan latihan ini dengan berbagai 

variasi bentuk lari sesuai dengan medianya. 

Banyak pelatih dan atlet 

memasukkan program latihan tersebut 

sebagai variasi dari latihan lari dalam 

intentitas tinggi, maupun variasi latihan 

interval. Walaupun para atlet bebas dalam 

melaksanakan latihannya tetapi secara 

periodik mereka harus mencapai tingkat 

intentitas yang tinggi. Fartlek biasanya 

dimulai dengan lari-lari lambat yang 

kemudian divariasi dengan sprint-sprint 

pendek yang intensif dan dengan lari jarak 

menengah dengan kecepatan konstan yang 

cukup tinggi.  

 

KESIMPULAN 

Pengabdian Penyuluhan di Klub 

Sepakbola Fortuna FC ini telah dapat 

dijalankan dengan baik dan tanpa halangan 

yang berarti. Dengan kerjasama tim 

pengabdian yang baik dan peran serta aktif 

dari penyuluh/narasumber dalam kegiatan 

pengabdian ini maka semuanya telah 

berjalan sesuai yang diharapkan dan 

harapannya dapat memberikan manfaat bagi 

mitra pengabdian masyarakat dalam 

peningkatan prestasinya. 

Pengabdian yang di lakukan ini 

telah sampai pada tahapan dilaksanakannya 

kegiatan penyuluhan tentang pentingnya 

peningkatan VO2Max guna meningkatkan 

kondisi fisik pemain Sepakbola Fortuna FC 

dan untuk selanjutnya akan kami lanjutkan 

sampai laporan akhir pengabdian 

masyarakat. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motor educability 

(X1), Feedback (X2), dan percaya diri (X3) dengan keterampilan Dribbling Instep of The Foot (Y). 

Penelitian ini dilakukan di  SMP 29 Jakarta, 14 s.d 16 Juni 2013, dengan menggunakan metode 

korelasional. Dengan sampel 35 siswa yang dipilih menggunakan teknik sampling total sampling. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, adanya  korelasi positif antara motor 

educability terhadap keterampilan Dribbling Instep of The Foot. Persamaan regresi linier 

yaitu  �̂� = 9.73 + 0.81 𝑋1. Koefisien korelasi 0,805. Ini berarti kecenderungan motor educability 

terhadap keterampilan Dribbling Instep of The Foot adalah 65%. Kedua, adanya korelasi positif 

antara feedback terhadap keterampilan Dribbling Instep of The Foot. Persamaan regresi linier 

yaitu �̂� = 7.95 + 0.80 𝑋3. Koefisien korelasi 0,653. Ini berarti kecenderungan feedback terhadap 

keterampilan keterampilan Dribbling Instep of The Foot adalah 43%. Ketiga, adanya korelasi 

positif antara percaya diri terhadap keterampilan keterampilan Dribbling Instep of The Foot. 

Persamaan regresi linier yaitu �̂� = 7.95 + 0.80 𝑋3. Koefisien korelasi 0,801. Ini berarti 

kecenderungan percaya diri terhadap keterampilan Dribbling Instep of The Foot adalah 64%. 

Empat, adanya korelasi positif antara motor Educability, Feedback, dan percaya diri dengan 

keterampilan Dribbling Instep of The Foot. Persamaan regresi linier yaitu   �̂� = −0.35 +
0.333𝑋1 +  0.179𝑋2 +   0.495𝑋3. koefisien korelasi 0,78. Ini berarti kecenderungan motor 

Educability, Feedback, dan percaya diri bersama-sama terhadap keterampilan Dribbling Instep of 

The Foot adalah 61%. 

 

Kata Kunci: Motor Educability, Feedback, Percaya Diri, Dribbling Instep Of The Foot 

        

PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani merupakan 

proses pemenuhan kebutuhan individu yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor secara utuh, yang dapat 

terpenuhi melalui semua bentuk kegiatan 

jasmani. Pendidikan jasmani menjadi bagian 

integral dari suatu proses pendidikan secara 

keseluruhan. Proses pendidikan tersebut 

kegiatan jasmani dipilih untuk 

mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan organik, neuromuskular, 

interperatif, sosial, dan emosional. Bucher 

menjabarkan 5 tujuan yang hendak dicapai 

melalui pendidikan jasmani yaitu: (1) 

Organik, aspek ini terkait dengan masalah 

kemampuan siswa mengembangkan 

kekuatan otot, daya tahan cardiovaskuler, 

dan kelentukan; (2) Neuromuskuler, aspek 

ini terkait dengan masalah kemampuan 

siswa dalam mengembangkan keterampilan 

lokomotor, keterampilan nonlokomotor, dan 

bentuk-bentuk keterampilan dasar 

permainan, faktor-faktor gerak, 

keterampilan olahraga, dan keterampilan 

rekreasi; (3) Interpretif, aspek ini terkait 

dengan masalah kemampuan siswa untuk 

menyelidiki, menemukan, memperoleh 

pengetahuan dan membuat penilaian. 

Memahami peraturan permainan, mengukur 

keamanan, dan tata cara atau sopan santun. 

mailto:nita.eka.aryanti@akornas.ac.id
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Menggunakan strategi dan teknik yang 

termasuk di dalam kegiatan organisasi. 

Mengetahui fungsi-fungsi tubuh dan 

hubungan dengan aktivitas fisik. 

Mengembangkan apresiasi untuk 

penampilan individu. Menggunakan 

penilaian yang dihubungkan  dengan jarak, 

waktu, ruang, tenaga, kecepatan, dan aturan 

yang digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan, bola dan diri sendiri. Memahami 

faktor-faktor pertumbuhan dan 

perkembangan yang berhubungan dengan 

gerak. Berkemampuan memecahkan 

permasalahan dan berkembang melalui 

permainan; (4) Sosial, aspek ini terkait 

dengan masalah kemampuan siswa 

melakukan penilaian terhadap diri sendiri 

dan orang lain dengan menghubungkan 

individu  untuk masyarakat dan 

lingkungannya. Kemampuan dalam 

membuat penilaian dalam suatu situasi 

kelompok. Belajar berkomunikasi dengan 

orang lain. Berkemampuan untuk merubah 

dan menilai ide-ide dalam kelompok. 

Pengembangan dari fase-fase sosial dari 

kepribadian, sikap, dan nilai-nilai agar 

menjadi anggota masyarakat yang berguna. 

Mengembangkan sifat-sifat kepribadian 

yang positif. Belajar untuk membangun 

waktu senggang yang bermanfaat. 

Mengembangkan sikap yang 

menggambarkan karakter moral yang baik; 

(5) Emosional, aspek ini terkait dengan 

masalah kemampuan siswa melakukan 

respon yang sehat terhadap kegiatan fisik 

melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan  

dasar. Mengembangkan tindakan-tindakan 

positif  dalam menonton  dan keikutsertaan  

baik pada saat berhasil maupun kalah. 

Menyalurkan tekanan melalui kegiatan-

kegiatan fisik yang bermanfaat. Mencari 

jalan keluar untuk ekspresi dan kreativitas  

untuk diri sendiri. Mewujudkan suatu 

pengalaman seni yang berasal  dari kegiatan-

kegiatan yang terkait. Berkemampuan untuk 

memiliki kegembiraan atau kesengsaraan. 

Program pendidikan jasmani dan unsur-

unsur yang terkandung dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani sebagai 

salah satu bagian dari pencapaian tujuan 

pendidikan nasional yaitu, membentuk 

manusia yang  beriman  dan  bertakwa  

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  

mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  

mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  

demokratis  serta bertanggung 

jawab.(UU.No.20,2003). 

 

KETERAMPILAN DRIBBLING 

INSTEP OF THE FOOT 

Keterampilan berasal dari kata 

terampil yang berarti kemampuan atau 

kecakapan. Kecakapan dibutuhkan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari, karena pada 

dasarnya manusia adalah mahkluk yang 

bergerak. Magil menjelaskan bahwa 

keterampilan merupakan suatu tindakan atau 

tugas yang dilakukan secara sengaja untuk 

mencapai suatu tujuan khusus. Keterampilan 

erat kaitannya dengan prilaku motorik. 

Keterampilan dalam perilaku motorik terdiri 

dari sejumlah respon motorik dan persepsi 

yang diperoleh melalui belajar.  

Terdapat teori-teori pendukung 

belajar motorik. Teori stimulus-respons 

menggambarkan koneksi antara stimulus 

dan respons terjadi dalam keadaan seorang 

individu dalam hal ini peserta didik atau 

siswa melihat satu kaitan antara kedua 

elemen tersebut. Belajar sebagai proses 

pembentukan koneksi baru dan 

mengorganisasikannya ke dalam sistem dan 

mengembangkannya ke dalam pengetahuan, 

perilaku, dan kepribadian individu.  

Teori yang dikembangkan sesuai 

teori stimulus-respons antara lain teori 

koneksionisme dari Thorndike. Penampilan 

motorik merupakan hasil kerja stimulus-

respons dalam diri manusia. Dalam teori 

koneksionisme dari Thorndike 

menunjukkan bahwa stimulus berkaitan 

dengan respon tertentu. Pertautan (koneksi) 

antara stimulus dan respon akan terjadi 

secara  otomatis. Sebagai perilaku atau 

aktivitas yang tidak dipelajari cenderung 

mendukung konteks tersebut. Selanjutnya 

sebagai stimulus dari lingkungan akan 

ditanggapi dengan respon tertentu yang 

hanya akan dikuasai melalui proses belajar 

atau latihan. Asumsi dasar Thorndike adalah 

asosiasi antara kesan yang diperoleh alat 

indera dan impuls untuk berbuat (respon). 

Asosiasi kedua bagian tersebut dikenal 

sebagai koneksi. Thorndike memandang 

bahwa penguasaan keterampilan 

memerlukan pertautan antara stimulus dan 
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respon yang serasi. Thorndike membagi 

hukum asosiasi stimulus respon yang 

mempengaruhi belajar menjadi: (1) Low of 

readiness; (2) Low of exercise; (3) Low of 

effect.  

Low of readiness atau hukum 

kesiapan menyatakan bahwa belajar akan 

berlangsung efektif bila siswa yang 

bersangkutan telah siap untuk menyesuaikan 

diri dengan stimulan dan telah siap untuk 

memberikan respons. Belajar akan lebih 

lancar jika materi yang disajikan cocok 

dengan kebutuhan individu. Sebaliknya 

individu akan terganggu dan tidak tertarik 

bila belum siap. Semakin individu matang 

mendekati kesiapan semakin memuaskan 

pula aktivitas yang dilakukan. Singer 

berpendapat bahwa keberhasilan dari suatu 

latihan tergantung kepada tingkat kesiapan 

siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar 

dengan tingkat kesiapan yang memadai 

motivasi siswa akan timbul, keadaan ini 

sangat menguntungkan bagi kesiapan 

pelaksanaan pembelajaran.  

Low of exercise atau hukum latihan 

menyatakan bahwa mengulang-ulang respon 

tertentu sampai beberapa kali akan 

memperkuat koneksi antara stimulus dan 

respons. Pertautan yang erat ini akan 

dikembangkan dan diperkuat melalui 

pengulangan yang memadai jumlahnya. 

Koneksi akan menjadi lemah bila latihan 

tidak diteruskan. Oleh sebap itu penguatan 

disini berarti respon tertentu akan diberikan 

jika situasi yang sama akan terjadi kembali. 

Inti dari hukum ini adalah pengulangan yang 

dilakukan melalui latihan akan membuat 

belajar semakin di kuasai. Dengan kata lain 

bahwa semakin banyak frekuensi 

pengulangan akan semakin mendekati 

penguasaan gerak.  

Low of effect atau hukum pengaruh 

menunjukkan bahwa pengalaman yang 

menyenangkan dan memuaskan lebih 

menggiring seseorang untuk mengulangi 

lagi dari pada yang tidak menyenangkan. 

Seseorang cenderung mengganti 

pengalaman yang tidak menyenangkan 

dengan pengalaman yang lebih 

menyenangkan. 

 Dribbling salah satu bagian 

keterampilan dasar dalam permainan 

sepakbola dan merupakan materi yang 

diajarkan dalam pendidikan jasmani di 

sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga 

sekolah tingkat atas. Dribbling atau 

menggiring dalam bahasa Indonesia adalah 

penguasaan bola dengan kaki saat bergerak 

di lapangan. Menggiring bola diartikan 

dengan gerakan lari menggunakan kaki 

mendorong bola agar bergulir terus menerus 

di atas tanah. Menggiring bola hanya  

dilakukan pada saat-saat yang 

menguntungkan saja, yaitu bebas dari lawan. 

Dribbling merupakan keterampilan dasar 

dalam sepakbola karena para pemain harus 

mampu menguasai bola saat sedang 

bergerak, berdiri, atau bersiap melakukan 

operan atau tembakan.  

Dribbling menggunakan punggung 

kaki (instep of the foot) adalah salah satu 

cara menggiring bola yang sering diberikan 

sebagai bahan ajar dalam pendidikan 

jasmani di sekolah. Dribbling instep of the 

foot juga sering digunakan oleh seorang 

pemain sepakbola pada sebuah pertandingan 

sepakbola. Perkenaan bola di bagian 

punggung kaki lebih membuat bola dapat 

terkontrol dengan baik dan keseimbangan 

tubuh lebih stabil dikarenakan posisi kaki 

(pergelangan kaki sampai ujung kaki) searah 

dengan posisi tubuh. Menurut Remmy posisi 

dan sikap tubuh saat melakukan 

keterampilan Dribbling instep of the foot 

adalah sebagai berikut: 1) Mata melihat pada 

bola, 2)  Kepala dan badan di atas bola, 3) 

Bola disentuh ke depan dengan punggung 

kaki (instep of the foot), 4) Ujung kaki yang 

menyentuh bola menghadap ke tanah, 5) 

Langkah-langkah dalam lari pendek-pendek, 

6) Jarak bola tetap dalam penguasaan 

pemain, 7) Badan berada antara bola dan 

lawan.  

 

MOTOR EDUCABILITY 

 Dalam belajar gerak terdapat dua 

kemampuan yang potensial banyak 

dipengaruhi faktor herediter atau keturunan, 

yaitu kemampuan gerak (Motor Ability) dan 

kemampuan belajar gerak (Motor 

Educability). Tingkat kemampuan gerak 

berkaitan dengan perolehan keterampilan, 

dan mempercepat proses perolehan 

keterampilan gerak. 

 Motor educability menurut Rusli 

Lutan adalah pengungkapan cepat 
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lambatnya seseorang menguasai suatu 

keterampilan baru secara cermat. Ketika 

individu diberikan satu pembelajaran gerak 

yang belum pernah ia lakukan dan hasilnya 

setelah ia lakukan langsung dapat menguasai 

tanpa adanya kesulitan yang berarti, maka 

dapat dikatakan individu tersebut memiliki 

motor educabilitiy baik. Dalam suatu 

devinisi motor educability juga disebut 

kemampuan seseorang untuk belajar 

keterampilan motorik dengan baik dan 

mudah. 

 Tes motor educability oleh Brace, 

bertujuan untuk mengukur motor ability, 

terutama lebih menitik beratkan unsur 

kecakapan bawaan daripada kecakapan yang 

didapat. Sasaran tes adalah anak laki-laki 

dan anak perempuan dari usia Sekolah Dasar 

(SD) sampai dengan usia sekolah Lanjutan 

Atas (SLTA), usia 8 – 18 tahun, wanita 

sekolah tinggi. Tes terdiri dari 20 macam 

item, terbagi atas dua battery, setiap battery 

terdiri dari 10  

macam. 

 Wahjoedi perpendapat pengertian 

motor educability yaitu kemampuan 

sesorang untuk menguasai gerakan-gerakan 

baru. Perkembangan selanjutnya, Mc.Cloy 

memperbaharui tes dari Brace untuk 

mengukur motor educability dengan nama 

IOWA – Brace Tes. Jenis-jenis tes yang 

dipilih harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. Persentasi pelaksanaan yang berhasil 

baik (naik dari tahun ke tahun dengan 

bertambahnya umur) 

b. Masing-masing item memiliki korelasi 

yang rendah dengan kekuatan 

(Strength), body size, maturaty, postur. 

c. Memiliki korelasi yang tinggi dengan 

nomor-nomor atletik. 

  Berdasarkan uraian di atas, secara 

umum tes motor educability yang 

dikembangkan oleh Brace secara umum 

dapat menilai kemampuan dasar sebagai 

berikut: 

a) Control Prepacision, mendukung 

respon dengan hasil berupa gerakan 

yang dilakukan oleh sekumpulan otot 

atau segmen tubuh yang relatif besar 

dengan cepat dan cermat 

b) Multilimb Coordination, Mendukung 

gerak koordinasi lebih dari satu anggota 

bagian tubuh, seperti dua tangan dan dua 

kaki. 

c) Response Orientasi, mendukung gerak 

yang membutuhkan abilitas untuk 

memilih gerakan yang benar dalam 

situasi memilih waktu reaksi. 

d) Reactin Time, mendukung gerakan 

reaksi pada obyek yang terjadi secepat 

mungkin karena adanya stimulus 

respon. 

e) Speed of Arm Movement, Mendukung 

gerakan secepat mungkin untuk   

berpindah dari satu tempat ke tempat 

lain. 

f) Rate Control atau Timing, mendukung 

gerakan anggota tubuh ynag disesuaikan 

dengan lingkungan dalam waktu yang 

cepat dan cermat. 

g) Manual Dexterity, mendukung 

penanganan obyek yang besar terutama 

dengan lengan dan tangan. 

h) Finger Dexterity, Mendukung 

penanganan obyek yang kecil terutama 

memerlukan gerakan jari. 

i) Postural Discrimination, mendukung 

respon terhadap gerakan tubuh dalam 

keadaan tidak ada unsur penglihatan 

untuk melakukan penyesuaian badan 

secara cermat. 

j) Respon Integration, mendukung 

gerakan tangan ketika menggabungkan 

dari beberapa respon yang ditimbulkan 

sehingga mempunya gerakan yang 

serasi. 

k) Arm Hand Steadiness, mendukung 

gerak tangan sewaktu bergerak dari satu 

gerakan ke gerakan yang lain. 

l) Wrist Fingger Speed, Mendukung 

gerakan jari-jari agar kecepatan yang 

ditimbulkan jari-jari semakin kuat. 

m) Aiming, mendukung gerak ketepatan 

suatu titik tertentu. 

n) Physical Prafinacy Stabilities, meliputi: 

kelenturan di tempat, kelenturan 

bergerak, kekuatan di tempat, kekuatan 

di pinggang, daya ledak, koordinasi 

anggota tubuh, keseimbangan, daya 

tahan fisik, fleksibel statis, fleksibel 

dinamis, kekuatan statis, kekuatan 

togok, kekuatan eksplosif, koordinasi 

badan, keseimbangan dan stamina. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, 

maka yang dimaksud motor educability 
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dalam penelitian ini adalah kemampuan 

belajar gerak yang potensial, yang 

menunjukkan kapasitas seseorang untuk 

mempelajari gerakan baru dalam waktu yang 

singkat dengan kualitas yang baik. Motor 

educability dianggap sebagai indikator 

intelegensi dalam belajar motorik. 

Diperkirakan bila seseorang dengan cepat 

menguasai suatu gerakan baru dengan 

kualitas baik, maka ia dapat dikatakan 

memiliki tingkat motor educabiliy yang 

tinggi, sebaliknya seseorang mungkin dapat 

dikatakan memiliki motor educability 

rendah apabila tidak mampu menguasai 

suatu gerakan baru dengan baik dan 

berkualitas. 

 

FEEDBACK 

Dalam suatu kegiatan proses belajar 

terjadi interaksi yang merupakan salah satu 

ciri menandakan terjadinya suatu proses 

belajar. Interaksi tersebut terjadi antara 

individu dengan individu atau individu 

dengan lingkungan. Interaksi adalah timbal 

balik atau saling mempengaruhi. Salah satu 

bentuk timbal balik adalah feedback (umpan 

balik). Dalam aktivitas pembelajaran 

pendidikan jasmani, guru menghargai siswa 

dan berkomunikasi secara efektif yang 

diwujudkan dengan terjadinya proses umpan 

balik atau feedback. Moston mengemukakan 

Feedback is generally defined as "telling 

people how they are doing." Feedback 

secara umum didefinisikan sebagai suatu 

tindakan memberi tahu seseorang tentang 

bagaimana ia melakukan kerja atau dalam 

hal ini memberitahukan tentang bagaimana 

seseorang melakukan suatu gerakan.  

Feedback merupakan informasi 

sensoris yang dianggap sebagai hasil gerak 

mahkluk hidup yang bersangkutan. 

Informasi sensoris merupakan bagian dari 

kemampuan pemahan gerak. Feedback atau 

umpan balik adalah suatu proses dengan 

hasil atau akibat dari suatu respon untuk 

mengontrolnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rink “Feedback is sensory 

information that a person receives as a 

result of a response”. Feedback sebagai 

sensori informasi yang diterima seseorang 

sebagai hasil meresponnya.  

 Adang Suherman mengatakan 

beberapa keuntungan umpan balik atau 

feedback antara lain sebagai berikut: 

1. Mendorong siswa terus berlatih.proses 

pemberian umpan balik kepada siswa 

secara tidak langsung akan memberi 

tahu siswa bahwa latihannya selalu 

dilihat dan diperhatikan oleh guru. 

2. Mencerminkan perilaku guru yang 

efektif. Dalam prosesnya, umpan balik 

hanya diperoleh apabila guru aktif 

selama kegiatan pembelajaran. Guru 

harus selalu memperhatikan siswa, 

bergerak untuk memantau dan 

mengamati aktivitas belajar yang 

dilakukan oleh setiap siswa disekitar 

tempat belajar atau berlatih. 

3. Membantu siswa untuk menilai 

penampilan atau kemampuan yang tidak 

bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. 

4. Mendorong guru untuk menilai seberapa 

relevansi antara aspek-aspek 

pembelajaran dengan tingkat 

kemampuan siswa dalam menguasai 

tugas gerak atau bahan ajar seperti yang 

diinginkan oleh guru. 

Umpan balik dapat dikirim ke 

peserta didik melalui beberapa model 

komunikasi: simbol, gerak tubuh, dan 

perilaku verbal. Simbol diwakili oleh 

gradasi huruf (A, B, C, dll), dengan angka 

(1-10), dengan persentase (0-100%), dengan 

penghargaan (tempat pertama, tempat 

kedua, dll) atau dengan gambar. Simbol-

simbol ini merupakan skala yang tindakan 

peserta didik individu yang dinilai. Gestures 

(juga disebut bahasa tubuh) yang diwakili 

oleh gerakan kepala, ekspresi wajah, 

gerakan tangan, dan konfigurasi jari. 

Perilaku verbal diwakili oleh kata-kata 

tertulis atau lisan dan frase, yang makna dan 

konotasi proyek yang dapat berubah ketika 

dibumbui dengan berbagai intonasi atau 

interpretasi budaya.  

Menurut Moston ada empat bentuk 

feedback atau umpan balik antara lain : a) 

Value statements (pernyataan nilai,positif 

atau negatif), kriteria tunggal untuk umpan 

balik value statement (pernyataan nilai) 

adalah kehadiran sebuah kata (nilai) 

penilaian, baik positif atau negatif, b) 

Corrective statements (pernyataan koreksi), 

ada dua kriteria untuk mengidentifikasi 
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pernyataan korektif yaitu ; (1) umpan balik 

ini mengacu pada kesalahan, (2) umpan 

balik ini mencakup identifikasi kesalahan 

dan koreksi, c) Neutral statements 

(pernyataan penengah), Semua pernyataan 

umpan balik netral dinyatakan dengan 

kriteria antara lain mereka secara faktual 

mengakui atau menggambarkan tindakan, 

mereka tidak menyatakan benar atau salah, 

d) Ambiguous statements (pernyataan 

ambigu), karakteristik umum untuk semua 

umpan balik ambigu adalah  kesempatan 

untuk pernyataan dapat ditafsirkan atau 

disalahtafsirkan. Pernyataan ambigu tidak 

memproyeksikan nilai tertentu, mereka tidak 

mengidentifikasi kesalahan atau membuat 

koreksi jelas, dan tidak faktual mengakui 

peristiwa. Peserta didik tidak mampu untuk 

menerima nilai lebih spesifik dan umpan 

balik ambigu, karena mereka sering 

mendistorsi laporan ke umpan balik negatif. 

Fokus Saran atau masukan ambigu, bentuk 

umpan balik mencerminkan kurangnya 

kejelasan dan menyebabkan peserta didik 

untuk menafsirkan atau menebak makna 

guru, karena itu, fokus tidak spesifik tidak 

pasti. Karena asumsi dapat  tidak dibuat  

tentang  tingkat  pemahaman  yang sama,  

umpan balik ambigu tidak dapat diandalkan. 

Komentar-komentar ini, bagaimanapun, 

layak, jika tidak diinginkan, dalam situasi 

sosial di mana memproyeksikan nilai-nilai 

atau koreksi tidak pantas. Kelemahan 

ambiguitas menghasilkan rasa palsu dari 

pembelajar kepercayaan yang mengalami 

umpan balik sering ambigu mulai memikul 

tanggung jawab karena gagal untuk 

memahami konten. Peserta didik mulai 

meragukan kemampuan mereka sendiri 

untuk memahami, untuk berpikir, untuk 

menafsirkan. Umpan balik ambigu 

berlebihan akan meningkatkan perasaan 

kecewa. 

 

PERCAYA DIRI 

Percaya diri merupakan keyakinan 

dan sikap seseorang terhadap kemampuan 

pada dirinya sendiri dengan menerima 

secara apa adanya baik positif maupun 

negatif yang dibentuk dan dipelajari melalui 

proses belajar dengan tujuan untuk 

kebahagiaan dirinya. Dengan memiliki 

kepercayaan diri dapat mendorong semangat 

siswa mengikuti proses belajar. Percaya diri 

menggambarkan kondisi mental atau 

psikologis seseorang, dimana individu dapat 

mengevaluasi keseluruhan dari dirinya 

sehingga memberi keyakinan kuat pada 

kemampuan dirinya untuk melakukan 

tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di 

dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-

hari percaya diri dapat menjadi senjata yang 

kuat oleh seorang individu dalam 

menghadapi tekanan yang dihadapi, 

sehingga individu tidak mudah putus asa 

bahkan depresi.  

Percaya  diri  merupakan  keyakinan  

dalam  diri  seseorang  untuk  dapat 

menangani segala sesuatu yang ada di 

hadapannya dengan tenang. Menurut  

Vealey  dan  knight,  berdasarkan  model  

sport confidence  mengidentifikasi  3  

komponen  atau  dimensi  dalam  sport-

confidence, yaitu:  

1) Latihan dan keterampilan fisik (Physical 

skills and Training). 

Latihan  dan  keterampilan  fisik  

merupakan  tingkat  keyakinan  atau 

kepercayaan atlet bahwa dirinya 

memiliki kemampuan untuk 

menjalankan keterampilan  fisik  yang  

dibutuhkan  guna  menunjukkan  

penampilan  yang sukses. Kepercayaan  

diri  berkaitan  erat  dengan  persepsi  atlet  

mengenai kemampuan fisiknya. 

Penelitian Wilson dengan modifikasi 

SSCQ (Souces of Sport-Confidence 

Quetionere) menghasilkan bahwa  

rangking  tertinggi  yang  menjadi  

sumber  kepercayaan  dari  atlet yaitu 

kesiapannya secara fisik dan merasa 

menguasai keterampilan atau teknik yang 

dibutuhkan.  

2) Efisiensi Kognitif (Cognitive Efficiency)  

Efisiensi  Kognitif  merupakan  tingkat  

keyakinan  atau  kepercayaan  atlet bahwa  

dirinya  mampu  memfokuskan  diri,  

mampu  memelihara konsentrasi  dan  

membuat  keputusan  guna  menunjukkan  

penampilan yang sukses. Dengan kata 

lain kerja kognitif atlet yang percaya diri 

harus menunjukkan kemampuan berpikir 

positif, bukan berpikir negatif.  

3) Keuletan (Resiluence)  

Keuletan  merupakan  tingkat  keyakinan  

atau  kepercayaan  atlet  bahwa dirinya 
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mampu memfokuskan diri kembali 

setelah kegagalannya, mampu segera  

bangkit  setelah  penampilan  yang  

buruk,  mampu  mengatasi keraguan-

masalah  dan  penurunannya  guna  

menunjukkan  penampilan yang  sukses. 

Keuletan  juga  dikaitkan  dengan  hasrat  

untuk  mendapatkan hal-hal  yang  

bersifat  positif  dan  menghindari  hal-hal  

yang  bersifat negatif 

Berdasarkan Berdasarkan  beberapa  

pendapat  di  atas  maka  dapat  diambil 

kesimpulan  bahwa  percaya diri  adalah 

keyakinan seseorang terhadap kemampuan 

yang ada pada dirinya. Keyakinan tersebut 

adalah kekuatan dan dorongan untuk 

mencapai tujuan dan harapan yang dimiliki 

seseorang. Percaya diri merupakan bagian 

dari aspek afektif dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani yang merupakan tujuan 

pembelajaran pendidikan jasmani dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian 

siswa.   

 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif sehingga variabel-

variabelnya dapat diukur dengan data yang 

terdiri dari angka-angka yang dapat 

dianalisis berdasarkan prosedur statistik. 

Metode yang digunakan yaitu metode survei 

untuk mengetahui informasi tentang variabel 

dari sekelompok objek. Dan teknik 

korelasional untuk mengidentifikasi 

hubungan prediktif 

  Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa putra ekstrakurikuler SMPN 29 

Jakarta tahun ajaran 2012/2013 semester 

genap sejumlah 35 yang terdiri dari siswa 

putra kelas VII dan siswa putra kelas VIII. 

Dikarenakan populasi target yang tersedia 

sejumlah 35 orang siswa putra, maka teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah 

sampling jenuh. Teknik sampling jenuh 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.

  Data dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis sebagai 

berikut:  

1)  Pengujian  persyaratan  analisis,  Teknik 

pengujian persyaratan analisis dalam  

penelitian  yang  bersifat  korelasi  

mempunyai  persyaratan pengujian  yaitu  uji  

normalitas  data  dan  uji  linearitas  data, 

2)  Teknik  pengujian  hipotesis  dalam 

penelitian. Teknik pengujian hipotesis 

penelitian  digunakan  analisisi  regresi  dan 

korelasi serta uji linear  regresi 

 

HASIL PENELITIAN  

Deskripsi Data 

Deskripsi  data hasil penelitian yang 

akan disajikan adalah mencakup empat 

variabel penelitian yaitu keterampilan 

dribbling (Y), motor educability (X₁), 

feedback (X₂), percaya diri (X₄) yang 

diperoleh dari sampel penelitian sebanyak 

35 responden siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMPN 29 Jakarta. Setiap variabel 

diukur secara terpisah dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa hasil tes, 

pengamatan, dan kuesioner. Data yang 

dikumpulkan diolah dalam bentuk distribusi 

frekuensi, rerata, median, modus, simpangan 

baku, skor maksimum dan skor minimum. 

Deskripsi data setiap variabel penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan Dribbling (Y) 

Data keterampilan dribbling 

mempunyai rentang skor empiris antara 30 

sampai dengan 68. Hasil perhitungan data 

diperoleh diperoleh rerata sebesar 50; 

simpangan baku sebesar 10; varians sebesar 

100; median sebesar 50.8; dan modus 

sebesar 55.3.  

2. Motor Educability(X1) 

Data motor educability mempunyai 

rentang skor empiris antara 33 sampai 

dengan 69. Hasil perhitungan data diperoleh 

diperoleh rerata sebesar 50; simpangan baku 

sebesar 10; varians sebesar 100; median 

sebesar 52.3; dan modus sebesar 53.5.  

3. Feedback (X2) 

Data feedback mempunyai rentang 

skor empiris antara 31 sampai dengan 69. 

Hasil perhitungan data diperoleh diperoleh 

rerata sebesar 50; simpangan baku sebesar 

10; varians sebesar 100; median sebesar 

50.3; dan modus sebesar 49.1.  

4. Percaya Diri (X3) 

Data percaya diri mempunyai 

rentang skor empiris antara 32 sampai 

dengan 71. Hasil perhitungan data diperoleh 

diperoleh rerata sebesar 50; simpangan baku 
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sebesar 10; varians sebesar 100; median 

sebesar 49; dan modus sebesar 45.5.  

 

Pengujian Hipotesa 

1.  Hubungan antara Motor Educability 

dengan Keterampilan Dribbling. 

Hipotesis pertama dalam penelitian 

ini adalah terdapat hubungan antara motor 

educability (X1) dengan keterampilan 

dribbling (Y). Berdasarkan hasil analisis 

perhitungan regresi sederhana terhadap data 

keterampilan dribbling (Y) atas motor 

educability (X1) dihasilkan koefisien arah 

regresi b sebesar 0.81 dan konstanta a 

sebesar 9.73. Dengan demikian diperoleh 

hubungan antara motor educability (X1) 

dengan keterampilan dribbling (Y) yang 

dinyatakan oleh persamaan regresi  Ŷ =
9.73 + 0.81 X1. Untuk dapat digunakan 

sebagai keperluan prediksi, persamaan ini 

harus memenuhi syarat kelinieran dan 

keberartian (signifikansi). Pengujian 

signifikansi dan linieritas regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 1. Hasil Analisis ANAVA untuk 

Persamaan Regresi Sederhana 

 �̂� = 𝟗. 𝟕𝟑 + 𝟎. 𝟖𝟏 𝐗𝟏. 
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Dapat disimpulkan bahwa regresi 

 Ŷ = 9.73 + 0.81 X1 adalah sangat 

signifikan dan berbentuk linier. Persamaan 

regresi ini mengandung makna bahwa setiap 

peningkatan satu satuan skor motor 

educability akan diikuti kenaikan skor 

keterampilan dribbling sebesar 0.81 satuan 

skor pada konstanta 9.73.  

Hasil perhitungan atau derajat 

hubungan antara motor educability (X1) dan 

keterampilan dribbling  (Y) ditunjukkan 

oleh koefisien korelasi ry1 = 0.805. Uji 

signifikansi koefisien korelasi ini  disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. Uji Signifikansi Koefisien 

Korelasi Motor Educability (X1) Dan 

Dribbling (Y) 

d

k 

Koef

isien 

Kor

elasi 

Koefis

ien 

Deter

minas

i 

thitun

g 

ttabel 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟓 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟏 

3

3 

0.80

5 
0.649 

7.80

6 ** 
2.04 2.73 

** Koefisien korelasi sangat signifikan 

(thitung =7.806 > ttabel = 2.73 pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏.  
 Berdasarkan hasil uji signifikansi 

koefisien thitung = 7.806 > ttabel = 2.73 

sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi antara motor educability (X1) dan 

keterampilan dribbling (Y)  sebesar 0.805 

adalah sangat signifikan. Hal ini 

menunjukan terdapat hubungan positif 

antara motor educability (X1) dengan 

keterampilan dribbling (Y). Hasil koefisien 

determinasi adalah r²y1 = 0.649 atau 65%. Ini 

berarti bahwa 65% varians yang terjadi 

dalam kecenderungan hasil keterampilan 

dribbling dapat dijelaskan atau ditentukan 

oleh motor educability berdasarkan 

persamaan regresi  Ŷ = 9.73 + 0.81 X1. 

 Kekuatan atau derajat hubungan 

antara variabel motor educability (X1) 

dengan keterampilan dribbling (Y) dengan 

`mengontrol pengaruh variabel feedback 

(X2) didapat koefisien korelasi parsial 

sebesar ry1.2 =  0.627. Dengan mengontrol 

variabel percaya diri (X3) didapat koefisien 

korelasi parsial motor educability (X1) 

dengan keterampilan dribbling (Y) ry1.3 =  

0.596. Dengan mengontrol variabel 

feedback (X2) dan percaya diri (X3) secara 

bersamaan didapat koefisien korelasi parsial 

feedback (X1) dengan keterampilan 

dribbling (Y) ry1.23 = 0.349.  

 Pengujian signifikansi korelasi 

parsial dengan mengontrol pengaruh 
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variabel feedback (X2) dan percaya diri (X3) 

baik secara sendiri  

maupun bersama-sama dapat  dilihat pada 

tabel 3 berikut. 

Tabel 3.  Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Y dengan X1 

D

k 

Koefisie

n 

Korelasi 

thitun

g 

ttabel 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟓 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟏 

3

2 

ry1.2 = 

0.627 

4.56

** 
2.04 2.72 

3

2 

ry1.3 = 

0.596 

4.19

** 
2.04 2.72 

3

1 

ry1.23 = 

0.349 

2.08

* 
2.03 2.70 

  * Koefisien korelasi parsial signifikan 

(thitung => ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟓)  

  * Koefisien korelasi parsial sangat 

signifikan (thitung > ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏)  

  

Berdasarkan uji signifikansi 

koefisien korelasi parsial tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa: (1) dengan 

mengontrol pengaruh variabel feedback (X2) 

tetap terdapat hubungan positif dan sangat 

signifikan antara motor educability (X1) 

dengan keterampilan dribbling (Y); (2) 

dengan mengontrol variabel percaya diri 

(X3) tetap terdapat hubungan positif dan 

sangat signifikan antara motor educability 

(X1) dengan keterampilan dribbling (Y); (3) 

dengan mengontrol variabel feedback (X2) 

dan variabel percaya diri (X3) secara 

bersama-sama tetap terdapat hubungan  yang 

positif dan signifikan antara motor 

educability (X1) dengan keterampilan 

dribbling (Y). 

2. Hubungan antara Feedback  dengan 

Keterampilan Dribbling. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara feedback 

(X2) dengan keterampilan dribbling (Y). 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan 

regresi sederhana terhadap data 

keterampilan dribbling  (Y) atas feedback 

(X2) dihasilkan koefisien arah regresi b 

sebesar 0.65 dan konstanta a sebesar 17.34. 

Dengan demikian diperoleh hubungan 

antara motor educability (X1) dengan 

keterampilan dribbling (Y) yang dinyatakan 

oleh persamaan regresi Ŷ = 17.34 +
0.65 X2. Untuk dapat digunakan sebagai 

keperluan prediksi, persamaan ini harus 

memenuhi syarat kelinieran dan keberartian 

(signifikansi). Pengujian signifikansi dan 

linieritas regresi dapat dilihat pada tabel3 

berikut. 

Tabel 3. Hasil Analisis ANAVA Untuk 

Persamaan Regresi Sederhana 

�̂� = 𝟏𝟕. 𝟑𝟒 + 𝟎. 𝟔𝟓 𝐗𝟐. 

Dapat disimpulkan bahwa regresi 

Ŷ = 17.34 + 0.65 X2 adalah sangat 

signifikan dan berbentuk linier. Persamaan 

regresi ini mengandung makna bahwa setiap 

peningkatan satu satuan skor feedback akan 

diikuti kenaikan skor keterampilan dribbling 

sebesar 0.65 satuan skor pada konstanta 

17.34.  

Hasil perhitungan atau derajat 

hubungan antara feedback (X2) dan 

keterampilan dribbling (Y) ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi ry2 = 0.653. Uji 

signifikansi koefisien korelasi ini  disajikan 

pada tabel 4. 
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Tabel 4. Uji Signifikansi Koefisien 

Korelasi Motor Educability (X1) Dan 

Keterampilan Dribbling (Y) 

d

k 

Koef

isien 

Kor

elasi 

Koefis

ien 

Deter

minas

i 

thitun

g 

ttabel 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟓 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟏 

3

3 

0.65

3 
0.426 

4.94

7 ** 
2.04 2.73 

** Koefisien korelasi sangat signifikan 

(thitung = 4.947 > ttabel = 2.73 pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏.  
Berdasarkan hasil uji signifikansi 

koefisien thitung = 4.947 > ttabel = 2.73 

sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi antara feedback (X2) dan 

keterampilan dribbling (Y)  sebesar 0.653 

adalah sangat signifikan. Hal ini 

menunjukan terdapat hubungan positif 

antara feedback (X2)  dengan keterampilan 

dribbling (Y). Hasil koefisien determinasi 

adalah r²y2 = 0.426 atau 43%. Ini berarti 

bahwa 43% varians yang terjadi dalam 

kecenderungan hasil keterampilan dribbling 

dapat dijelaskan atau ditentukan oleh 

feedback berdasarkan persamaan regresi 

Ŷ = 17.34 + 0.65 X2. 

Kekuatan atau derajat hubungan 

antara variabel feedback (X2)  dengan 

keterampilan dribbling (Y) dengan 

mengontrol pengaruh variabel motor 

educability (X1) didapat koefisien korelasi 

parsial sebesar ry2.1 = 0.101. Dengan 

mengontrol variabel percaya diri (X3) 

didapat koefisien korelasi parsial antara 

variabel feedback (X2)  dengan keterampilan 

dribbling (Y) ry2.3 =  0.554. Selanjutnya 

dengan mengontrol variabel motor 

educability (X1) dan percaya diri (X3) secara 

bersamaan didapat koefisien korelasi parsial 

feedback (X2) dengan keterampilan 

dribbling (Y) ry2.13 = 0.238.  

Pengujian signifikansi korelasi 

parsial dengan mengontrol pengaruh 

variabel motor educability (X1) dan percaya 

diri (X3) baik secara sendiri maupun 

bersama-sama dapat  dilihat pada tabel 10. 

berikut. 

 

 

 

Tabel 5. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Y dengan X2 

d
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𝜶
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  *  Koefisien korelasi parsial signifikan 

(thitung => ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟓)  

  *  Koefisien korelasi parsial sangat 

signifikan (thitung > ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏)  

  nsKoefisien korelasi parsial non 

signifikan (thitung < ttabel) 

Berdasarkan uji signifikansi 

koefisien korelasi parsial tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa: (1) dengan 

mengontrol pengaruh variabel motor 

educability (X1) tidak terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara feedback (X2) 

dengan keterampilan dribbling (Y); (2) 

dengan mengontrol variabel percaya diri 

(X3) tetap terdapat hubungan positif dan 

sangat signifikan antara feedback (X2) 

dengan keterampilan dribbling (Y); (3) 

dengan mengontrol variabel motor 

educability (X1) dan variabel percaya diri 

(X3) secara bersama-sama tidak terdapat 

hubungan  yang positif dan signifikan antara 

feedback (X2)  dengan keterampilan 

dribbling (Y). 

3. Hubungan antara Percaya Diri 

dengan Keterampilan Dribbling. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara percaya diri 

(X3) dengan keterampilan dribbling (Y). 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan 

regresi sederhana terhadap data 

keterampilan dribbling (Y) atas percaya diri 

(X3) dihasilkan koefisien arah regresi b 

sebesar 0.80  dan konstanta a sebesar 7.95. 

Dengan demikian diperoleh hubungan 

antara percaya diri (X3) dengan keterampilan 

dribbling (Y) yang dinyatakan oleh 

persamaan regresi Ŷ = 7.95 + 0.80 X3. 

Untuk dapat digunakan sebagai keperluan 

prediksi, persamaan ini harus memenuhi 

syarat kelinieran dan keberartian 

(signifikansi). Pengujian signifikansi dan 
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linieritas regresi dapat dilihat pada tabel 16 

berikut. 

Tabel 6. Hasil Analisis ANAVAUntuk 

Persamaan Regresi Sederhana 
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 Dapat disimpulkan bahwa regresi 

Ŷ = 7.95 + 0.80 X3 adalah sangat 

signifikan dan berbentuk linier. Persamaan 

regresi ini mengandung makna bahwa setiap 

peningkatan satu satuan skor percaya diri 

akan diikuti kenaikan skor keterampilan 

dribbling sebesar 0.80satuan skor pada 

konstanta7.95.  

 Hasil perhitungan atau derajat 

hubungan antara percaya diri (X3) dan 

keterampilan dribbling (Y) ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi ry3 = 0.801. Uji 

signifikansi koefisien korelasi ini  disajikan 

pada tabel 7.  

Tabel 7. Uji Signifikansi Koefisien 

Korelasi Percaya Diri (X1) Dan 

Keterampilan Dribbling (Y) 

d

k 

Koef

isien 

Kor

elasi 

Koefis

ien 

Deter

minas

i 

thitu

ng 

ttabel 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟓 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟏 

3

3 

0.80

1 
0.642 

7.68

7** 
2.04 2.73 

** Koefisien korelasi sangat signifikan 

(thitung =7.687 > ttabel = 2.73 pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏.  

 Berdasarkan hasil uji signifikansi 

koefisien thitung = 7.687 > ttabel = 2.73 

sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi antara percaya diri (X3) dan 

keterampilan dribbling  (Y)  sebesar 0.801 

adalah sangat signifikan. Hal ini 

menunjukan terdapat hubungan positif 

antara percaya diri (X3) dengan keterampilan 

dribbling (Y). Hasil koefisien determinasi 

adalah r²y3 = 0.642 atau 64%. Ini berarti 

bahwa 64% varians yang terjadi dalam 

kecenderungan hasil keterampilan dribbling 

dapat dijelaskan atau ditentukan oleh 

percaya diri berdasarkan persamaan regresi 

Ŷ = 7.95 + 0.80 X3. 
 Kekuatan atau derajat hubungan 

antara variabel percaya diri (X3) dengan 

keterampilan dribbling (Y) dengan 

mengontrol pengaruh variabel motor 

educability (X1) didapat koefisien korelasi 

parsial sebesar ry3.1 = 0.585. Dengan 

mengontrol variabel feedback (X2) didapat 

koefisien korelasi parsial percaya diri (X3) 

dengan keterampilan dribbling (Y) ry3.2 =  

0.753. Dengan mengontrol  variabel motor 

educability (X1) dan variabel feedback (X2) 

secara bersamaan didapat koefisien korelasi 

parsial percaya diri (X3) dengan 

keterampilan dribbling (Y) ry3.12 = 0.611.  

 Pengujian signifikansi korelasi 

parsial dengan mengontrol pengaruh 

variabel motor educability (X1) dan feedback 

(X2) baik secara sendiri maupun bersama-

sama dapat  dilihat pada tabel 4.18 berikut. 

 

Tabel 8. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 

Y dengan X3 

D

k 

Koefisie

n 

Korelas

i 

thitung 

ttabel 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟓 

𝜶
= 𝟎. 𝟎𝟏 

3

2 

ry3.1 = 

0.585 

4.078

** 
2.04 2.72 

3

2 

ry3.2 = 

0.753 

6.469

** 
2.04 2.72 

3

1 

ry3.12 = 

0.611 

4.293

* 
2.03 2.70 

  * Koefisien korelasi parsial signifikan 

(thitung => ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟓)  

  * Koefisien korelasi parsial sangat 

signifikan (thitung > ttabel pada 𝜶 𝟎. 𝟎𝟏)  
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 Berdasarkan uji signifikansi 

koefisien korelasi parsial tersebut di atas 

dapat disimpulkan bahwa: (1) dengan 

mengontrol pengaruh variabel motor 

educability (X1) tetap terdapat hubungan 

positif dan sangat signifikan antara percaya 

diri (X3) dengan keterampilan dribbling (Y); 

(2) dengan mengontrol variabel feedback 

(X2) tetap terdapat hubungan positif dan 

sangat signifikan antara percaya diri (X3) 

dengan keterampilan dribbling (Y); (3) 

dengan mengontrol variabel motor 

educability (X1) dan variabel feedback (X2) 

secara bersama-sama tetap terdapat 

hubungan  yang positif dan signifikan antara 

percaya diri (X3) dengan keterampilan 

dribbling (Y). 

4. Hubungan Positif antara Motor 

Educability (X1), Feedback (X2), Percaya 

Diri (X3) Bersama-Sama Dengan 

Keterampilan Dribbling (Y). 

Berdasarkan hasil regresi jamak 

antara motor educability (X1), feedback (X2), 

percaya diri (X3) bersama-sama dengan 

keterampilan dribbling (Y) diketahui bahwa 

b1 = 0.333; b2 = 0.179; b3 = 0.495dengan 

besar konstanta a = −0.35. Dengan 

demikian bentuk hubungan antara motor 

educability (X1), feedback (X2), percaya diri 

(X3) bersama-sama dengan keterampilan 

dribbling (Y) ditunjukkan dalam persamaan 

regresi  Ŷ = −0.35 + 0.333𝑋1 +
 0.179𝑋2 +   0.495𝑋3. Setelah itu dilakukan 

penghitungan ANAVA untuk menguji 

signifikansi regresi, diperoleh kesimpulan 

bahwa model persamaan regresi tersebut 

ialah sangat signifikan.  

 Selanjutnya, berdasarkan hasil 

penghitungan diperoleh koefisien korelasi 

jamak antara motor educability (X1), 

feedback (X2), percaya diri (X3) bersama-

sama dengan keterampilan dribbling (Y) 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi Ry.123 

= 0.78. Koefisien korelasi ini setelah 

dilakukan perhitungan uji signifikansi 

diperoleh nilai Fhitung = 16.16 dan Ftabel pada 

taraf nyata 𝛼0.05 = 2.90, sedangkan pada 

taraf nyata 𝛼0.01 = 4.50; Fhitung > Ftabel pada 

taraf nyata 0.01. dengan demikian korelasi 

jamak antara motor educability (X1), 

feedback (X2), percaya diri (X3) bersama-

sama dengan keterampilan dribbling  (Y) 

adalah sangat signifikan. 

 Dengan demikian terdapat 

hubungan positif antara motor educability, 

feedback, percaya diri  bersama-sama 

dengan keterampilan dribbling artinya 

semakin tinggi motor educabilitt,semakin 

tinggi feedback, dan semakin tinggi percaya 

diri maka semakin tinggi pula keterampilan 

dribbling siswa ekstra kurikuler sepakbola 

SMP 29 Jakarta. Dengan begitu hipotesis 

keempat terbukti.  

 Apabila ditemukan koefisien 

korelasi sebesar Ry.123 = 0.78, maka koefisien 

determinasinya ialah R²y.123 = (0.78)² = 0.61 

atau 61%. Ini berarti bahwa 61% 

keterampilan dribbling yang dimiliki siswa 

dapat ditentukan oleh motor educability, 

feedback,dan percaya diri secara bersama-

sama, sisanya sebesar 39%dijelaskan oleh 

faktor lainnya. 

 Dari pembahasan uji hipotesis 

pertama, hipotesis kedua,dan hipotesis 

ketiga, dapat dirangkum analisis korelasi 

dengan faktor-faktor lain dikontrol dapat 

diperingkatkan seperti tertera dalam tabel 

4.19 berikut. 

Tabel 9. Peringkat Kekuatan Hubungan 

antara Variabel X1 dengan  Mengontrol 

Variabel X2 dan X3 antara Variabel X2 

dengan Mengontrol Variabel X1 dan X3 

antara Variabel X3 dengan             

Mengontrol Variabel X1 dan X2 

 Koefisien 

Korelasi Parsial 

Peringkat 

ry3.12= 0.611 Pertama 

ry1.23= 0.349 Kedua 

ry2.13= 0.238 Ketiga 

Dari informasi yang tertera pada 

tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

peringkat kekuatan hubungan masing-

masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat menunjukkan variabel percaya diri 

(X3) dengan ry3.12= 0.611 menempati 

peringkat pertama; variabel motor 

educability (X1) dengan ry1.23= 0.349 

menempati peringkat kedua; dan variabel 

feedback (X2) dengan ry2.13= 0.238 

menempati peringkat ketiga, dalam 

hubungannya dengan keterampilan 

dribbling. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

pertama menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara motor 

educability (X1) dengan keterampilan 

dribbling (Y) siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMPN 29 Jakarta dengan 

menunjukkan model persamaan regresi 

 Ŷ = 9.73 + 0.81 X1. Melalui analisis 

varians diperoleh koefisien thitung = 7.806 

> ttabel = 2.73 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasi antara motor 

educability (X1) dan keterampilan 

dribbling (Y)  sebesar 0.805 adalah 

sangat signifikan. Hal ini menunjukan 

terdapat hubungan positif antara motor 

educability (X1) dengan keterampilan 

dribbling (Y). Hasil koefisien 

determinasi adalah r²y1 = 0.649 atau 65%. 

Ini berarti bahwa 65% varians yang 

terjadi dalam kecenderungan hasil 

keterampilan dribbling dapat dijelaskan 

atau ditentukan oleh motor educability. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

kedua menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

feedback (X2) dengan keterampilan 

dribbling (Y) siswa ekstrakurikuler 

sepakbola SMPN 29 Jakarta dengan 

menunjukkan model persamaan regresi 

 Ŷ = 17.34 + 0.65 X2. Melalui analisis 

varians diperoleh koefisien thitung = 4.947 

> ttabel = 2.73 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasi antara feedback 

(X2) dan keterampilan dribbling (Y)  

sebesar 0.653 adalah sangat signifikan. 

Hal ini menunjukan terdapat hubungan 

positif antara feedback (X2)  dengan 

keterampilan dribbling (Y). Hasil 

koefisien determinasi adalah r²y2 = 0.426 

atau 43%. Ini berarti bahwa 43% varians 

yang terjadi dalam kecenderungan hasil 

keterampilan dribbling dapat dijelaskan 

atau ditentukan oleh feedback. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

ketiga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara percaya 

diri (X3) dengan keterampilan dribbling 

(Y) siswa ekstrakurikuler sepakbola 

SMPN 29 Jakarta dengan menunjukkan 

model persamaan regresi  Ŷ = 7.95 +
0.80 X3. Melalui analisis varians 

diperoleh koefisien koefisien thitung = 

7.687 > ttabel = 2.73 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa koefisien korelasi 

antara percaya diri (X3) dan keterampilan 

dribbling (Y)  sebesar 0.801 adalah 

sangat signifikan. Hal ini menunjukan 

terdapat hubungan positif antara percaya 

diri (X3) dengan keterampilan dribbling 

(Y). Hasil koefisien determinasi adalah 

r²y3 = 0.642 atau 64%. Ini berarti bahwa 

64% varians yang terjadi dalam 

kecenderungan hasil keterampilan 

dribbling dapat dijelaskan atau 

ditentukan oleh percaya diri. 

4. Hasil penelitian yang menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan bentuk 

hubungan antara motor educability (X1), 

feedback (X2), percaya diri (X3) bersama-

sama dengan keterampilan dribbling (Y) 

menunjukkan model persamaan regresi 

ganda   Ŷ = −0.35 + 0.333𝑋1 +
 0.179𝑋2 +   0.495𝑋3. Melalui analisis 

koefisien korelasi ini setelah dilakukan 

perhitungan uji signifikansi diperoleh 

Fhitung = 16.16 dan Ftabel pada taraf nyata 

𝛼0.05 = 2.90, sedangkan pada taraf 

nyata 𝛼0.01 = 4.50; Fhitung > Ftabel pada 

taraf nyata 0.01. dengan demikian 

korelasi jamak antara motor educability 

(X1), feedback (X2), percaya diri (X3) 

bersama-sama dengan keterampilan 

dribbling (Y) adalah sangat 

signifikan.Berdasarkan persamaan 

koefisien korelasi sebesar Ry.123 = 0.78, 

maka koefisien determinasinya ialah 

R²y.123 = (0.78)² = 0.61 atau 61%. Ini 

berarti bahwa 61% keterampilan 

dribbling yang dimiliki siswa dapat 

ditentukan oleh motor educability, 

feedback,dan percaya diri secara 

bersama-sama, sisanya sebesar 

39%dijelaskan oleh faktor lainnya. 

 

SARAN 

Berdasarkan uraian pada 

kesimpulan dan hasil penelitian, berikut 

akan dikemukakan beberapa saran untuk 

meningkatkan keterampilan dribbling pada 

siswa sebagai berikut: 
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1. Pelatih dan guru pendidikan jasmani 

dalam menerapkan pembelajara 

keterampilan dribbling ataupun 

pengembangan gerak spesialisasi lainnya 

menekankan proses belajar gerak dasar 

yang benar dalam hal ini dikembangkan 

dalam pelaksanaan keterampilan 

dribbling. 

2. Metode yang digunakan dalam suatu 

proses belajar gerak diharapkan mampu 

mengeksplor kemampuan yang dimiliki 

siswa. 

3. Karena penelitian ini sifatnya terbatas 

maka disarankan bagi peneliti lainnya 

agar dilakukan penelitian yang lain dan 

mengembangkannya atau meneliti 

dengan variabel lain yang berhubugan 

dengan keterampilan sepakbola atau 

pengembangan gerak yang lain. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  yang menjadi penyebab 

permasalahan berat badan (overweight) atlet Pencak Silat pada masa kompetisi. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2018, di Gelanggang Olahraga Ragunan, Jakarta Selatan. 

Metode ini menggunakan metode survey angket dan wawancara serta menggunakan teknik 

purvosive sampling. Populasi pada penelitian ini adalah atlet putra dan putri PPLP DKI dan 

Ragunan, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah atlet putera dan puteri yang mengalami 

masalah berat badan pada masa  kompetisi. 

Hasil analisis data keseluruhan menunjukan bahwa gambaran faktor-faktor penyebab 

masalah berat badan padatnya frekuensi pertandingan dalam setahun sekitar 84,73%, 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis sekitar 84,6 %, mengkonsumsi makanan 

berlemak dan bersantan sekitar 83,33%, kepentingan pelatih yang ingin menentukan sendiri 

kelas bagi atletnya sekitar 81,76%, rendahnya disiplin atlet dalam menjaga berat badan sekitar 

72,54%, kurangnya aplikasi pengetahuan pelatih tentang ilmu gizi dan fisiologi olahraga sekitar 

29,75%, kurangnya perhatian pelatih dalam mengontrol berat badan sekitar 23,25%. Saran 

dalam penelitian ini yaitu pelatih dan pengurus harus mempunyai tujuan utama perihal target 

yang ingin dicapai, atlet harus bisa mengontrol pola makan, penentuan kelas tanding harus 

ditentukan oleh atlet sendiri sesuai dengan kondisinya, memasuki masa persiapan umum berat 

badan atlet harus dalam kriteria ideal, perlunya pengetahuan tentang ilmu gizi dan fisiologi 

olahraga, pelatih tidak boleh memaksakan atlet untuk mengikuti kelas tanding yang tidak sesuai 

dengan kondisi atlet, penurunan berat badan dapat menggunakan metode diet rendah beberapa 

hari menjelang pertandingan. 

 

Kata Kunci: Berat Badan, Atlet, Pencak Silat, Kompetisi 

 

PENDAHULUAN 

Dalam menjalani hidup sehari-hari 

kita sebaiknya selalu mengedepankan 

kesehatan tubuh dan jiwa karena sehat itu 

nikmat yang tak ternilai harganya dan ada 

juga pepatah yang mengatakan bahwa 

seseorang tidak akan menghargai 

kesehatannya sendiri di saat masih sehat, 

oleh karena itu untuk memperoleh tubuh 

dan jiwa yang sehat perlu adanya 

pengaturan pola hidup yang sehat, seperti 

pengaturan pola makan dan gizi yang 

seimbang serta perlunya aktivitas olahraga 

yang rutin. 

Olahraga dalam pencapaian prestasi 

harus didukung oleh banyak faktor di 

antaranya pemilihan bakat yang 

disesuaikaan dengan karakter cabang 

olahraga, kondisi fisik yang bagus, 

kecerdasan yang mendukung  tekhnik dan 

taktik yang bagus, gizi yang adekuat 

(seimbang), mental juara yang harus 

tertanam pada diri atlet, serta pelatih yang 

berpengalaman dan mengerti tentang ilmu 

kelohragaan. Kondisi fisik yang baik 

mempunyai peranan sangat penting dalam 

pencapaian prestasi yang maksimal selain 
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dari faktor-faktor yang telah disebutkan di 

atas. 

Untuk mendapatkan kondisi fisik 

yang prima harus ditunjang dari kondisi 

antropometri tubuh yang baik sesuai dangan 

karakter cabang olahraga masing-masing, 

pemberian program latihan yang tepat dan 

asupan gizi yang adekuat. Kebutuhan gizi 

pada olahraga ada kalanya tidak seimbang 

antara diet yang tersedia dengan yang 

diperlukan. Aibatnya, dampak dari 

ketidakseimbangan gizi ini dapat 

berdampak pada keadaan berat badan atlet 

yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

Lebih-lebih cabang olahraga yang 

mempunyai klasifikasi kelas berdasarkan 

berat badan seperti cabang olahraga  pencak 

silat, taekwondo, gulat, dayung, tinju, yudo, 

karate, dan sebagainya. 

Pengaturan berat badan menjadi 

sangat penting dan perlu penanganan yang 

serius, baik dari pengetahuan program 

latihan maupun penanganan nutrisi 

sehingga terciptannya prestasi olahraga 

yang maksimal. Prestasi olahraga dapat 

ditingkatkan dengan diet yang benar 

disertai dengan program latihan yang tepat. 

Prestasi tertinggi tidak akan tercapai apabila 

selama latihan sampai pada saat 

pertandingan, pemberian gizi secara 

optimal tidak diatur dan dipelihara. Akibat 

latihan yang intensif, pemberian gizi yang 

adekuat merupakan bagian yang terpenting 

dalam menunjang prestasi atlet yang 

maksimal. 

Pengetahuan gizi harus dimiliki oleh 

para atlet dan pelatih, khususnya tentang 

pengaturan makanan untuk atlet sangat 

bermanfaat, karena memberikan beberapa 

keuntungan bagi atlet tersebut antara lain 

memberikan pengetahuan tentang makanan 

yang dapat mencapai atau mempertahankan 

kondisi tubuh yang telah diperoleh dalam 

latihan, memberikan makanan yang dapat 

menyediakan energi yang diperlukan untuk 

melakukan aktivitas fisik dan olahraga, 

menentukan bentuk makanan dan frekuensi 

makan yang tepat pada waktu latihan 

intensif sebelum, selama dan sesudah 

pertandingan, menggunakan prinsip gizi 

dalam menurunkan dan menaikkan berat 

badan sesuai yang diinginkan, 

menggunakan prinsip gizi untuk 

mengembangkan atau membuat rencana 

diet individu sesuai dengan aturan tubuh, 

keadaan fisiologi dan metabolismenya. 

Akan tetap, fakta yang ada di 

lapangan sangatlah sulit untuk mengontrol 

pola makan atlet yang mengarah pada 

asupan gizi  yang adekuat, jika tidak ada 

pemusatan latihan dimana pola makan dan 

pola latihan sudah diatur sedemikian rupa 

yang mengarah pada pencapaian prestasi 

yang maksimal. Tetapi tidak selesai di sini 

saja permasalahannya, walaupun pola 

makan atlet sudah diatur, atlet berkelit 

dengan melanggar pola makan yang sudah 

diatur dengan jajan diluar pola makan yang 

sudah diatur dengan alasan tidak sesuai 

selera. Akibatnya, akan timbul 

permasalahan berat badan yang akan 

berakibat pada tidak maksimalnya prestasi 

yang dicapai. 

Permasalahan berat badan inilah 

yang sering terjadi pada atlet-atlet cabang 

olahraga bela diri yang sebagian 

menggunakan klasifikasi berat badan. 

Permasalahan berat badan ini harus 

mendapat perhatian yang serius dari para 

pelatih, serta kesadaran atlet yang memiliki 

kelebihan berat badan karena akan sangat 

berpengaruh terhadap prestasi. 

Permasalahan ini juga yang saya pernah 

alami hampir di setiap kejuaraan pencak 

silat yang saya ikuti, sehingga saya tertarik 

untuk meneliti permasalahan ini. 

Kasus yang terjadi di beberapa event 

terakhir pada cabang olahraga Pencak Silat, 

hampir mayoritas atlet pada cabang beladiri 

ini sibuk untuk menurunkan berat badan 

dengan cara jogging, memakai jaket sauna, 

dan ditempat yang panas. Sebagian besar 

atlet yang menurunkan berat badan itu 

adalah mahasiswa yang berasal dari 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Jakarta, yang pada dasarnya 

mengerti tentang teori bagaimana cara 

menurunkan berat badan yang aman. Tetapi 

memang pada dasarnya praktek tidak 

semudah teori, kita tahu penurunan berat 

badan yang aman harus diatur berdasarkan 

kalori yang masuk dan kalori yang keluar, 

pada orang biasa dapat dilakukan 

penurunan berat sampai 1 kg per minggu, 

tapi jika pada atlet dapat dimodifikasi 
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hingga 2 kg per minggu, itu pun dengan 

program diet yang sehat dan ketat. 

Jika proses penurunan berat badan itu 

dilakukan terlalu cepat maka akan 

berdampak tidak baik bagi kondisi fisiologi 

atlet, hal ini dikarenakan bukannya lemak 

yang di bakar, tetapi konsentrasi cairan 

didalam tubuh kita yang akan berkurang. 

Jika konsentarasi cairan yang berkurang 

maka akan berdampak buruk bagi sistem 

fisiologi tubuh yang akhirnya berdampak 

pada prestasi yang tidak maksimal. Oleh 

karena itu saya tertarik mendalami faktor-

faktor penyebab  masalah kelebihan berat 

badan pada atlet cabang olahraga Pencak 

Silat pada masa kompetisi. Untuk 

diteruskan sebagai bahan permasalahan 

yang akan dilanjutkan ke tingkat penelitian 

lebih lanjut.  

 

TAHAP KOMPETISI 

  Tujuan dari tahap kompetisi yaitu 

menggali potensi atlet untuk berkembang 

seoptimal mungkin, baik potensi fisik, 

teknik, taktik, dan mental, karena aspek ini 

merupakan komponen utama untuk meraih 

kemenangan, sehingga prestasi atlet dapat 

mencapai puncaknya pada pertandingan 

utama yang dijadikan target selama ini 

(Hari H). Atlet sudah dalam kondisi siap 

tempur, sehingga lebih percaya diri dan 

memiliki motivasi yang tinggi untuk 

mencapai kemenangan. Karakteristik 

latihan di tahap kompetisi diantaranya, (1) 

Intensitas latihan naik tajam yaitu mencapai 

90–100%, (2) Volume latihan menurun 

tajam, (3) Bobot volume latihan: Taktik  

sekitar 70 %, Teknik  sekitar 10 %, Mental  

sekitar 15 %, Fisik  sekitar 5 %, (4) Sekitar 

1 minggu sebelum “Hari H” adalah tahap 

unloading (pengurangan beban latihan), (5)  

2 hari menjelang “Hari H” latihan ringan, 

waktu singkat, dan intensitas rendah. 

 

PENCAK SILAT 

Soetardjonegoro dari perguruan 

Phasaja Mataram di Yogyakarta 

mendefinisikan Pencak Silat sebagai berikut 

: Pencak adalah gerakan serang bela, yang 

teratur menurut sistem, waktu,  tempat dan 

iklim dengan selalu menjaga kehormatan 

masing-masing secara kesatria, tidak mau 

melukai perasaan. Jadi Pencak lebih 

menunjukan dari segi lahiriah. Silat adalah 

gerak bela serang yang erat hubungannya 

dengan rohani, sehingga menghidup 

suburkan naluri, menggerakan hati nurani 

manusia, langsung menyerah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Dewasa ini istilah pencak silat 

mengandung unsur-unsur olahraga, seni, 

bela diri dan kebatinan. Definisi Pencak 

Silat selengkapnya yang pernah di buat 

Pengurus  Besar Ikatan Pencak Silat 

Indonesia tahun 1975 adalah sebagai 

berikut : Pencak silat dalah hasil budaya 

manusia untuk membela atau 

mempertahankan eksistensi (kemandirian) 

dan integritasnya (manunggalnya). 

Sistem energi yang digunakan dalam 

setiap cabang olahraga berfungsi untuk 

menentukan jenis latihan yang dilakukan. 

Selama ini belum ada penelitian yang 

mengungkap masalah predominan sistem 

energi yang digunakan selama dalam 

pertandingan pencak silat, khususnya untuk 

kategori tanding. Untuk menentukan 

persentase predominan sistem energi yang 

digunakan dalam pencak silat tanding, perlu 

mempertimbangkan beberapa hal antara 

lain: lama waktu pertandingan, macam 

gerak, irama gerak, waktu recovery, dan 

interval. Lama waktu pertandingan dalam 

pencak silat dilakukan dalam tiga ronde, 

dengan waktu istirahat antar ronde 1 menit. 

Tiap ronde dalam pertandingan pencak silat 

memerlukan waktu 2 menit bersih. Artinya, 

ketika wasit menghentikan pertandingan 

karena terjadi insiden, maka waktu tersebut 

tidak termasuk waktu bertanding. Dengan 

demikian waktu pertandingan adalah total 

waktu efektif yang di gunakan selama 

pertandingan berlangsung, yaitu diawali 

dari aba-aba mulai sampai dengan aba-aba 

berhenti.  

Oleh karena pada saat melakukan 

fight (waktu kerja) waktu yang digunakan 

rata-rata 3 detik, maka energi yang 

digunakan selama melakukan fight (waktu 

kerja) lebih dominan menggunakan sistem 

energi anaerobik alaktik (ATP-PC). Namun 

demikian dalam olahraga pencak silat perlu 

dilandasi dengan kemampuan kapasitas 

aerobik yang baik,karena kemampuan 

aerobik  yang baik merupakan dasar untuk 
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mendapatkan kemampuan an-aerobik yang 

baik. 

 

ATLET 

Mempersiapakan seorang atlet perlu 

ditempuh suatu siklus di dalam kehidupan 

maupun dalam musim berlatih. Berkenaan 

dengan faktor kejiwaan yang demikian 

seorang atlet daerah atau atlet klub olahraga 

yang terpilih menjadi atlet Nasional dapat 

digolongkan ke dalam salah satu dari tiga 

tipe berikut (1) Atlet yang memang 

menggemari olahraga atau yang telah 

terbiasa dengan dasar-dasar olahraga 

tersebut sebelum menjalani latihan terpadu. 

Atlet semacam itu dapat dikatakan 

bermotivasi secara intrinsik yaitu dari 

dalam jiwanya sendri, menyadari manfaat 

olahraga dan makna menjadi juara, (2) Atlet 

yang terlatih hanya ada dorongan dari luar 

dirinya, misalnya dari pelatih. Walaupun 

atlet semacam itu menunjukan tanggapan 

atau respon yang positif terhadap petunjuk 

latihan, namun karena bergantung faktor 

dari luar dirinya maka seringkali terjadi 

kesenjangan antara petunjuk yang diterima 

dengan kondisi fisik dan mental atlet yang 

bersangkutan, (3) Atlet yang memiliki 

motivasi dari dalam dirinya secara cukup 

memadai sering kurang petunjuk dari 

pelatih, bersikap kurang positif terhadap 

pembinaan. 

Dari teori di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa atlet adalah 

seseorang yang sungguh-sungguh dalam 

berolahraga untuk mencapai prestasi yang 

maksimal dengan melatih komponen 

kebugaran  jasmaninya. Setiap atlet punya 

kebutuhan akan cita-cita yang ingin dicapai. 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa 

seorang atlet harus mempunyai motivasi 

dan sungguh-sungguh dalam berlatih agar 

terciptanya prestasi yang setinggi-tingginya. 

Faktor adalah suatu hal (kedaan, 

peristiwa, dan sebagainya) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya 

sesuatu. Sedangkan Penyebab adalah hal 

yang menyebabkan sesuatu. Dari pengertian 

faktor dan penyebab dapat saya tarik satu 

kesimpulan hakekat dari faktor penyebab 

yaitu suatu hal, baik keadaan ataupun 

peristiwa yang dapat dan ikut menyebabkan 

terjadinya suatu hal yang baru. 

 

BERAT BADAN  

Bobot tubuh atau berat badan adalah 

ukuran yang  terlazim digunakan untuk 

menilai status gizi manusia. Setiap manusia 

memiliki berat badan/bobot  tubuh yang 

berbeda-beda hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor penyusun tubuh seperti : (1) 

Cairan tubuh sebanyak  60 %, (2) Protein 

sebanyak 18 %, (3) Lemak sebanyak 15 %, 

(4) Mineral sebanyak 7 % 

 

CAIRAN TUBUH 

Air merupakan bagian terbesar dari 

komposisi tubuh, bayi dan anak-anak kecil 

terdiri dari 80 % air, orang dewasa 60 - 70 

%, dan manula 50 - 60 %. Hampir semua 

reaksi di dalam tubuh manusia memerlukan 

cairan agar metabolisme tubuh berjalan 

dengan baik, dibutuhkan masukan cairan 

setiap hari untuk menggantikan cairan yang 

hilang. 

Tabel 1. Proporsi Cairan Tubuh 

Berdasarkan Usia 

Jenis B

B

L 

3 

bl

n 

Dew

asa 

Lan

sia  

Cairan intraseluler 40

% 

40

% 

40% 27

% 

Cairan 

ekstras

eluler 

Plasma 

(intravas

kuler) 

5

% 

5

% 

5% 7% 

Intersteti

el 

35

% 

25

% 

15% 18

% 

Total cairan 80

% 

70

% 

60% 52

% 

Ket: BBL (bayi baru lahir) 

 

Faktor yang mempengaruhi jumlah 

cairan tubuh adalah umur, jenis kelamin, 

dan kandungan lemak dalam tubuh. Secara 

umum orang yang lebih muda mempunyai 

prosentase cairan tubuh yang lebih tinggi 

dibanding dengan orang yang lebih tua, dan 

pria secara proporsional mempunyai lebih 

banyak cairan tubuh dibanding dengan 

wanita. Orang yang lebih gemuk 

mempunyai jumlah cairan yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan orang yang 

lebih kurus, karena sel lemak mengandung 

sedikit air. 
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Air tidak mengandung energi, tetapi 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Kebutuhan tubuh manusia akan air dalam 

sehari sesuai dengan banyaknya air yang 

keluar atau yang hilang dari tubuh. 

Banyaknya air yang dibutuhkan kurang 

lebih 2500 ml sehari. Saat berolahraga 

kebutuhan air tentu akan lebih banyak 

dibanding dalam keadaan istirahat, karena 

saat berolahraga suhu tubuh meningkat dan 

tubuh menjadi panas. Tubuh yang panas 

berusaha untuk menjadi dingin dengan cara 

berkeringat, banyaknya keringat yang 

keluar tergantung dari ukuran tubuh, jenis 

olahraga, intensitas olahraga, lamanya 

olahraga, cuaca dan kelembaban 

lingkungan, serta jenis pakaian atlet. 

Keringat yang keluar saat olahraga sebagian 

besar terdiri atas air, namun keringat juga 

mengandung elektrolit. Perubahan status 

cairan tubuh saat berolahraga disebabkan 

oleh peningkatan produksi keringat dan 

asupan cairan ke dalam tubuh yang sedikit.  

Defisit air sebanyak 1% dari berat 

badan yang keluar dalam bentuk keringat 

saat berolahraga terbukti mengurangi 

toleransi tubuh terhadap olahraga. 

Sedangkan, defisit air 3% sampai dengan 

10% dari berat badan selama mengikuti 

olahraga menyebabkan penurunan prestasi 

olahraga, meningkatkan risiko cedera, serta 

berbahaya untuk atlet. 

Tabel 2. Hubungan Dehidrasi Air Tubuh 

Dengan Kinerja Fisik Dan Kesehatan 

Prosentase 

( % ) 

Dampak 

1 % Haus, suhu tubuh mulai 

meningkat,performance 

mulai turun 

2 % Sangat haus, suhu tubuh 

meningkat, performance 

menurun 

3 % Idem dan semakin parah 

4 % Physical performance 

menurun 20-30 % 

5 % Sakit kepala,rasa melayang, 

lelah 

6 % Lemah, keram,gangguan 

serius thermoregulation. 

7 % Pingsan  

Pemberian cairan pada atlet bertujuan 

untuk mencegah dehidrasi dan untuk 

mempertahankan keseimbangan cairan 

tubuh. Nasihat yang paling baik saat 

berolahraga untuk mencegah kekurangan 

cairan adalah minum air sebelum, selama 

dan setelah berolahraga. Minum air jangan 

menunggu sampai rasa haus timbul. Oleh 

karena, rasa haus tidak cukup baik sebagai 

indikator keinginan untuk minum. 

Keinginan minum air lebih banyak dan 

lebih sering karena kebiasaan, bukan karena 

adaptasi fisiologis. Rasa haus baru timbul 

apabila tubuh telah mengalami kekurangan 

air (dehidrasi). Dehidrasi ringan dapat 

mengganggu prestasi atlet, sedangkan 

dehidrasi berat dapat terjadi heatstroke atau 

bahkan kematian 

Penggantian air yang seimbang 

selama berolahraga sangat penting untuk 

memelihara penampilan yang optimal dan 

memelihara kesehatan. Minumlah air 30-60 

menit sebelum bertanding sebanyak 150–

250 ml. Air dingin kira-kira 10oC lebih baik 

dari pada air hangat. Oleh karena air dingin 

lebih cepat diserap oleh usus, sehingga 

waktu pengosongan lambung lebih cepat. 

Pemberian air dalam jumlah yang sama 

dianjurkan pada atlet saat beristirahat 

diantara pertandingan. Selama bertanding, 

atlet dianjurkan minum secara teratur setiap 

10–15 menit sebanyak 150–250 ml air 

dingin. 

Fungsi cairan tubuh antara lain: (1) 

Mengatur suhu tubuh Bila kekurangan air, 

suhu tubuh akan menjadi panas dan naik, 

(2) Melancarkan peredaran darahJika tubuh 

kita kurang cairan, maka darah akan 

mengental. Hal ini disebabkan cairan dalam 

darah tersedot untuk kebutuhan dalam 

tubuh. Proses tersebut akan berpengaruh 

pada kinerja otak dan jantung, (3) 

Membuang racun dan sisa makanan 

Tersedianya cairan tubuh yang cukup dapat 

membantu mengeluarkan racun dalam 

tubuh. Air membersihkan racun dalam 

tubuh melalui keringat, air seni, dan 

pernafasan, (4) Air sangat penting untuk 

mengatur struktur dan fungsi kulit. 

Kecukupan air dalam tubuh berguna untuk 

menjaga kelembaban, kelembutan, dan 

elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara 

dari luar tubuh, (5) Peran air dalam proses 

pencernaan untuk mengangkut nutrisi dan 

oksigen melalui darah untuk segera dikirim 
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ke sel-sel tubuh. Konsumsi air yang cukup 

akan membantu kerja sistem pencernaan di 

dalam usus besar karena gerakan usus 

menjadi lebih lancar, sehingga feses pun 

keluar dengan lancar, (6) Paru-paru 

memerlukan air untuk pernafasan karena 

paru-paru harus basah dalam bekerja 

memasukkan oksigen ke sel tubuh dan 

memompa karbondioksida keluar tubuh. 

Hal ini dapat dilihat apabila kita 

menghembuskan nafas ke kaca, maka akan 

terlihat cairan berupa embun dari nafas 

yang dihembuskan pada kaca, (7) Cairan 

tubuh melindungi dan melumasi gerakan 

pada sendi dan otot. Otot tubuh akan 

mengempis apabila tubuh kekurangan 

cairan. Oleh sebab itu, perlu minum air 

dengan cukup selama beraktivitas untuk 

meminimalisir resiko kejang otot dan 

kelelahan, (8) Air mendukung proses 

pemulihan ketika sakit karena asupan air 

yang memadai berfungsi untuk 

menggantikan cairan tubuh yang terbuang. 

Dari uraian di atas kita telah ketahui 

manfaat dari cairan yang ada dalam tubuh 

kita, bila kita kekurangan zat cair maka 

fungsi fisiologis tubuh kita akan terganggu 

akibat bila tubuh kita kekurangan zat cair, 

di antaranya adalah dehidrasi. Dehidrasi 

adalah keadaan dimana tubuh kehilangan 

cairan elektrolit yang sangat dibutuhkan 

organ-organ tubuh untuk bisa menjalankan 

fungsinya dengan baik. Saat dehidrasi, 

tubuh dengan terpaksa menyedot cairan 

baik dari darah maupun organ-organ tubuh 

lainnya. 

 

PROTEIN 

Protein adalah bagian dari semua sel 

hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh 

sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah 

protein, separuhnya ada didalam otot, 

seperlima ada didalam tulang dan tulang 

rawan, sepersepuluh ada didalam kulit, dan 

selebihnya ada didalam jaringan lain dan 

cairan tubuh. Protein mempunyai fungsi 

khas yang tidak dapat digantikan oleh zat 

gizi lain, yaitu membangun dan memelihara 

sel- sel dan jaringan tubuh. 

Protein diperlukan terutama sebagai 

zat pembangun, protein dapat dijadikan 

sumber energi apabila energi yang berasal 

dari karbohidrat dan lemak tidak 

mencukupi. Walaupun protein merupakan 

zat pembangun jaringan tubuh namun tidak 

berarti makin tinggi konsumsi protein 

makin besar pembentukan otot. 

Pembentukan masa otot dan kekuatanya di 

tentukan oleh latihan yang terprogram 

dengan baik yang harus di tunjang oleh 

makanan yang cukup. Pada prakteknya atlet 

harus mengutamakan makanan lebih 

banyak hidratarang dari pada protein. 

 

Tabel 3. Proporsi Protein Untuk Jumlah 

Energi Total Sehari 

Jumlah energi/ hari 

Kalori 

% protein dari jumlah 

total 

energi perhari 

 

2500 

3000 – 4000 

4500 – 5000 

 

15 % 

13 – 14 % 

10 – 12 % 

Fungsi protein di dalam tubuh kita 

sangat banyak, bahkan banyak dari proses 

pertumbuhan tubuh manusia dipengaruhi 

oleh protein yang terkandung di dalam 

tubuh kita, di antaranya: (1) Sebagai enzim, 

(2) Alat pengangkut dan penyimpan, (3) 

Penunjang mekanis, (4) Media perambatan 

impuls syaraf, (5) Pengendalian 

pertumbuhan. Kekurangan Protein bisa 

berakibat fatal (a) Kerontokan rambut 

(Rambut terdiri dari 97-100% dari Protein-

Keratin), (b) Yang paling buruk ada yang 

disebut dengan Kwasiorkor, penyakit 

kekurangan protein. Biasanya pada anak-

anak kecil yang menderitanya, dapat dilihat 

dari yang namanya busung lapar, yang 

disebabkan oleh filtrasi air di dalam 

pembuluh darah sehingga menimbulkan 

odem.  

 

LEMAK  

Merupakan salah satu penyusun 

terbesar komposisi tubuh setelah cairan dan 

protein, kurang lebih 15 % dari tubuh 

disusun oleh lemak,  keberadaannya dalam 

tubuh dianggap sebagai  sistem biologik 

terutama untuk cadangan energi dalam sel 

dan sebagai komponen membran sel. Selain 

itu berfungsi juga sebagai pengangkut 

vitamin-vitamin yang larut dalam lemak 

yaitu Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E dan 

Vitamin K. Secara umum dapat dikatakan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keratin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwasiorkor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aszit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Odem&action=edit&redlink=1
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bahwa lemak memenuhi fungsi dasar bagi 

manusia, yaitu (1) Menjadi cadangan energi 

dalam bentuk sel lemak. 1 gram lemak 

menghasilkan 39.06 kjoule atau 9,3 kcal, 

(2) Lemak mempunyai fungsi selular dan 

komponen struktural pada membran sel 

yang berkaitan dengan karbohidrat dan 

protein demi menjalankan aliran air, ion 

dan molekul lain, keluar dan masuk ke 

dalam sel, (3)Menopang  fungsi senyawa 

organik sebagai penghantar sinyal, seperti 

pada prostaglandin dan steroid hormon dan 

kelenjar empedu, Lemak juga merupakan 

sarana sirkulasi energi di dalam tubuh dan 

komponen utama yang membentuk 

membran semua jenis sel. 

 

MINERAL 

 Mineral merupakan suatu zat 

organik yang terdapat dalam kehidupan 

alam maupun dalam makhluk hidup. Di 

alam, mineral merupakan unsur penting 

pada tanah, bebatuan, air, dan udara. 

Sedangkan pada tubuh makhluk hidup 

sendiri mineral merupakan salah satu 

komponen penyusun tubuh. 4 - 5% berat 

badan kita terdiri atas mineral, sekitar 50% 

mineral tubuh terdiri atas kalsium, 25% 

fosfor, dan 25% lainnya terdiri atas mineral 

lain Tubuh memerlukan mineral dari luar 

karena fungsinya yang penting untuk 

kelangsungan proses metabolisme. 

 Mineral dibagi dalam 3 kelompok 

berdasarkan jumlah yang diperlukan oleh 

tubuh, yaitu: (1) Makromineral (kalsium, 

fosfor, magnesium, natrium, kalium, 

klorida, dan sulfur), (2) Mikromineral (zat 

besi, seng, tembaga, dan florida), dan 

Ultrace mineral diperlukan dalam jumlah 

yang sangat kecil (yodium, selenium, 

mangan, kromium, molibdenim, boron, dan 

kobalt). Fungsi mineral secara umum antara 

lain (a) Komponen penting senyawa dalam 

tubuh seperti kalsium dan fosfor sebagai 

penyusun struktur tulang dan gigi (b) 

Kofaktor atau metaloenzim dalam reaksi 

biologis (c) Fasilitator penyerapan dan 

transport zat gizi (d) Menjaga kesimbangan 

asam basa tubuh (e) Menjaga keseimbangan 

cairan tubuh (f) Penghantar impuls saraf (g) 

Regulasi kontraksi otot.Dari teori-teori 

yang telah dijelaskan, dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa berat badan atau bobot 

tubuh manusia berbeda-beda karena di 

pengaruhi oleh komposisi penyusunnya 

seperti cairan 60 %, protein 18 %, lemak 15 

%, dan mineral 7 %. Selain itu dari pola 

makan dan aktivitas sehari - hari amat 

menentukan berat badan seseorang.  

Penelitian dilakukan oleh Rankin 

(2002) mengenai cara cara penurunan berat 

badan yang kurang tepat membuktikan 

bahwa cara-cara seperti di atas ternyata bisa 

berakibat buruk karena dapat menyebabkan 

gangguan dalam tubuh seperti dehidrasi, 

kehilangan massa otot, penurunan tingkat 

kecerdasan, dan juga penurunan performa 

di saat latihan. Penggunaan suplemen atau 

obat-obatan penurun berat badan secara 

sembarangan ternyata juga akan 

mengakibatkan stimulasi berlebihan pada 

sistem peredaran darah misalnya hipertensi 

dan stroke. 

 

KERANGKA BERFIKIR 

Jenis Olahraga yang membagi kelas 

berdasarkan  berat badan adalah pencak 

silat, taekwondo, tinju, gulat, angkat  berat, 

dan dayung. Pada  Olahraga jenis ini 

terdapat 2 tradisi yang tidak 

menguntungkan.  Pertama adalah keinginan 

untuk bertanding di kelas dengan berat  

badan yang lebih rendah daripada berat 

badan normal selama latihan. Secara teori, 

berat badan yang lebih tinggi lebih 

menguntungkan melawan atlet dengan berat 

badan yang lebih rendah. 

Tradisi kedua adalah keinginan untuk 

menurunkan kelebihan berat badan secara 

cepat yaitu 3 - 6 kg dalam beberapa hari 

(overweight). Hal tersebut mengakibatkan 

digunakannya berbagai tekhnik yang drastis 

seperti dehidrasi dengan sauna atau pakaian 

dari plastik, puasa, penggunaan obat 

diuretik dan pencahar. Secara fisiologis 

menurunkan berat badan dengan cara 

seperti ini sangatlah tidak baik. Teknik ini 

mungkin efektif namun atlet akan 

kehilangan cairan tubuh, simpanan glikogen 

otot, sehingga status kesehatan dan 

penampilan atlet terganggu. Walaupun atlet 

makan setelah itu, kerusakan yang terjadi 

tidak dapat diperbaiki dengan cepat. 

Waktu yang ideal dalam proses 

menurunkan berat badan khususnya pada 

cabang yang memiliki klasifikasi berat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sel_lemak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Joule
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Steroid_hormon&action=edit&redlink=1
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badan yaitu pada masa persiapan umum 

dalam periodesasi latihan, pada umumnya 

waktu untuk menurunkan berat badan 0,5 - 

1 kg per minggunya, itu bisa  di dapat 

dengan cara pengaturan pola makan dan 

latihan, tetapi dalam dunia olahraga dapat 

dilakukan hingga 2 kg per minggunya, 

itupun harus melakukan diet yang ketat. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih  

Di sinilah permasalahan terjadi, jika 

seorang atlet yang mengalami overweight  

harus melaksanakan pertandingan sebanyak 

lima kali, maka ia harus menyiapkan energi 

yang ekstra untuk menjalani semua 

pertandingan tersebut, sedangkan di sisi lain 

asupan energi kepada atlet ini pastilah 

kurang dari energi yang akan ia keluarkan, 

oleh karena itu para pengurus, pelatih, ahli 

gizi, dan atlet tersebut mencari solusi yang 

terbaik agar permasalahan ini tidak 

menghambat pencapaian prestasi yang 

maksimal. Sebelum melangkah lebih Jauh 

dalam permasalahan ini peneliti berinisiatif 

mencari penyebab permasalahan berat 

badan pada atlet Pencak silat terutama pada 

masa  kompetisi, karena disinilah 

permasalahanya mulai nampak terlihat 

dimana atlet melakukan penurunan berat 

badan diluar aturan, sebagai langkah awal 

mencari solusinya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Deskriptif dengan 

teknik survei angket dan wawancara. 

Teknik survei angket ini berupa teknik 

pengambilan data. Data yang di ambil 

sesuai dengan pengalaman atau kejadian 

yang pernah dialami atlet yang diambil 

sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan di 

Gelanggang Olahraga Ragunan Jakarta 

Selatan, Jakarta tanggal 23 November 2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan atlet Tanding putera dan puteri 

yang tergabung dalam PPLP DKI Jakarta 

dan Ragunan (23 orang). Dalam penelitian 

ini menggunakan Purposive Sampling 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Sampel 

dalam penelitian ini adalah atlet tanding 

putera dan puteri yang mengalami 

permasalahan berat badan (overweight) 

pada masa kompetisi. 

  

HASIL PENELITIAN 

Untuk mengetahui hasil dari data 

penelitian yang telah dilaksanakan maka 

melakukan langkah selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data dan pengolahan 

data terhadap hasil penelitian berupa angket 

yang telah di isi oleh responden. Setelah 

menghitung skor rata-rata tiap butir 

pernyataan berdasarkan hasil penelitian 

jawaban responden, kemudian dilakukan 

interpretasi hasil jawaban dari tiap butir 

pernyataan. 

 

Tabel 5. Interpretasi Hasil Analisis Data 

setiap Butir Pernyataan 

N

O 

Hasil 

Anali

sis 

Data 

Interpretasi 

1 SS = 

63 % 

S   = 

38 % 

RR= 

0 % 

TS= 

0 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 100 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

makanan yang rendah kalori 

dan gizi seimbang merupakan 

menu yang baik untuk atlet 

yang overweight/menurunkan 

berat badan,0 % RAGU-

RAGU, dan  0 % TIDAK. 

2 SS  = 

20 % 

S     = 

48 % 

RR = 

24 % 

TS = 

8 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 68 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

melakukan metode 

menurunkan berat badan 1 

bulan menjelang pertandingan, 

24 % RAGU-RAGU,dan  8 % 

TIDAK. 

3 SS  = 

0 % 

S     = 

80 % 

RR  = 

20 % 

TS   

=  % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 80 % atlet 

mengatkan YA bahwa dirinya 

melakukan metode 

menurunkan berat badan 2 

minggu menjelang 

pertandingan, 20 % RAGU-

RAGU, dan 0 % TIDAK. 

  

4 SS   

= 0 % 

S = 

Sebanyak 7,7 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

ingin bermain di kelas tertentu 



Masalah Berat Badan (Overweight) Atlet Pencak Silat Pada Masa Kompetisi 

73 

 

7,7% 

RR = 

12 % 

TS= 

62 % 

STS= 

19 % 

walaupun beratnya over, 12 % 

RAGU-RAGU, dan 62 % 

TIDAK  

5 SS= 

42 % 

S   = 

17 % 

RR  = 

25 % 

TS = 

17% 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 58,32 % atlet 

mengatkan YA bahwa 

pelatihnya selalu mengontrol 

berat badannya pada saat 

melakukan penurunan berat 

badan 25 % RAGU-RAGU, 

dan 17 % TIDAK 

6 SS  = 

20 % 

S     = 

48 % 

RR  = 

24 % 

TS   

= 8 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 68 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pelatihnya menginginkannya 

bermain di kelas tertentu 

walaupun beratnya over, 24 % 

RAGU-RAGU, dan 8 

%TIDAK. 

7 SS   

= 0% 

S     = 

21 % 

RR = 

47 % 

TS= 

32 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 21 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pelatihnya selalu mengontrol 

pola makannya pada saat 

menurunkan berat badan, 

47,36 % RAGU-RAGU, dan 

31,57 % TIDAK 

8 SS   

= 0 % 

S     = 

0 % 

RR = 

11 % 

TS= 

71 % 

STS 

=18 

% 

Sebanyak 0 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pelatihnya menyarankannya 

menkonsumsi obat pencahar 

dalam menurunkan berat 

badan, 10,71 % RAGU-

RAGU, dan 89,27 % TIDAK. 

9 SS  = 

19 % 

S   = 

74 % 

Sebanyak 92,57 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pelatihnya menyarankannya 

memakai jaket sauna dalam 

RR  = 

0 % 

TS  = 

7 % 

STS 

= 0 % 

menurunkan berata badan, 0 % 

RAGU-RAGU,dan 7,40 % 

TIDAK. 

1

0 

SS = 

17% 

S   = 

83 % 

RR  = 

0 % 

TS   

= 0 % 

STS 

= 0 %  

Sebanyak 100 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pelatihnya menyarankan 

mengganti makan nasi dengan 

buah-buahan pada malam hari, 

0 % RAGU-RAGU, dan   0 % 

TIDAK. 

1

1 

SS   

= 0 % 

S = 

0% 

RR=2

2 % 

TS 

=59% 

ST 

=18% 

Sebanyak 0 % atlet 

mengatakan  bahwa dirinya 

menjalani 1 kali latihan dalam 

1 hari pada saat menurunkan 

berat badan, 22,22 % RAGU-

RAGU,dan 77,76 % TIDAK. 

1

2 

SS= 

17 % 

S=  

83 % 

RR  = 

0 % 

TS   

= 0% 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 100 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

menjalani 2 kali latihan dalam 

1 hari pada saat menurunkan 

berat badan, 0 % RAGU-

RAGU,dan 0 % TIDAK. 

1

3 

SS= 

22 % 

S   = 

35% 

RR= 

26% 

TS 

=17% 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 56,51 % atlet 

mengatakan YA  bahwa 

dirinya menjalani 3 kali 

latihan dalam 1 hari pada saat 

menurunkan berat badan, 

26,08 % RAGU-RAGU, 17,39 

% TIDAK. 

1

4 

SS 

=67% 

S= 13 

% 

RR = 

20 % 

Sebanyak 79,99 % atlet 

mengatakan YA bahwa 

pertandingan yang di ikutinya 

di atas 4 kali pertahun, 20 % 

RAGU-RAGU, dan 0 % 

TIDAK. 
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TS   

= 0 % 

STS 

= 0 % 

1

5 

SS = 

34 % 

S   = 

55 % 

RR= 

14 % 

TS   

= 0 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 89,65 % atlet 

mengatakan YA bahwa jadwal 

pertandingan yang di ikutinya 

terlalu padat dan mendadak, 

10,34 % RAGU-RAGU dan 0 

% TIDAK. 

1

6 

SS = 

48% 

S   = 

52 % 

RR  = 

0 % 

TS   

= 0 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 100% atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

makan besar sebanyak 1 

kali/hari pada saat 

menurunkan berat badan,0 % 

RAGU-RAGU dan  0 % 

TIDAK. 

1

7 

SS  = 

0 % 

S    = 

0 % 

RR= 

21 % 

TS= 

28 % 

STS=

52% 

Sebanyak 0 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

makan besar sebanyak 2 

kali/hari pada saat penurunan 

berat badan, 20,68 % RAGU-

RAGU dan 79,3 % TIDAK 

1

8 

SS   

= 0 % 

S     = 

0 % 

RR  = 

10 % 

TS= 

40 % 

STS= 

50 % 

Sebanyak 0 % mengatakan 

YA bahwa dirinya makan 

besar sebanyak 3 kali/hari 

pada saat penurunan berat 

badan, 10 % RAGU-RAGU 

dan 90 % TIDAK. 

1

9 

SS= 

38% 

S = 

46% 

RR = 

0 % 

TS 

=15% 

Sebanyak 84,61 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

menyukai minuman manis ,0 

% RAGU-RAGU, 15,38 % 

TIDAK. 

STS 

= 0 % 

2

0 

SS = 

0 % 

S   = 

83 % 

RR = 

0 % 

TS= 

16% 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 83,33 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

suka makan gorengan, 0 % 

RAGU-RAGU dan 16,66 % 

TIDAK. 

2

1 

SS= 

100 

% 

S    = 

0 % 

RR  = 

0 % 

TS   

= 0 % 

STS 

= 0 % 

Sebanyak 100 % atlet 

mengatakan YA bahwa dirinya 

mengkonsumsi kalori kurang 

dari kalori yang di keluarkan 

untuk aktivitas pada saat 

penurunan berat badan, 0 % 

RAGU-RAGU,dan  0 % 

TIDAK. 

 

 

Tabel 6. Interpretasi Hasil Jawaban Tiap 

Indikator Pernyataan 

Dimensi  Indikator  Interpretasi  

Atlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pengetah

uan atlet 

tentang 

ilmu gizi  

(1) 

Pada umumnya 

100% atlet 

mengatakan YA 

bahwa 

pengetahuan 

tentang ilmu gizi 

yang di miliki oleh 

atlet tidak menjadi 

faktor penyebab 

masalah 

overweight 

Jadi dalam 

indikator ini 

tidak terjadi 

masalah yang 

menyebabkan 

overweight 

Disiplin 

atlet 

dalam 

menjaga 

berat 

badan  

(2,3) 

Pada umumnya 

72,54 % atlet 

mengatakan YA 

bahwa dirinya 

kurang disiplin 

dalam menjaga 

berat badan 

sehingga menjadi 
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salah satu faktor 

penyebab 

terjadinya 

overweight.  

Jadi, indikator 

ini merupakan 

salah satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Kepentin

gan atlet 

(4) 

 

 

 

 

 

 

Pada umumnya 

sebanyak 7,69 % 

atlet mengatakan 

YA, bahwa 

dirinya 

mempunyai 

kepentingan dalam 

memilih kelas 

sehingga menjadi 

salah satu faktor 

penyebab 

terjadinya 

overweight 

Jadi, indikator 

ini merupakan 

salah satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Pelatih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

pelatih 

dalam 

mengontr

ol berat 

badan  

( 5,7) 

Pada umumnya 

sebanyak 23,25 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

perhatian pelatih 

yang kurangdalam 

mengontrol berat 

badan atlet  

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

terjadinya 

overweight. Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Kepentin

gan 

pelatih 

(6) 

Pada umumnya 

sebanyak 81,76 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

kepentingan 

pelatih merupakan 

salah satu faktor 

penyebab 

terjadinya 

overweight. Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Aplikasi 

Pengetah

uan 

pelatih 

tentang 

ilmu gizi 

dan 

fisiologi 

olahraga 

(8,9,10 ) 

 

 

Pada umumnya 

sebanyak 29,75 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

aplikasi 

pengetahuan 

pelatih yang 

kurang tentang 

ilmu gizi dan 

fisiologi 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

terjadinya masalah 

overweight. Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

 

Program 

latihan 

 dan  

pertandin

gan 

 

Frekuensi 

latihan 

dalam 

sehari 

(11,12,13

) 

Pada umumnya 

sebanyak 100 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

frekuensi latihan 

yang 

dilakukkannya 

dalam 1 hari sudah 

cukup dan tidak 

menjadi penyebab 

masalah 

overweight.  

Jadi dalam 

indikator ini 

tidak terjadi 

masalah yang 

menyebabkan 

overweight 

Frekuensi Pada umumnya 
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pertandin

gan 

dalam 

setahun 

(14,15) 

sebanyak 84,73 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

frekuensi 

pertandingan yang 

padat dan 

mendadak 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

terjadinya masalah 

overweight . Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Pola 

makan 

Frekuensi 

makan 

besar 

dalam 

satu hari 

pada 

masa pra 

kompetisi 

(16,17,18

) 

Pada umumnya 

sebanyak 100 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa 

frekuensi makan 

besar yang di 

lakukannya tidak  

berlebihan dalam 

satu hari  

Jadi dalam 

indikator ini 

tidak terjadi 

masalah yang 

menyebabkan 

overweight 

 

Asupan  

kalori 

yang 

masuk 

dalam 

satu hari 

pada 

masa pra 

kompetisi  

(22) 

Pada umumnya 

sebanyak 100 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa  kalori 

yang masuk   

dalam satu hari ke 

dalam dirinya 

tidak berlebihan  

Jadi dalam 

indikator ini 

tidak terjadi 

masalah yang 

menyebabkan 

overweight 

Pola 

hidup 

Suka 

makanan 

berlemak 

/ ber- 

Pada umumnya 

sebanyak 83,33 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa dirinya 

santan 

(19) 

suka makanan 

yangberlemak/bers

antan dan menjadi 

salah satu faktor 

penyebab  masalah 

overweight. Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

Suka 

makanan 

dan 

minuman   

yang 

manis 

(20) 

Pada umumnya 

sebanyak 84,61 % 

atlet mengatakan 

YA bahwa dirinya 

suka makan 

makanan dan 

minum minuman  

yang manis  dan 

menjadi salah satu 

faktor penyebab  

masalah 

overweight. Jadi, 

indikator ini 

merupakan salah 

satu faktor 

penyebab 

masalah 

overweight 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

peneliti menyimpulkan bahwa gambaran 

faktor-faktor penyebab masalah berat badan 

pada atlet pencak silat PPLP DKI Jakarta 

dan Ragunan pada masa kompetisi  dilihat 

dari berbagai indikator yang ada, 

diantaranya sebagai berikut (a) Padatnya 

Frekuensi pertandingan dalam setahun 

sekitar 84,73 %, (b) Suka makanan dan 

minuman yang manis sekitar 84,61 %, (c) 

Suka makanan berlemak dan bersantan 

sekitar 83,33 %, (d) Kepentingan pelatih 

yang ingin menentukan sendiri kelas bagi 

atletnya sekitar 81,76 %, (e) Rendahnya 

Disiplin atlet dalam menjaga berat badan 

sekitar 72,54 %, (e) Kurangnya Aplikasi 

pengetahuan pelatih tentang ilmu gizi dan 

fisiologi olahraga sekitar 29,75%, (f) 

Kurangnya Perhatian pelatih dalam 

mengontrol berat badan sekitar 23,25%, (g) 
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kepentingan atlet yang ingin menentukan 

kelasnya sendiri sekitar 7,69 %. 

 

SARAN 

Setelah menyimpulkan dari hasil 

penelitian, peneliti ingin menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut  

a. Pelatih dan pengurus harus mempunyai 

target utama perihal tujuan menyertakan 

atletnya dalam suatu kejuaraan,  

b. Hal yang harus dihindari yaitu 

pertandingan yang diikuti atlet terlalu 

padat dan mendadak, karena kondisi ini 

akan membuat atlet tidak nyaman bagi 

atlet yang mengalami masalah 

overweight,  

c.  Diharapkan atlet lebih mengontrol pola 

makan terkait kebiasaan atlet yang suka 

makanan dan minuman yang manis, 

makanan berlemak karena hal seperti ini 

jika dikonsumsi secara berlebihan akan 

berdampak pada berat badan atlet yang 

meningkat (makanan manis banyak 

mengandung glukosa),  

d. Dalam penentuan kelas dalam 

pertandingan sebaiknya pelatih jangan 

menentukannya sendiri, lebih baik 

penentuan kelas dalam pertandingan 

ditentukan oleh atlet, pelatih hanya 

memberi pandangan-pandangan terkait 

hal ini, sehingga atlet merasa nyaman 

jika bertanding sesuai kemauan dan 

berat badannya masing-masing,  

e. Dalam pengontrolan berat badan, 

sebaiknya pada masa persiapan umum 

berat badan atlet harus sudah masuk 

sesuai kriteria berat badan yang akan 

diikutinya nanti, dalam hal ini komitmen 

atlet dalam mengontrol berat badan 

sangat diutamakan, selain itu peran 

pelatih dalam memonitor berat badan 

atlet juga sangat di perlukan, jangan 

sampai pelatih mengontrol berat badan 

atlet pada masa 2 minggu menjelang 

pertandingan, karena masalah ini lah 

yang sering kali terjadi  

f. Perlu diintensifkannya penataran pelatih 

tentang ilmu gizi dan fisiologi olahraga, 

sehingga pelatih lebih menguasai 

tentang permasalahan yang sehari - hari 

terjadi berkaitan tentang kebutuhan atlet 

akan penerapan ilmu  gizi dan fisiologi 

olahraga,  

g. Merubah pemahaman para pelaku 

kegiatan olahraga pencak silat ini   ( 

pelatih, atlet, dan ahli gizi ) terutama 

tentang konsep pengaturan pola makan 

dan pengaturan berat badan pada sistem 

periodesasi latihan, (h) Atlet harus 

berkomitmen untuk bertanding sesuai 

dengan kelas berdasarkan berat 

badannya karena jika atlet bertanding 

tidak sesuai dengan kondisinya akan 

memperburuk kondisi fisik yang 

menyebabkan prestasi tidak maksimal, 

h. Untuk menurunkan berat badan yang 

terakhir gunakan diet rendah sisa pada 

beberapa hari menjelang pertandingan. 

Cara yang paling mudah adalah 

mengganti makanan padat dengan 

makanan cair. Makanan jenis ini akan 

menyediakan karbohidrat untuk 

simpanan otot dan zat gizi yang lain, 

namun membiarkan saluran cerna 

kosong dan ringan,  

i. Jika memang terpaksa bertanding di 

kelas yang bukan merupakan berat ideal 

atlet, yang harus dilakukan yaitu selalu 

mengontrol berat badan atlet dan 

menjaga pola makan yang ideal. Selain 

itu prinsip yang harus diperhatikan 

untuk merubah berat badan tidak bisa 

dilakukan secara instan. Merubah berat 

badan harus dilakukan jauh hari sebelum 

pertandingan dilaksanakan karena jika 

dipaksakan secara instan akan 

berdampak pada hasil pertandingan dan 

kondisi fisik yang sangat riskan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model latihan Build up menyerang pada 

permainan futsal menjadi sesuai dengan teori prinsip-prinsip Build up menyerang. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (research and 

development). Subjek pada penelitian ini adalah 15 anggota tim futsal Kiangsantang sebagai 

subjek uji coba kelompok kecil dan 45 anggota tim futsal Universitas Negeri Jakarta sebagai 

subjek uji coba kelompok besar. Pada penelitian ini peneliti bekerja sama dengan 3 ahli dalam 

bidang olahraga futsal sebagai expert judgement. Uji validitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan uji justifikasi ahli. Berdasarkan uji validasi dari 25 item model 

latihan Build up menyerang pada permainan futsal didapat 20 model latihan Build up yang valid 

berdasarkan uji justifikasi ahli 

 

Kata Kunci : Model Latihan, Build Up, Futsal 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to develop a Build up attacking model on futsal games to be in line with 

the theory of Build up attacking principles. The method used in this research is the method of 

research and development (research and development). Subjects in this study were 15 members 

of Kiangsantang futsal team as the subject of small group trials and 45 members of futsal team 

of Universitas Negeri Jakarta as subject of large group trials. In this study the researchers 

worked together with 3 experts in the field of futsal sport as an expert judgment. Validity test 

used in this research is by using expert justification test. Based on the validation test of 25 items 

of training model Build up attack on futsal game obtained 20 models of valid Build up exercise 

based on expert justification test. 

 

Keywords: Exercise Model, Build Up, Futsal 

 

PENDAHULUAN 

Taktik dan strategi merupakan 

salah satu faktor prestasi dalam olahraga, 

terutama bagi olahraga permainan tim. Tim 

yang memiliki taktik dan strategi yang baik 

mampu menguasai jalanya permainan. 

Lawan akan sulit mengantisipasi jika 

sebuah tim memilik taktik dan strategi yang 

baik. Taktik dan strategi yang baik dalam 

sebuah tim akan membentuk permainan tim 

yang solid, sehingga memiliki kesempatan 

untuk memenangkan sebuah pertandingan. 

Taktik dan strategi akan berjalan dengan 

baik dalam pertandingan jika setiap pemain 

menguasai dan memahami taktik dan 

strategi yang akan diterapkan. Kerjasama 

yang baik antar pemain di dalam sebuah tim 

akan memudahkan untuk menjalankan 

taktik dan strategi yang telah ditetetepkan 

oleh pelatih. 

Strategi menyerang dengan cara 

membangun serangan dari bawah dalam 

mailto:andri.paranoan@akornas.ac.id
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permainan futsal disebut dengan Build up. 

Tim yang menerapkan strategi Build up 

dalam permainan dapat menguasai bola 

selama mungkin, sehingga bisa 

membongkar pertahanan lawan dan 

menciptakan peluang untuk mencetak gol. 

Strategi Build up juga dapat dilakukan 

untuk keluar dari presure tim lawan tanpa 

harus langsung memberikan bola menuju 

pemain pivot. Strategi Build up dapat 

berjalan dengan baik jika setiap pemain 

memahami dan menguasai straregi Build up 

yang akan diterapkan. 

Sanusi (2009) Latihan yang dibuat 

harus efektif dan bervariasi untuk 

memudahkan pemain dalam menerapkan 

strategi pada saat pertandingan, latihan 

yang dilakukan secara tidak tepat akan 

mempengaruhi perkembangan atlet baik 

secara fisiologi ataupun psikologi. Pada 

prinsipnya latihan merupakan suatu proses 

perubahan kearah yang lebih baik, yaitu 

untuk meningkatkan kualitas fisik, 

kemampuan fungsional peralatan tubuh, 

dan kualitas psikis anak latih atau atlet. 

Permainan futsal dapat berjalan dengan 

baik pada saat pertandingan jika pelatih 

memiliki banyak variasi model-model 

latihan terutama pada model atau bentuk 

latihan. 

Jhon D. Tenang (2008) Futsal 

adalah singkatan dari futbol (sepakbola) dan 

sala (ruangan) dari bahasa Spanyol atau 

futebol (Portugal/Brasil) dan salon 

(Prancis) yang berarti sepakbola dalam 

ruangan. Menurut Justinus (2008) futsal 

adalah olahraga permainan yang dimainkan 

lima lawan lima dengan lapangan yang 

tidak luas dan memakai bola ringan. 

Sedangkan menurut Andri (2009) 

Permainan futsal merupakan permainan 

yang mempunyai satu tujuan yaitu 

mencetak gol dan berusaha untuk mencegah 

lawan membuat gol dengan cara yang 

sesuai dengan peraturan permainan. Andri 

(2008) juga menjelaskan bahwa Permainan 

futsal mengharuskan pemain untuk 

memiliki teknik dasar yang baik karena 

sirkulasi bola dalam permainan futsal 

sangat cepat. Teknik dasar dalam 

permainan futsal diantaranya seperti 

mengumpan (passing), menerima 

(receiving), mengumpan lambung 

(chipping), menggiring (dribbling), 

menembak (shooting), dan menyundul 

(heading). 

Bagian utama dalam bermain futsal 

ialah memenangkan sebuah pertandingan 

tersebut, adanya proses memenangkan 

pertandingan yaitu melakukan sebuah 

penyerangan yang bisa berawal dari 

serangan balik yang cepat, antisipasi, dan 

membangun serangan dari bawah atau 

disebut Build up. Build up merupakan hal 

yang sering dilupakan untuk dilatih atau 

diajarkan. Build up yang dimaksud adalah 

membangun serangan dari bawah 

pertahanan sendiri dan tidak memaksakan 

permainan untuk terburu-buru menyerang 

ke pertahanan lawan dimana saat 

pertahanan lawan seimbang. Menurut Timo 

Build up berfungsi juga untuk mengatur 

pertandingan dimana saat Build up tim yang 

melakukan ini bisa menguasai pertandingan 

atau mengatur tempo pertandingan dan 

adapun membangun serangan dari bawah 

(Build up play from the back)  adalah 

sebuah usaha bersama untuk mengirimkan 

bola dari daerah pertahanan menuju ke 

daerah penyerangan melalui serangkaian 

umpan pendek dan sedang (tidak langsung 

mengumpan jauh ke depan). 

Rahmad Darmawan (2012) 

mengatakan bahwa build up play adalah 

bagian dari sepakbola possession mana 

bergantung kepada kemampuan tim 

mengeksploitasi ruang (space). Baik ruang 

dibelakang garis pertahanan, di depan, di 

samping maupun space diantara pemain-

pemain lawan atau antar lini lawan. Build 

up play mempunyai bermacam – macam 

kombinasi dalam distirbusi taktik tersebut 

yaitu 1) memberikan passing jauh dengan 

kedalaman ke pemain terdepan yaitu striker 

untuk mencetak gol dimana build up ini 

mempunyai kerugian yaitu passing jauh 

yang kemungkinan diterima dengan skala 

50:50 dengan pemain lawan, selain itu 2) 

melakukan dribbling atau drive dan disertai 

dengan passing pendek ke pemain dengan 

kelebaran lapangan sambil menunggu untuk 

kemungkinan melakukan passing 

kedalaman yang tidak bisa diambil oleh 

pemain lawan dan di akhiri dengan 

mencetak gol. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berupa model 

latihan build up pada permainan futsal. 

Selain itu, penelitian ini akan menghasilkan 

produk berupa desain model latihan build 

up yang lengkap dengan penjelasan dari 

setiap model yang telah dibuat. Model 

latihan build up ini akan dibuat menjadi 

sebuah buku yang dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi bagi para pelatih dan 

pemain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1: Bagan Rancangan Model Flow 

Chart 

Sumber : Sugiyono,”Metode Penelitian 

Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,”(Bandung: Alfabeta, 

2011),h.40 

Agar rancangan model dapat berjalan 

dengan baik dan benar, maka penelitian ini 

akan menggunakan alur rancangan model 

yang digambarkan dalam bagan seperti 

dikutip dari Sugiyono, sebagai berikut: 

A. Langkah-langkah Pengembangan 

Model 

1. Potensi dan Masalah 

Build up dalam permainan futsal 

merupakan salah satu cara untuk 

membongkar pertahanan lawan, sehingga 

memiliki potensi untuk mecetak gol. Jika 

sebuah tim mampu membangun serangan 

dengan baik maka, lawan akan kesulitan 

untuk merebut bola. Build up dalam 

permainan futsal dapat dilakukan apabila 

tim lawan menerapkan zona defence, 

sehingga serangan dapat dimulai dari 

bawah. Build up juga menjadi salah satu 

cara untuk dapat keluar dari tekanan lawan, 

jika tim lawan melakukan pressure. 

Build up dalam permainan futsal masih 

jarang terlihat dilakukan oleh tim-tim yang 

berada di Indonesia, karena kecenderungan 

tim di Indonesia masih sering melakukan 

serangan dengan langsung menuju ke 

pemain pivot tanpa memulainya dengan 

cara membangun serangan dari bawah. 

Menyerang dengan langsung mengarahkan 

bola ke depan atau ke pemain pivot akan 

menjadi sia-sia jika pemain pivot tidak 

memiliki kemampuan individu yang baik. 

Masalah ini dapat di atasi dengan cara 

memperbanyak variasi model latihan build 

up, sehingga pola serangan yang dilakukan 

akan berjalan dengan baik yang dimulai 

dari bawah untuk membongkar pertahanan 

lawan dan dapat menciptakan peluang 

untuk mencetak gol. 

2. Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan membuat produk 

berupa model latihan build up pada 

permainan futsal. Peneliti memerlukan 

informasi atau data tentang cara build up 

yang dilakukan oleh beberapa tim pada 

pertandingan futsal dengan cara 

menganalisis pertandingan baik secara 

langsung ke venue pertandingan atau 

melihat video pertandingan. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan potensi dan masalah serta 

pengumpulan data yang terkait dengan 

build up pada permainan futsal, maka untuk 

menghasilkan produk berupa model latihan 

build up, peneliti harus membuat rancangan 

model latihan build up terlebih dahulu. 

Rancangan model latihan build up ini 

nantinya akan dibuat dalam bentuk 

storyboard script yang menyajikan bentuk-

bentuk model latihan build up untuk 

dianalisis dan dikoreksi terlebih dahulu oleh 

pembimbing dan para ahli. 

4. Validasi Desain 

Setelah penyusunan desain produk 

build up pada permainan futsal, desain 

tersebut akan dinilai apakah model latihan 

build up yang dibuat bersifat relevan yaitu 

yang sesuai dengan kejadian di dalam 

pertandingan. Validasi produk ini peneliti 

akan bekerja sama dengan ahli yang 

berkompeten di bidang olahraga futsal yaitu 

dosen dan kepala pelatih futsal. 

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk di validasi 

melalui penilaian dan diskusi dengan para 

ahli, maka diketahui kelemahan dan 

kesalahan dari model latihan build up yang 

telah dibuat. Kelemahan dan kesalahan 

tersebut selanjutnya akan dikurangi dengan 

cara memperbaiki desain yang dilakukan 

oleh peneliti. 
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6. Uji Coba Produk 

Tahap uji coba model merupakan 

bagian penting dalam penelitian dan 

pengembangan, yang disesuaikan setelah 

pengembangan model latihan selesai 

dilakukan. Uji coba model bertujuan untuk 

mengetahui apakah model yang 

dikembangkan layak digunakan atau tidak. 

Uji coba model juga melihat sejauh mana 

produk yang dibuat mencapai sasaran dan 

tujuan. Uji coba dilakukan dua kali, yaitu 

(1) uji coba terbatas dilakukan terhadap 

kelompok kecil sebagai pengguna model, 

(2) uji coba lapangan. 

Adapun dua tahapan dalam uji coba 

model latihan build up pada permainan 

futsal ini meliputi : 

a. Uji coba terbatas, dilakukan terhadap 

kelompok kecil sebagai model. Hasil 

data dan uji coba kelompok kecil di 

analisis oleh pakar atau ahli di bidang 

futsal tersebut, selanjutnya dijadikan 

sebagai landasan untuk merivisi model 

latihan build up sebelum dilakukan uji 

coba lapangan untuk kelompok besar. 

b. Uji coba lapangan (field testing), 

dilakukan terhadap kelompok besar 

sebagai model, selanjutnya dilakukan 

revisi kembali oleh para ahli dan 

dijadikan sebagai produk berupa model 

akhir latihan build up pada permainan 

futsal. 

7. Validitas Ahli 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana model 

latihan yang dibuat layak untuk digunakan. 

Berdasarkan hal ini maka uji validitas dari 

model latihan ini adalah dengan 

menggunakan uji justifikasi ahli, dimana 

model latihan yang telah dibuat dan diuji 

cobakan kemudian dikonsultasikan dan 

dinilai oleh para ahli dalam bidang olahraga 

futsal. Ahli futsal untuk memvalidasi model 

latihan ini harus memiliki karakteristik, 

antara lain: (1) memiliki lisensi kepelatihan 

tingkat asia dan (2) memiliki pengalaman 

melatih minimal 3 tahun ditingkat nasional. 

8. Implementasi Model  

Implementasi produk hasil akhir 

penelitian riset dan pengembangan model 

berupa pengembangan baru latihan buildup 

menyerang permainan futsal dapat 

dipergunakan pada saat proses latihan 

setelah kelayakan dan keefektifan model 

latihan buildup dapat digunakan dan 

diimplementasikan pada para pelatih klub 

futsal. Pengembang model latihan buildup 

dapat di analisis kembali dan dijadikan 

bahan baru untuk penyempurnaan kembali. 

Semua model yang telah di uji cobakan 

dalam kelompok kecil dan besar dan di 

validasi oleh ahli dapat di implementasikan 

untuk atlet profesional dan atlet amatir. 

Sehingga model latihan build up pada 

permainan futsal ini dapat dijadikan bahan 

referensi bagi para pelatih. 

 

HASIL PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian yang 

akan dibuat oleh peneliti adalah untuk 

mengembangkan model latihan build up 

pada permainan futsal yang lebih bervariatif 

dan inovatif. Tempat penelitian akan 

dilaksanakan di Kampus B Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta. 

Tempat pengambilan data pada penelitian 

ini dilaksanakan di Pondok Bambu Futsal, 

Jakarta Timur, dan di Tifosi Sport Centre, 

Duren Sawit, Jakarta. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 

sampai dengan Januari 2018. Waktu 

pengambilan data akan dilaksanakan pada 

tanggal 16 Nopember dan 19 Desember 

2017. Penelitian ini berupa model latihan 

build up pada permainan futsal. Selain itu, 

penelitian ini akan menghasilkan produk 

berupa desain model latihan build up yang 

lengkap dengan penjelasan dari setiap 

model yang telah dibuat. Model latihan 

build up ini akan dibuat menjadi sebuah 

buku yang dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi para pelatih dan pemain. 

Uji validitas dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

model latihan yang dibuat layak untuk 

digunakan. Berdasarkan hal ini maka uji 

validitas dari model latihan ini adalah 

dengan menggunakan uji justifikasi ahli, 

dimana model latihan yang telah dibuat dan 

diuji cobakan kemudian dikonsultasikan 

dan dinilai oleh para ahli dalam bidang 

olahraga futsal. Ahli futsal untuk 

memvalidasi model latihan ini harus 

memiliki karakteristik, antara lain: (1) 

memiliki lisensi kepelatihan tingkat asia 

dan (2) memiliki pengalaman melatih 
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minimal 3 tahun ditingkat nasional. 

Pengembangan model pada penelitian ini 

tertulis dalam bentuk naskah atau 

storyboard script yang menyajikan bentuk-

bentuk latihan futsal yang dikembangkan 

untuk memberikan variasi model latihan  

build up yang dapat dijadikan bahan 

referensi bagi para pelatih futsal dalam 

menyusun program latihan. Setelah 

diadakan penelitian yang dilaksanakan pada 

tanggal Agustus 2017 sampai dengan 

Januari 2018. 

Berdasarkan hasil diskusi dan 

evaluasi yang telah dilakukan, maka 

diadakan uji coba kelompok kecil dengan 

jumlah 15 subjek. Uji coba kelompok kecil 

diadakan pada tanggal 16 Nopember 2017 

bertempat di Pondok Bambu Futsal, 

Jakarta. Subjek uji coba kelompok kecil 

pada penelitian ini yaitu anggota Academy 

Futsal Kiansantang. Pada uji coba 

kelompok kecil, peneliti mengundang para 

ahli untuk hadir kemudian melihat, menilai, 

dan memutuskan setiap item model yang 

telah dibuat, apakah model latihan  build up 

yang dibuat layak dan dapat digunakan 

sebagai model latihan futsal. Setelah 

diadakan uji coba kelompok kecil yang 

dilihat serta dinilai oleh para ahli, maka 

berdasarkan hasil kesepakatan dari para ahli 

telah diputuskan model latihan  build up 

pada cabang olahraga futsal adalah 

sebanyak 20 item model. 

 

1. Model latihan Build Up menyerang 

session 1   

 

 
Gambar.1 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 1 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2, 3, 4 dan 5 melakukan 

pergerakan breakc run  dan pemain nomor 

2 menerima bola dari penjaga gawang dan 

dilanjutkan passing ke nomor 3 

b. Penjelasan : 

Semua pemain melakukan pergerakan 

breakc run atau menjauhkan diri dari lawan 

sehingga menciptakan ruang untuk diri 

sendiri seingga tercipta ruangan di area 

kreative play. 

 

2. Model latihan Build up menyerang 

session 2 

 

 
Gambar.2  Model Latihan Build Up 

Menyerang session 2 

Sumber : Desain Peneliti 
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a. Cara pelaksanaan : 

Pemain melakukan lari diagonal 

pemain nomor 2 dan 3 bersama-sama 

pemain nomor 4 bersiap menerima bola 

yang distribusikan oleh penjaga gawang 

dan kemudian melakukan passing ke 

pemain no 2, pemain nomor 5 membuka 

ruang untuk pemain nomor 2 sehinga 

pemain mendapatkan ruang yang sangat 

terbuka. 

b. Penjelasan: 

➢ Pemain nomor 4 memposisikan 

menerima bola dari penjaga gawang 

dan passing ke pemain no 2. 

➢ Pemain nomor 3 berlari diagonal 

fungsinya untuk pengalihan untuk 

pemain nomor 2. 

 

3. Model latihan build up menyerang 

session 3 

 
Gambar.3 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 3 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Sama dengan pergerakan model 

sebelumnya pemain nomor 2 dan 3 berlari 

diagonal secara bersama-sama nomor 5 

berlari diagonal sebaliknya dan pemain 

nomor 4 bersiap memposisikan menerima 

bola saat bola distribusikan oleh penjaga 

gawang,dan pemain nomor 4 passing 

pararel ke pemain nomor  3. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 4 memposisikan 

menerima bola dari penjaga gawang 

dan passing pararel ke pemain nomor 

3 

➢ Pemain nomor 3 berlari diagonal 

bersiap menerima bola dari pemain 

nomor 4. 

 

4. Model latihan build up menyerang  

session  4 

 
Gambar.4 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 4 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 dan 4 melakukan 

breakcrun dan pemain nomor 5 berlari 

diagonal dan penjaga gawang 

mendistribusikan bola ke pemain nomor 2, 

kemudian passing pararel ke pemain 

nomor 5 pemain nomor 3 berlari membuka 

ruang untuk pemain nomor 5. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 2 breakrun dan 

menerima bola dari penjaga gawang 

dan memposisikan untuk passing ke 

pemain nomor 5. 

➢ Pemain nomor 4 breakrun dan berlari 

kedalam untuk melakukan cover 

kepada pemain tengah. 

➢ Pemain nomor 3 berlari untuk 

membuka ruang untuk pemain nomor 

5. 
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5. Model latihan build up menyerang 

session 5  

 
Gambar.5 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 5 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 3 berlari diagonal 

,pemain nomor 5 menggantikan posisi 

pemain nomor 3 dan menerima bola dari 

penjaga gawang, kemudian passing ke 

pemain nomor 4 dan langsung passing ke 

pemain nomor 3 dan pemain nomor 2 

suport kedepan. 

b. Penjelasan : 

➢ Secara bersamaan pemain nomor  5 

mengisi posisi awal pemain nomor 3. 

➢ Pemain nomor 4 breakrun dan bersiap 

memposisikan menerima bola dari 

penjaga gawang. 

➢ Kiper memberikan ke pmain nomor 5 

kemudian passing ke pemain no 4 dan 

passing ke pemain nomor 3. 

➢ Pemain nomor 2 mensuport saat pemain 

Nomor 3 sudah menerima bola. 

 

 

 

 

6. Model latihan build up menyerang 

session 6 

 

 
Gambar.6 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 6 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 3 lari kedepan lalu 

diagonal, pemain nomor 5 menggantikan 

posisi pemain nomor 3, pemain nomor 4 

melakukan melakukan wallpass dengan 

pemain nomor 3. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 3 berlari lurus 

kemudian diagonal. 

➢ Pemain nomor 4 breakrun dan 

memposisikan untuk menerima bola 

dari penjaga gawang. 

➢ Pemain nomor 5 berlari ke arah posisi 

awal nomor 3 dan melakukan wallpass. 
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7. Model latihan build up menyerang 

session 

 

 
Gambar.7 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 7 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 bergerak brakc run 

dan penjaga gawang mendistribusikan 

kemudian melakukan wallpass pemain 

nomor 2 dan 5. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 2 break run dan 

menerima bola dari penjagawa 

gawang. 

➢ .pemain nomor 5 lari lurus membawa 

lawan kemudiann kembali lagi untuk 

melakukan wallpass dengan nomor 2. 

➢ Pemain nomor 3 berlari untuk 

membuka ruang. 

 

8. Model latihan build up menyerang 

session 8 

 

 
Gambar.8 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 8 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 4 memposisikan untuk 

menerima bola dari penjaga gawang 

kemudian pemain nomor 2 memposisikan 

untuk menerima bola dari pemain nomor 4, 

pemain nomor 3 berlari kearah belakang 

pemain nomor 2 dan menahan jalur lari 

lawan nomor 4  

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 4 berlari kebawah dan 

memposisikan menerima bola dari 

penjaga gawang. 

➢ Pemain nomor 3 berlari arah belakang 

pemain nomor 2 

➢ Pemain nomor 2 berlari kedalam 

kemudian diagonal dan menerima bola 

dari pemain nomor 4. 

 

9. Model latihan build up menyerang 

session 9 
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Gambar.9 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 9 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan :  

Pemain nomor 4 memposisikan 

menerima bola dari penjaga gawang, 

pemain nomor 2 berlari diagonal ketengah 

dan pemain nomor 3 brlari ke arah belakang 

pemain nomor 2 dan memposisikan untuk 

menerima bola, pemain nomor 5 membuka 

ruang. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 4 mempersiapkan 

menerima dari penjaga gawang dengan 

berlari kedepan dan kedalam. 

➢ Pemain nomor 2 berlari diagonal 

ketengah. 

➢ Pemain nomor 3 berlari dari belakang 

pemain nomor 2 dan menerima bola 

dari pemain nomor 4 

➢ Pemain nomor 5 membuka ruang 

untuk pemain nomoer 3. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Model latihan Build up menyerang 

session 10 

 

 
Gambar.10 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 10 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan :  

Pemain nomor 4 berlari kebelakang 

dan menerima dari penjaga gawang, pemain 

nomoe 3 dan 5 berlari diagonal dan pemain 

nomor 2 berlari kedalam lalu keluar dan 

siap menerima bola dari pemain nomor 4. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 4 berlari kebawah dan 

menerima bola yang. didistribusikan 

oleh penjaga gawang kemudian 

passing ke pemain nomor 2. 

➢ Pemain nomor 3 yang berada ditengah 

berlari diagonal dan membawa lawan. 

➢ Pemain nomor 5 yang berada di tengah 

berlari diagonal dan membawa lawan 

seperti yang dilakukan pemain nomor 

3. 

➢  Pemain nomor 2 berlari kedalam lalu 

keluar dan memposisikan untuk 

menerima bola. 
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11. Model latihan build up menyerang 

session 11 

 
Gambar.11 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 11 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan :  

Pemain nomor 3 berlari kebawah 

untuk menghindari lawan dan berlari 

diagonal kekiri utuk menerima bola dari 

penjaga gawang kemudian mengumpan 

bola ke pemain nomor 4, pemain nomor 4 

berlari kedepan untuk meneria bola, 

bersamaan dengan pemain nomor 4 pemain 

nomor 2 juga berlari kedepan juga dan 

pemain nomor 5 berlari diagonal kekanan 

b. Penjelasan  : 

➢ Pemain nomor 3 berlari kebawah dan 

berlari diagonal kekiri untuk merima 

bola yang didistribusikan oleh penjaga 

gawang kemudian passing ke pemain 

nomor 4. 

➢ Pemain nomor 4 yang berada dikiri 

berlari diagonal ke kanan dan 

membawa lawan. 

➢ Pemain nomor 2 yang berada di tengah 

berlari diagonal dan membawa lawan 

seperti yang dilakukan pemain nomor 

4. 

➢ Pemain nomor 5 berlari keluar lalu 

memposisikan diri untuk menerima 

bola. 

 

12. Model latihan build up menyerang 

session 12 

 
Gambar.12 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 12 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 berlari diagonal 

kekiri, di ikuti dengan pemain nomor 3 

yang berlari diagonal kekanan, kemudian 

pemain nomor 4 berlari melambung 

kebawah untuk menerima bola dari penjaga 

gawang dan di ikuti oleh pemain nomor 5 

yang berlari kebawah  

b. Penjelasan  : 

➢ Pemain nomor 2 berlari diagonal kekiri 

untuk menarik lawan. 

➢ Pemain nomor 3 berlari kebelakang 

terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan 

berlari diagonal kekanan untuk 

mengecoh lawan. 

➢ Pemain nomor 4 berlari melambung 

dari atas kebawah untuk menerima 

bola dari penjaga gawang. 

➢ Pemain nomor 5 berlari diagonal dari 

atas ke bawah. 
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13. Model latihan  build up menyerang 

session 13 

 
Gambar.13 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 13 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 berlari kedepan untuk 

membawa lawan, pemain nomor 3 berlari 

kebelakang dan didilanjutkan dengan 

gerakan diagonal ke kanan bersamaan 

dengan pemain nomor 4 yang berlari 

diagonal ke kiri bawah, dan pemain nomor 

5 berlari kebawah untuk bersiap menerima 

bola. 

b. Penjelasan  : 

➢ Pemain nomor 2 berlari dari bawah 

ke atas untuk membawa lawan. 

➢ Pemain nomor 3 berlari ke bawah 

dengan gerak tipuan ke depan dan di 

lanjutkan dengan berlari diagonal ke 

kanan untuk menerima bola dari 

penjaga gawang. 

➢ Pemain nomor 4  berlari ke bawah 

dengan gerak tipuan ke depan dan di 

lanjutkan dengan berlari diagonal ke 

kanan bawah untuk menerima bola 

dari pemain nomor 3. 

➢ Pemai nomor 5 berlari kebawah 

untuk siap-siap dalam menerima 

bola. 

14. Model latihan build up menyerang 

session 14 

 
Gambar.14 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 14 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain Pemain nomor 4 berlari 

melambung dari bawah ke atas bersamaan 

dengan pemain nomor 5 yang berlari 

melambung dari atas ke bawah untuk 

menerima bola dari penjaga gawang, 

sedangkan pemain nomor 2 dan 3 berlari 

memutar ke bawah untuk menerima bola 

dari pemain nomor 5 dan 2. 

b. Penjelasan   : 

➢ Pemain nomor 4 bergerak melambung 

dari sisi kiri ke bawah atas untuk 

menarik lawan. 

➢ Pemain nomor 5 bergerak melambung 

dari sisi kiri ke atas bawah untuk 

menerima bola dari penjaga gawang. 

➢ Sedangkan pemain nomor 2 dan 3 

berlari kedepan dan berputar kearah 

kanan bawah untuk menerima bola 

dari pemain nomor 5 dan 2.  
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15. Model latihan build up menyerang 

session 15 

 
Gambar.15 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 15 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2, 5, dan 4 berlari rotasi 

pemain nomor 3 berlari diagonal ke kanan 

untuk menerima bola dari penjaga gawang 

dan passing  ke pemain nomor 2. 

b. Penjelasan   : 

➢ Pemain nomor 2 berlari ke posisi ke 

pemain nomor 5. 

➢ Pemain nomor 5 berlari ke posisi 

nomor 4. 

➢ Pemain nomor 4 berlari ke posisi 

nomor 3. 

➢ Dan pemain nomor 3 berlari diagonal 

ke arah kanan ntuk menerima bola dari 

penjaga gawang dan passing  ke 

pemain nomor 2. 

 

16. Model latihan build up menyerang 

session 16 

 

 
Gambar.16 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 16 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 3 dan 2 berlari 

bertukaran posisi dan pemain nomor 2 

menerima bola dari penjaga gawang,pemain 

nomor 4 berlari keblakang kemudian lari 

diagonal ketengah dan bersiap menerima 

bola dari pemain nomor 2. Pemain nomor 5 

berlari kebawah untuk mengcover 

b. Penjelasan  : 

➢ Pemain nomor 3 berlari kearah depan 

atau keposisi pemain nomor 2. dan 

menghambat lari pemain lawan 

nomor 3. 

➢ Pemain nomor 2 berlari kearah 

pemain nomor 3 dan menerima bola 

yang didistribusikan oleh penjaga 

gawang. 

➢ Pemain nomor 4 berlari kebawah 

kemudian lari diagonal ke tengah dan 

menerima bola yang dipassing oleh 

pemain nomor 2. 

➢ Pemain nomor 5 berlari kebawah 

untuk mengcover pemain nomor 4. 

 

17. Model latihan build up menyerang 

session 17 
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Gambar.17 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 17 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 berlari ke posisi 

pemain nomor 3,  pemain nomor 3 berlari 

ke posisi pemain nomor 4,  pemain nomor 4 

berlari ke posisi pemain nomor 5, pemain 

nomor 5 berlari ke posisi pemain nomor 2 

dan menerima bola dari penjaga gawang 

dan diteruskan ke pemain nomor 2. 

b. Penjelasan : 

Semua pemain melakukan rotasi untuk 

merubah posisi pemain, agar pemain lawan 

menjadi kesulitan dalam melakukan 

penjagaan. 

 

18. Model latihan build up menyerang 

session 18  

 

 
 Gambar.18 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 18 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 5 berlari kedalam dan 

berlari diagonal, kemudian pemain nomor 3 

berlari dan menerima dari penjaga gawang 

kemudian passing ke pemain nomor 

4,pemain nomor 4 passing pararel ke 

pemain nomor 5. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 5 berlari kedalam 

kemudian lari diagonal. 

➢ Pemain nomor 3 berlari keposisi 

pemain nomor 5 dan menerima bola 

dari penjaga gawang. 

➢ Pemain nomor 4 melakukan breakc run 

dan memposisikan menerima bola 

yang dipassing oleh pemain nomor 3 

kemudian passing pararel kepemain 

nomor 5. 

➢ Pemain nomor 2 brakcrun dan 

melakukan cover kepada. 

 

19. Model latihan build up menyerang 

session 19 

 

 
Gambar.19 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 19 

Sumber : Desain Peneliti 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 dan 5 berlari 

kearah bawah dan menahan jalur lari lawan 

4 dan 3, pemain nomor 3 berlari diagonal 
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ketengah dan menerima bola dar pemain 

nomor 4. 

b. Penjelasan : 

➢ Pemain nomor 2 berlari kearah lawan 

pemain nomor 4 

➢ Pemain nomor 5 berlari kearah lawan 

pemain nomor 3 

➢ Pemain nomor 4 berlari ke bawah dan 

menerima bola dari penjaga gawang 

kemudian ditruskan passing ke pemain 

nomor 3. 

➢ Pemain nomor 3 berlari diagonal 

ketengah untuk menerima bola dari 

pemain nomor 4. 

 

20. Model latihan build up menyerang 

session 20 

 
 

 
Gambar.20 Model Latihan Build Up 

Menyerang session 20 

Sumber : Desain Peneliti 

 

a. Cara pelaksanaan : 

Pemain nomor 2 berlari diagonal untuk 

mensuport, pemain nomor 5 membuka 

ruang,pemain nomor 1 memposisikan 

menerima bola kemudian passing ke 

pemain nomor 2, pemain nomor 4 break 

run. 

b. penjelasan : 

➢ pemain nomor 2 dan pemain nomor 5 

berada di posisi lurus dengan kiper  

➢ pemain nomor berlari kebawah dan 

memposisikan menerima bola dari 

pemain nomor 3. 

➢ Pemain nomor 3 menjemput bola yang 

didistribusikan oleh penjaga gawang 

kemudian passing ke pemain nomor 2. 

➢ Pemain nomor 4 bergerak break run 

dan melakukan cover kepada pemain 

nomor 4.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil uji coba lapangan dan 

pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan uji 

validasi dari 25 item model latihan buildup 

menyerang pada permainan futsal didapat 

20 model latihan  yang valid berdasarkan 

uji justifikasi ahli.  
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ABSTRAK 

stra 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pembentukan karakter kerjasama 

melalui sepakbola usia dini pada liga Indonesia Junior Soccer League. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Maret hingga bulan Mei 2018 yang berlokasi di Jakarta Japanese Club Sports Community 

Sentul Bogor, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei, 

yaitu dengan menggunakan kuesioner pembentukan karakter kerjasama. Populasi dalam penelitian 

ini adalah orang tua atau wali peserta turnamen Indonesia Junior Soccer League yang berjumlah 

1000 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah insidental sampling, yaitu yang 

dijadikan sampel adalah orang tua atau wali dari peserta liga Indonesia Junior Soccer League yang 

peneliti temui secara kebetulan sebanyak 368 orang. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah 

angket. Instrumen yang telah tersusun tersebut dikonsultasikan kepada ahli, selanjutnya dilakukan 

uji validitas dengan hasil rtabel 0,254 dan rtotal 0,66 dan reliabilitas sebesar 0,84. Teknik analisis 

data yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan prosentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter kerjasama melalui sepakbola 

usia dini pada liga Indonesia Junior Soccer League berada pada kategori rendah atau buruk sebanyak 

16 orang (4,35%) terhadap pembentukan karakter kerjasama, sebanyak 192 orang (52,17%) memiliki 

pengetahuan yang sedang atau cukup terhadap pembentukan karakter kerjasama, sebanyak 147 orang 

(39,95%) memiliki pengetahuan yang tinggi atau baik terhadap pembentukan karakter kerjasama dan 

sebanyak 13 orang (3,53%) memiliki pengetahuan yang sangat tinggi atau baik sekali terhadap 

pembentukan karakter kerjasama. 

 

Kata kunci: Pembentukan Karakter, Kerjasama, Sepakbola, Usia Dini 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to find out how far the formation of the character of cooperation through 

early soccer in the league of Indonesia Junior Soccer League. The research was conducted from 

March to May 2018 located at Jakarta Japanese Club Sports Community Sentul Bogor, Bogor 

District. The method used in this research is survey method, that is by using questionnaire forming 

character of cooperation. The population in this study is the parents or guardians of the participants 

of the Indonesia Junior Soccer League tournament which amounted to 1000 people. The sampling 

technique in this research is incidental sampling, which is taken as sample is the parent or guardian 

of the Indonesian league participants Junior Soccer League who researchers meet by chance as much 

as 368 people. 

 This research is quantitative descriptive. The instrument used is a questionnaire. 

Instrument that has been arranged was consulted to the expert, then tested the validity with the result 
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rtabel 0,254 and rtotal 0,66 and reliability equal to 0,84. Data analysis technique is descriptive 

analysis with percentage. 

 The results showed that the formation of the character of cooperation through early 

soccer in the league Indonesia Junior Soccer League is in the category of low or bad as many as 16 

people (4.35%) on the formation of cooperation character, as many as 192 people (52.17%) have 

knowledge of being or enough to form the character of cooperation, as many as 147 people 

(39.95%) have a high knowledge or good on the formation of character cooperation and as many 

as 13 people (3.53%) have a very high knowledge or excellent on the formation of the character of 

cooperation 

trak 

Keywords: Partner Character, Teamplay, Football, Early Age Birds 

 

PENDAHULUAN  

Bakat merupakan kumpulan sifat-sifat 

dan kemampuan-kemampuan yang 

memungkinkan seseorang mencapai prestasi 

tinggi. Bakat atlet yang satu tidak sama dengan 

bakat atlet yang lain apabila ditinjau dari tiap-

tiap komponen kemampuan yang dimiliki, 

oleh karena itu perlu pendekatan individual 

sehingga diketahui kelemahan dan kelebihan 

tiap-tiap atlet. Sepakbola selalu berkembang 

tiap detik, oleh sebab itu para pembina 

sepakbola usia muda di Indonesia perlu terus 

menyesuaikan metode, sistem dan kurikulum 

latihan di sekolah-sekolah sepakbolanya agar 

sejalan dengan perkembangan sepakbola 

modern. Pekerjaan ini tidaklah mudah, sebab 

pembinaan sepakbola usia muda di Indonesia 

kini dihadapkan pada berbagai tantangan 

sosiologis kehidupan modern yang dapat 

menggangu perkembangan pemain menuju 

pesepakbola profesional handal. 

Dalam situasi perkembangan 

sepakbola modern tantangan yang mendera 

pembina sepakbola muda di seluruh sekolah 

sepakbola yang ada, perlu mengambil peran 

yang optimal. Sebab SSB kini praktis menjadi 

satu-satunya tempat bagi anak-anak usia dini 

yang ingin belajar sepakbola, mustahil rasanya 

mengharapkan anak-anak usia dini mahir 

sepakbola tanpa berlatih di SSB. Dalam 

sepakbola bila pemain muda selalu diajarkan 

hal salah, maka kesalahan itu akan menjadi 

permanen dan terus dibawa hingga dewasa, 

begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, Disni 

peran pelatih sepakbola usia muda sangat 

berperan dalam membentuk sifat atau karakter 

atlet tersebut agar menjadi atlet yang 

mempunyai mental juara dan siap berkiprah di 

tingkat profesional. Namun dalam sepakbola, 

sifat yang terpenting yang harus dimiliki 

dalam diri atlet adalah jiwa yang kompak atau 

karakter kerjasama yang berarti tidak egois. 

Karakter tidak egois secara harfiah 

berarti tidak mementingkan diri sendiri. 

Maknanya bisa meluas dan juga mendalam, 

seperti Kesan rendah hati, mengalah, dan 

mementingkan pihak yang lebih butuh, lebih 

banyak, dan lebih bermanfaat. Tidak egois 

mengutamakan keselamatan dan ketentraman, 

tidak berlebihan karenannya dia 

menyamankan banyak pihak. Orang yang 

tidak egois nyaris tidak menganggap orang 

lain sebagai lawan, apalagi musuh yang 

berbahaya. Orang yang tidak egois akan lebih 

banyak memiliki teman ketimbang lawan. 

Dalam permainan sepakbola, pemain yang 

tidak egois lebih disenangi ketimbang yang 

egois, sebab pemain dengan karakter tersebut 

dapat menguntungkan untuk tim, pemain yang 

tidak egois dapat menahan dirinya jika ada 

rekan satu tim berada lebih menguntungkan 

untuk mencetak gol dibandingkan dirinya. 

Karakter kerja sama tim sangat dibutuhkan 

untuk memenangkan pertandingan. Karakter 

kerjasama harus di kembangkan pada atlet usia 

dini agar kepribadian mereka bisa berkembang 

sejalan dengan meningkati kemampuan 

bermain sepakbolanya. Dengan demikian, 

pemain usia dini tidak menganggap dirinya 

paling hebat. 

Selama ini, pembentukan sepakbola 

usia dini lebih kepada kemampuan teknis 

ketimbang membentuk karakter dasar dalam 

diri pemain. Padahal, usia dini adalah usia 



Pembentukan Karakter Kerjasama Melalui Sepakbola Usia Dini 

95 
 

paling krusial sebab banyak menyerap ilmu 

dari siapapun. Oleh karena itu, pembentukan 

karakter kerjasama ini harus benar-benar 

dibimbing dengan baik. Melalui latihan-

latihan, semestinya karakter kerjasama juga 

bisa terbentuk. 

Di Indonesia pertandingan untuk 

kategori anak usia dini marak 

diselenggarakan. Misalnya pada gelaran 

Indonesian Junior Socccer League (IJSL) 

yang tiap tahun selalu menjadi wadah buat 

anak-anak  usia dini. Indonesian junior soccer 

league ini merupakan salah satu kompetisi 

usia dini yang bergulir secara berkelanjutan 

dari tahun ke tahun sejak 2013 hingga sampai 

saat ini sudah memasuki tahun ke-6 pada 2018 

ini. Kompetisi yang diikuti oleh 48 tim dari 

berbagai SSB ini dibagi menjadi tiga grup 

yaitu, 16 tim grup merah, 16 tim grup biru dan 

16 tim grup putih yang akan bertanding dalam 

sistem setengah kompetensi. Peringkat 1-4 

disetiap grup berhak mengikuti putaran kedua. 

Kompetisi ini terfokus pada penyaluran dan 

pembentukan potensi minat dan bakat anak, 

mengukur dan mengevaluasi kemampuan 

selama berlatih, menanamkan jiwa sportifitas 

dan bersosialisasi, memproteksi diri dari 

pergaulan yang bersifat negatif serta 

membentuk karakter anak. 

Karakter untuk anak usia dini 

sangatlah penting karena dalam pertandingan 

anak-anak diharuskan untuk bermain sportif, 

tidak egois, disiplin dan jujur. Ada tiga fondasi 

dasar yang menjadikan seseorang bisa 

mengontrol dirinya untuk menjadi orang baik 

yaitu tidak egois, jujur dan disiplin. kerjasama 

dalam pertandingan sangatlah penting sebab 

sepakbola adalah olahraga tim jadi 

membutuhkan kerjasama untuk memenangkan 

sebuah pertandingan, karena tanpa kerjasama 

mustahil sebuah tim dapat memenangkan 

pertandingan. Kerjasama dalam bertanding 

misalnya kita mengoper bola kepada kawan 

kita yang berada lebih menguntungkan depan 

gawang dibandingkan dengan kita agar dapat 

menciptakan goal, tidak memaksakan diri agar 

kita dapat mencetak gol sendirian. Coakley  

mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah 

proses sosial yang terjadi ketika penghargaan 

diberikan kepada orang-orang atas dasar 

tentang bagaimana penampilan seseorang 

dibandingkan dengan kinerja orang lain 

melakukan tugas yang sama atau 

berpartisipasi pada acara yang sama. Proses 

lain keberhasilan dapat diukur dan dihargai 

adalah kerjasama. 

Karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

maupun negara. Selain itu, karakter 

merupakan tumpuan yang menentukan 

seberapa besarnya berat seseorang bisa 

topang. Karena itu, jika pengetahuan 

mengenai karakter seseorang itu dapat 

diketahui, maka dapat diketahui pula 

bagaimana individu tersebut akan bersikap 

untuk kondisi-kondisi tertentu.  

Terdapat pengertian lain tentang 

karakter yang merupakan suatu watak, tabiat, 

akhlak atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebijakan (virtuse) yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak. Selain hal-

hal yang disebutkan di atas, maka perlu 

disebutkan 5 (lima) pilar karakter yang dipilih 

oleh banyak sekolah di Amerika Serikat untuk 

diterapkan dalam pembentukan karakter, yaitu 

trustworthiness (jujur dan dapat percaya), 

responsibility (bertanggung jawab), respect 

(menghormati), fairness (keadilan), dan 

caring (peduli kepada orang lain). Selain itu, 

pembentukan karakter dapat dilakukan sejak 

dini melalui pendidikan. Baik yang 

diselenggarakan oleh lembaga-lembaga 

nonformal lainnya, yang diharapkan mampu 

mencetak generasi yang tangguh serta 

berkarakter. Dalam kaitannya dengan unsur-

unsur karakter, kaswan menjabarkan 4 

komponen utama, diantaranya: (1) Integritas, 

(2) Disiplin diri, (3) Nilai-nilai inti, (4) 

Mentalitas berkelimpahan 

Penjelasan kutipan di atas sebagai berikut: 

Integritas terdapat dalam orang yang 

menetapkan sistem norma untuk menilai 

semua kehidupan. Selain itu, integritas juga 

merupakan suatu pemenuhan janji yang dibuat 
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kepada diri sendiri atau orang lain. Jadi 

kesimpulan dari kalimat diatas, integritas itu 

bukan suatu faktor yang ada dengan sendirinya 

dalam kehidupan setiap orang, melainkan hasil 

dari keyakinan batin dan sebuah keputusan 

untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan 

kita. Integritas juga bukan apa yang kita 

lakukan. 

 Disiplin diri, adalah kunci utama 

menuju keberhasilan salah satunya kunci 

menuju penghargaan diri, penghormatan diri, 

dan kebanggan pribadi. Jadi disiplin diri itu 

tidak mudah dibentuk, namun bukan sesuatu 

yang mustahil pula. Bahkan disiplin diri kita 

menjadi kebiasaan, hal itu menjadi mudah dan 

otomatis. Semakin kita mendisiplinkan diri, 

semakin besar pula rasa akan penghormatan 

diri dan kebangggan pribadi. 

Nilai-nilai inti, merupakan prinsip 

yang kita jalani setiap hari dan nilai penting 

pada titik kesuksesan. Jadi keberhasilan dari 

tim terdapat pada nilai yang ingin kita 

inginkan dan kejelasan dari nilainya untuk 

mencapai suatu tujuan. Mentalitas 

berkelimpahan, merupakan suatu kepercayaan 

yang kuat bahwa terdapat sumber daya 

manusia yang cukup untuk mewujudkan 

impian kita. Selain itu, mentalitas juga akan 

menghasilkan tanggung jawab pribadi 

terhadap kelompok. Dan akan muncul rasa 

memiliki terhadap kelompoknya. 

Selain itu strategi pembentukan 

karakter adalah suatu keteladanan, 

pembiasaan, penanaman kedisiplinan, 

menciptakan suasana yang kondusif, 

mengembangkan keterampilan dan kebiasaan 

untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan 

keselamatan orang lain. Setiap orang 

mempunyai karakter masing-masing, ada yang 

mempunyai disiplin, jujur, dan karakter egois, 

orang yang mempunyai karakter egois yang 

hanya ingin menang sendiri tanpa 

mementingkan orang lain sulit dalam 

mencapai suatu tujuan. Lain hal nya dengan 

orang yang tidak egois, orang yang tidak egois 

selalu melihat orang sekitar sebagai 

partnernya dalam mencapai tujuan. 

Tidak egois berarti kerjasama, 

kerjasama adalah sebuah kata yang sangat 

sering didengar dan sangat akrab di telinga. 

Kata kerjasama adalah gabungan dari kata 

kerja dan sama, yang berarti bekerja secara 

bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan 

mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk 

karena adanya dua orang atau lebih yang 

bekerja bersama untuk mencapai suatu 

keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. 

Kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial 

melalui performa yang dinilai dan dihargai 

dengan istilah sekumpulan prestasi dari 

sekelompok orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertenu. 

Kerjasama adalah suatu usaha 

bersama antara orang perorang atau kelompok 

manusia untuk mencapai satu atau beberapa 

tujuan bersama. Selain itu, kerjasama juga 

sebagai suatu usaha antara orang perorang atau 

kelompok manusia diantara kedua bela pihak 

untuk tujuan bersama sehingga mendapatkan 

hasil yang lebih cepat dan lebih baik. 

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha 

bersama antara orang perorang atau kelompok 

manusia untuk mencapai satu atau tujuan 

bersama. 

Dalam hal ini terdapat pengertian lain 

mengenai kerja sama, bahwa kerja sama 

merupakan usaha untuk mencapai terget 

dengan cara bersama-sama. Berikut 

pengertian kerja sama : 

1. Kerjasama sebagai dua orang atau lebih 

untuk melakukan aktivitas bersama yang 

dilakukan secara terpadu yang diarahkan 

kepada suatu target atau tujuan tertentu. 

2. Kerjasama adalah suatu strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu untuk meraih 

keuntungan bersama dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan. 

Penjelasan diatas merupakan 

pengertian kerjasama dari berbagai para ahli 

yang pada maknanya memiliki kesamaan pada 

tercapainya tujuan. Dari pengertian kerjasama 

diatas, maka ada beberapa aspek yang 

terkandung dalam hal kerja sama, yaitu: dua 

orang atau lebih, aktivitas, tujuan/target, dan 

jangka waktu tertentu. Dibawah penjelasan 

dari beberapa aspek diatas yaitu sebagai 

berikut, dua orang atau lebih merupakan 
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kerjasama akan ada kalau ada minimal dua 

orang/pihak yang melakukan kesepakatan. 

Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama 

tersebut ditentukan oleh peran dari kedua 

orang atau kedua pihak yang bekerja sama 

tersebut. Aktifitas menunjukan bahwa kerja 

sama terjadi karena adanya aktivitas yang 

dikhendaki bersama, sebagai alat untuk 

mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi 

(bisnis/usaha). Tujuan/target merupakan aspek 

yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha 

tersebut, biasanya adalah keuntungan baik 

secara finansial maupun nonfinansial yang 

dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. 

Jangka waktu tertentu menunjukan bahwa 

kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, 

artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan 

kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu 

saja setelah tujuan atau target yang dikhendaki 

telah tercapai. 

Bekerja sama dengan orang lain untuk 

meraih tujuan bersama adalah salah satu 

pengalaman yang sangat berharga. Kerjasama 

akan terjalin dengan baik jika ada komunikasi 

yang baik antar diri endiri dengan diri orang 

lain. 

 

Sepakbola Usia Dini 

Pada karakteristik tiap kelompok umur terbagi 

menjadi beberapa bagian sebagai berikut : 

JUNIOR E dan F (6-10 tahun) 

Basic training meliputi kelompok usia 

latihan 6-10 tahun. Pada usia ini, anak-anak 

biasanya memulai era pendidikan formal 

dengan bersekolah. Ini berarti secara 

psikologis anak-anak baru mengenal dunia 

baru di luar rumah. Secara fisiologis, 

fundamental gerak motorik biasanya masih 

kasar dan belum terlatih. 

Karakteristik di usia ini adalah era 

pertumbuhan pesat pertama. Dimana tungkai 

dan tangan akan bertumbuh menjadi lebih 

panjang ketimbang batang tubuhnya. Pada saat 

yang sama organ pada sistem pernapasan 

jantung semakin membesar ukurannya. 

Beberapa konsekuensi yang muncul akibat 

pertumbuhan ini : 

1. Banyak bergerak. 

2. Semangat berkompetisi tinggi, tidak mau 

kalah. 

3. Koordinasi gerak cenderung kasar. 

4. Otot-otot tidak terlatih. 

5. Rendahnya tingkat konsentrasi. 

6. Sikap sensitive yang dominan. 

7. Memiliki idola tokoh dewasa yang jadi 

panutan. 

Awal masa ini juga adalah masa 

dimana anak-anak memulai sekolah. Dengan 

lingkungan yang baru di luar rumah, anak 

berada dalam fase transisi untuk mulai 

mengenal lingkungan pergaulan di luar rumah. 

Dalam hal ini, latihan di SSB menjadi 

lingkungan baru bagi pemain usia ini. SSB 

akan menjadi tempat yang serupa dengan 

sekolah, dimana pemain harus belajar 

bersosialisasi, saling menerima kehadiran 

teman-temannya. 

Tujuan dalam karakteristik pertumbuhan: 

1. Menanamkan kecintaan pada olahraga, 

khususnya sepakbola. 

2. Menciptakan lingkungan untuk belajar 

saling berbagi, saling menerima dan saling 

menolong. Sehingga anak-anak terbiasa 

pada lingkungan peprgaulan yang lebih 

luas. 

3. Menyediakan ruang lingkup untuk melatih 

berbagai gerak atletik dasar. Seperti 

berjalan, berlari, maju, mundur, berbelok 

atau melompat. Sehingga anak-anak 

memiliki koordinasi gerak yang baik. 

4. Memperkenalkan beberapa teknik dasar 

sepakbola secara sederhana. Misal : 

dribbling, passing, dan shooting. 

5. Memperkenalkan konsep dasar sepakbola, 

yaitu mencetak gol dan mencegah lawan 

cetak gol. 

6. Memperkenalkan beberapa aturan dasar 

sepakbola. Seperti kickoff, throw in, 

corner, penalty, goal kick. Juga mengenai 

pelanggaran dan konsep sportivitas. 

 

JUNIOR D (11-12 tahun) 

Kelompok usia pertama dalam 

intermediate Training ialah kelompok usia 11-

12 tahun yang sering disebut dengan Junior D. 

Rentang usia ini bisa dikatakan merupakan 

usia emas untuk belajar (Golden age of 
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leaning). Beragai materi kepelatihan yang 

diberkan akan mudah sekali diingat oleh 

pemain Junior D. Tak salah bila pelatih mulai 

intens mengajarkan bebagai variasi teknik 

sepakbola seperti dribbling, control, passing, 

shooting dan heading di kelompok usia ini. 

Karakteristik pertumbuhan di rentang 

usia ini adalah suatu masa dimana anak-anak 

mengalami keseimbangan antara pertumbuhan 

jasmani dengan perekembangan 

psikologisnya. Itulah sebabnya masa ini sering 

disebut sebagai “usia harmonis” dan “usia 

emas untuk belajar.” Berikut karakteristik 

pertumbuhannya: 

1. Terjadi perkembangan psikologis 

yang positif, yakni : 

• Percaya diri 

• Antusiasme dalam mencari tahu 

• Kemauan untuk belajar 

• Kemampuan untuk mengobservasi 

• Meningkatnya kemampuan 

berkonsentrasi 

• Mulai menyukai persaingan 

2. Terjadinya perkembangan fisiologis yang 

positif , yakni : 

• Ukuran tubuh semakin 

proposional 

• Kemampuaan koordinasi yang 

baik 

3. Berbagai situasi di atas membuat anak-anak 

menjadi lebih siap untuk belajar permainan 

sepakbola yang lebih spesifik dan kompleks. 

 

Tujuan dalam karakteristik pertumbuhan : 

1. Secara sistematis mulai belajar berbagai 

teknik sepakbola, seperti : 

• Variasi dribbling 

• Variasi passing 

• Variasi ball control 

• Variasi shooting 

• Variasi heading 

(semuanya mampu dilakukan dengan 

kecepatan dan akurasi di bawah tekanan 

lawan). 

2. Secara sistematis mulai belajar taktik 

sepakbola sederhana, seperti: 

• Running into spaces dengan mengubah 

arah dan mengubah kecepatan. 

• Combination play untuk menguasai 

possession maupun untuk mencetak gol. 

• Secara sistematis mulai melatih kondisi 

fisik melalui permainan sepakbola itu 

sendiri. 

 

JUNIOR C (13-14 tahun) 

Kelompok usia berikutnya dalam 

Intermediate Training 13-14 tahun atau yang 

populer disebut junior C. Kebalikan dengan 

Junior D, kelompok Junior C adalah masa usia 

krisis (age of crisis). Penyebabnya ialah di usia 

tersebut, anak-anak mengalami pubertas. Saat 

pubertas, pertumbuhan fisiologi sangat cepat, 

sehingga pemain sering asing dengan 

tubuhnya sendiri. 

Karakteristik pertumbuhan di usia ini 

termasuk cepat, dimana tubuh menjadi lebih 

tinggi dan besar, membuat tubuh tak 

proposional dan kaku. Oleh karenannya, di 

masa ini, pemain sulit belajar teknik sepakbola 

baru. Di sisi lain pemain harus sudah mulai 

dilatih strenght untuk membiasakan diri 

dengan tubuhnya yang besar. Berikut 

karakteristik pertumbuhannya : 

1. Rentang usia ini adalah suatu masa 

dimana anak-anak mengalami 

pubertas. Ditandai dengan : 

• Perkembangan kedewasaan 

seksual 

• Pertumbuhan tubuh yang sangat 

cepat 

2. Secara psikologis pemain cenderung 

labil, karena merasa asing dengan 

ukuran tubuhnya byang baru. 

3. Secara fisiologis, pertumbuhan tubuh 

yang sangat cepat menjadi lebih tinggi 

dan besar secara otomatis 

menurunkan agility dan koordinasi 

pemain. 

4. Meski masa ini disebut sebagai usia 

krisis, tetap ada hal positif yang bisa 

diambil apabila ditangani dengan 

porsi latihan yang tepat. Misal pemain 

menjadi lebih kuat, memiliki daya 

tahan lebih prima dan tentu saja 

pemahaman akan sepakbola yang 

lebih baik. 
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Tujuan dalam karakteristik pertumbuhan : 

1. Memelihara teknik sepakbola yang telah 

didapat pada Junior C. Secara perlahan 

mulai ditingkatkan kualitasnya. Misal 

menjadi lebih cepat, lebih kuat atau lebih 

akurat. 

2. Secara sistematis mulai belajar taktik 

sepakbola yang lebih kompleks, seperti : 

• Use of space 

• Position play 

• Group defending dan group attacking 

tactics. 

3. Secara sistematis mulai menyiapkan 

kondisi fisik sepakbola, seperti: 

• Coordination, agility dan speed 

• Basic stamina 

• Basic strength 

4. Merangsang kemandirian berpikir dan 

rasa tanggung jawab. 

Sepakbola usia dini mungkin adalah 

bagian dari sepakbola yang paling banyak 

disalah pahami. Sponsor, federasi, dan bahkan 

klub profesional lebih banyak memandangnya 

sebagai sebuah kewajiban dari pada sebagai 

sebuah peluang. Tetapi pada kenyataannya, 

tidak ada jalan pintas untuk dapat membangun 

sebuah negara sepakbola yang kuat, dan itu 

semua harus dimulai dari sepakbola level usia 

dini melalui sekolah sepakbola (SSB) 

Era tahun 70 s/d 2000 usia 9 dan 10 th 

Pernah disebut sebagai usia emas dari 

perkembangan sepakbola usia dini, sekarang 

usia 9 dan 10th sudah dinilai terlambat tidak 

cukup muda untuk memulai latihan, dan 

sekarang digantikan dengan usia lima dan 

enam.  Halangan terbesar untuk hal ini adalah 

kebanyakan orang tua tidak percaya bahwa 

anak-anak semuda itu mampu belajar 

mengolah bola. Mengolah bola dapat dimulai 

dari usia yang sangat muda, yaitu empat atau 

lima tahun. 

Satu kesalahan besar dalam melatih 

anak-anak, yang kebanyakan adalah ketika 

mereka memberi semangat untuk terus 

menerus menendang bola. Selain membuat 

calon pemain itu lelah (belum lagi mengejar 

bola),  kegitan tersebut membuat bosan anak-

anak bermain bola, terutama dengan ukuran 

bola orang dewasa, ada baiknya ukuran bola di 

sesuaikan dengan tingkat umur 4 s/d 8 th 

ukuran bola kecil size 3, atau usia 9 s/d 12 th 

ukuran size 4 dan usia 13 ke atas ukuran bola 

dewa size 5. 

Orang tua bisa berperan besar dalam 

memastikan anak-anak mereka mulai belajar 

mengolah bola yang tepat. Pemain yang sangat 

bagus tampak melakukan pendekatan yang 

alami untuk berlatih, terutama dengan 

keinginan mereka sendiri. Belajar mengolah 

bola dari usia muda, empat atau lima tahun, 

akan membuat potensi mereka mulai 

berkembang. 

Pesepakbola muda membutuhkan 

banyak pengulangan. Pertama tanpa ada 

tekanan jadi mereka dapat belajar teknik dan 

kemudian pada situasi di bawah sedikit atau 

penuh tekanan. Sebagai contoh pada 

tournament, kompetisi atau festival sepak bola 

anak-anak di bawah usia 12 tahun, banyak 

anak-anak yang di tekankan pada prestasi, 

harus juara, inilah ambisi seorang pelatih dan 

orang tua yang salah. 

Pada usia ini 7 s/d 12 th di Negara 

sepakbola maju, semua anak di buat Fun 

/Senang bermain bola dan di biarkan untuk 

unjuk skill individu masing-masing pemain, 

kerjasama antar pemain, bahkan di ajarkan 

untuk terima kekalahan saat teamnya kalah 

dan di beri motivasi untuk ke depannya. 

Kemenangan hanya bonus dari kedisplinan 

dan rajin latihan. Tidak di tekan untuk menjadi 

juara di kompetisi/tournament. 

Porsi latihan anak-anak untuk usia 

dini juga sangat di batasi maksimum 288 jam 

dalam 1 tahun atau 2 jam sehari, atau 6 jam 

seminggu. Dan dalam 1 bulan minimum di 

berikan 1 x sparing atau pertandingan 

persahabatan antar sekolah sepakbola, untuk 

menilai kemajuan team sekolah bolanya. 

Perbedaan pembinaan usia dini di 

Negara kita dengan Negara-negara 

berkembang di Eropa dan di Amerika, 

perbedaan permainan sepakbola usia dini di 

Indonesia dengan Negara Eropa dan Amerika 

Latin perbedaan utama permainan sepakbola 
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adalah soal kemampuan individu. Bedanya, di 

Indonesia pemain lewati dua sampai lima 

pemain sudah dianggap bagus. 

Main menang dan dapat piala sudah 

dianggap bagus. Kalau di Eropa atau amerika 

latin memang bisa main individu, tapi dibalik 

itu ada juga permainan kolektivitas yang 

mereka tunjukan, Sebenarnya, kolektivitas 

yang lebih penting.  Bermain tidak harus 

ngotot ingin menang, karena nantinya malah 

berujung ke arah egoisme, menambahkan 

bahwa dalam sebuah tim sepakbola 

dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak. 

Kapan harus menyerang, kapan harus 

bertahan, kapan kembali ke formasi dan 

apabila ada kekompakkan dari pemain, pelatih 

dan staf kepelatihan maka tim tersebut akan 

dengan mudah terkoordinasi dan dalam 

sebuah keberhasilan harus ada proses yang 

berjalan.   

Sebuah hasil tim dalam setiap 

permainan sepakbola pastinya ada proses yang 

berjalan. Bahkan sebuah tim sepakbola tidak 

harus memiliki bintang besar untuk menjadi 

terbaik/juara. Setiap hasil pasti ada prosesnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan teknik survei, yaitu dengan 

menggunakan kuesioner pembentukan 

karakter kerjasama. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang 

tua peserta turnamen indonesia junior soccer 

league berjumlah 1000 orang tua. 

Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Sampling Incidental. 

Sampling Incidental adalah suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu system 

pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa 

sekarang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 368 responden.   

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Data penelitian yang terdiri dari 

pengkategorian hubungan pembentukan 

karakter kerjasama dengan sepakbola usia 

Dini pada Liga Indonesia Junior Soccer 

League Berikut ini adalah hasil deskripsi data 

hasil penelitian: 

 

Tabel 1.  Distribusi Frekuensi Hasil 

Penelitian 

N

o 
Kategori Nilai 

Frekue

nsi 

Prosent

ase 

1 
Rendah 

45 - 

54 
16 

4,35% 

2 
Sedang 

55 - 

64 
192 

52,17% 

3 
Tinggi 

65 - 

74 
147 

39,95% 

4 Tinggi 

sekali 

75 - 

84 
13 

3,53% 

 Total 368 100% 

 

 
Gambar 1. Diagram Hasil Penelitian  

 

Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut 

mengenai hasil analisis data yang telah 

dilakukan serta kaitannya dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pembentukan karakter kerjasama melalui 

sepakbola usia dini pada liga Indonesia Junior 

Soccer League. Hasil analisis deskriptif 

menunjukkan bahwa pembentukan karakter 

kerjasama melalui sepakbola usia dini pada 

liga Indonesia Junior Soccer League adalah 

tinggi atau baik. Hal ini terlihat dari hasil 

analisis data yang menunjukkan bahwa 
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mayoritas subjek penelitian yaitu sebanyak 16 

orang (4,35%) memiliki pengetahuan yang 

rendah atau buruk terhadap pembentukan 

karakter kerjasama, sebanyak 192 orang 

(52,17%) memiliki pengetahuan yang sedang 

atau cukup terhadap pembentukan karakter 

kerjasama, sebanyak 147 orang (39,95%) 

memiliki pengetahuan yang tinggi atau baik 

terhadap pembentukan karakter kerjasama dan 

sebanyak 13 orang (3,53%) memiliki 

pengetahuan yang sangat tinggi atau baik 

sekali terhadap pembentukan karakter 

kerjasama. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil keseluruhan, 

diketahui bahwa pembentukan karakter 

kerjasama melalui sepakbola usia dini pada 

liga Indonesia Junior Soccer League  berada 

pada kategori rendah atau buruk sebanyak 16 

orang (4,35%) terhadap pembentukan 

karakter kerjasama, sebanyak 192 orang 

(52,17%) memiliki pengetahuan yang sedang 

atau cukup terhadap pembentukan karakter 

kerjasama, sebanyak 147 orang (39,95%) 

memiliki pengetahuan yang tinggi atau baik 

terhadap pembentukan karakter kerjasama 

dan sebanyak 13 orang (3,53%) memiliki 

pengetahuan yang sangat tinggi atau baik 

sekali terhadap pembentukan karakter 

kerjasama. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Mensosialisasikan kepada Sekolah 

Sepakbola (SSB) bahwa pembentukan 

karakter kerjasama bias melalui 

sepakbola. 

2. Bagi peserta didik mampu memahami 

pentingnya pengaplikasian kerjasama 

dalam sepakbola. 

3. Bagi pihak sekolah sepakbola (SSB) agar 

terus mengembangkan karakter kerjasama 

peserta didik melalui sepakbola. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran latihan 

dan metode pembelajaran bermain serta motivasi belajar terhadap hasil dribbling bola basket. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI (Sebelas) di SMA Kartika I-1 Medan. Penelitian ini 

menggunakan treatment by level 2 x 2. Sampel terdiri dari 64 siswa. Teknik analisis data adalah 

analisis varians dua jalur (ANAVA) dan selanjutnya dilanjutkan dengan uji Tukey pada tingkat 

signifikansi α = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Nilai hasil belajar dribbling 

menggunakan metode pembelajaran latihan (A1) lebih tinggi dari nilai metode pembelajaran 

bermain (A2) di SMA Kartika I-1 Medan (2). Terdapat interaksi antara Metode Pembelajaran (A) 

dan Motivasi Belajar (B)  terhadap hasil belajar dribbling bola basket di SMA Kartika I-1 Medan 

(3).Nilai hasil belajar dribbling bola basket menggunakan metode pembelajaran latihan pada siswa 

dengan motivasi belajar tinggi (A1B1) lebih tinggi dari nilai dribbling menggunakan metode 

pembelajaran bermain pada siswa dengan motivasi belajar tinggi (A2B1) di SMA Kartika I-1 

Medan.(4) Nilai hasil dribbling menggunkan metode pembelajaran latihan pada siswa motivasi 

belajar rendah (A1B2) lebih rendah dari nilai dribbling dengan metode pembelajaran bermain pada 

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah(A2B2) di SMA Kartika I-1 Medan. 

 

Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Latihan, Bermain dan Dribbling Bola Basket 

 

PENDAHULUAN 

Olahraga adalah salah satu bentuk 

upaya untuk meningkatan kualitas manusia 

indonesia yang akan diarahkan pada 

pembentukan suatu karakter serta 

kedisiplinan dan sportivitas yang harus di 

junjung tinggi, dan peningkatan suatu prestasi 

yang sekiranya dapat membangkitkan rasa 

kebanggaan terkhusus dalam bidang 

olahraga. Aktivitas olahraga mencakup 

berbagai macam cabang seperti, Permainan 

Olahraga Bola Besar, Olahraga Bola Kecil, 

Olahraga Air, Atletik dan Olahraga Seni 

Beladiri. Dalam permainan olahraga bola 

besar yang tautkan dalam proses pendidikan 

salah satunya adalah kecabangan olahraga 

permainan bola basket. Dalam akrivitas 

olahraga permainan bola besar yang dalam 

hal ini kecabangan olahraga bola basket 

sebagai salah satu aktivitas permainan ciptaan 

manusia, yang merupakan bentuk aktivitas 

fisik. Keberadaan manusia dan olahraga 

adalah suatu hubungan yang tak dapat 

dipisahkan. Sebab bentuk kegiatan olahraga 

sangat berkaitan dengan sebuah perlakuan 

manusia, Oleh karena manusia pada dasarnya 

mempunyai berbagai potensi 

dibandingkandengan berbagai makhluk 

lainnya, maka dari itu olahraga sebagai suatu 

kegiatan jasmani yang perlu ditingkatkan 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas aktivitas manusia. Dalam permainan 

olahraga bola basket dilihat dari aspek  

anatomi biologis otot – otot yang terlibat atau 

berkontribusi dalam melakukan kegiatan 

drible bola basket yakni otot lengan dan otot 

tungkai kaki, Otot adalah sebuah jaringan 

dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai 

alat penggerak aktif yang akan menggerakkan 

tulang.  Otot dalam hal ini penting sekali 

mailto:noerfadlandikti@gmail.com
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dalam jaringan tubuh, sebab kontraksi 

anggota tubuh diawali dengan sebuah 

penggerak yakni otot. Gerak sel otot terjadi 

karena sitoplasma merubah bentuk,  yakni 

pada sel-sel sitoplasma ini merupakan 

benang–benang halus yang disebut miofibril, 

dimana jika sel otot yang mendapatkan 

rangsangan maka miofibril akan memendek, 

dengan kata lain sel – sel pada otot akan 

memendekkan dirinya ke arah tertentu 

(berkontraksi), maka dalam hal ini kegiatan 

mendrible bola pemain basket dapat merubah 

arah dribbling sewaktu-waktu kearah tertentu 

untuk dapat mengecoh lawan dan melakukan 

akselerasi serangan ke jantung pertahanan 

lawan.  

Peningkatan kualitas manusia dapat 

diwujudkan melalui olahraga yang ditautkan 

dari bagian pendidikan, dan kesehatan, serta 

sebagai tujuan untukmencapai sebuah 

prestasi. Untuk meningkatkan suatu mutu 

dalam dunia pendidikan, proses pembinaan 

mutu manusia, maka diharapkan motivasi 

menjadi konsep hipotetik dalam suatu 

kegiatan yang dipengaruhi oleh persepsi dan 

tingkah laku seseorang untuk merubah situasi 

yang kurang baik dan tidak menyenangkan. 

Motivasi belajar siswa memiliki 

indikator-indikator sebagai berikut: (1) 

keinginan berhasil dalam belajar, (2) 

keinginan untuk berprasangka dalam belajar, 

(3) keinginan untuk melakukan pekerjaan 

yang menantang, (4) keinginan untuk giat 

belajar, (5) keinginan untuk bekerja mandiri 

bertanggung jawab. 

Dalam pembahasan motivasi dalam 

belajar dihubungkan dengan salah satu materi 

belajar bola basket, dalam hal ini bola basket 

merupakan cabang olahraga yang diminati 

pelajar maupun kalangan masyarakat di kota 

dan didesa. Ini terlihat dari hampir setiap 

sekolah memiliki sarana/prasarana lapangan 

bola basket,hanya dalam hal pembinaan di 

kalangan pelajar masih belum berjalan lancar, 

akibatnya berdampak pada perkembangan 

prestasi yang sangat lambat. Pembinaan 

olahraga bola basket di kalangan siswa di 

kota medan, pada umumnya masih tergantung 

pada kegiatan ekstrakurikuler, dengan 

demikian berkembang tidaknya permainan 

bola basket di kalangan pelajar sangat 

tergantung dari aktivitas dan kreativitas guru 

penjas dan olahraga tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu, maka 

untuk melakukan proses pembelajaran 

dribbling bola basket, maka dipilih metode 

pembelajaran yang tepat dan mudah 

diterapkan kepada siswa, sehingga berbagai 

aktivitas gerak latihan dribbling bola basket 

dapat dikuasai dengan baik dan benar. 

Metode pembelajaran latihan dan 

pembelajaran bermain merupakan bagian dari 

metode pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran dribbling dalam bola basket. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 

: a) Variabel terikat yaitu : hasil belajar 

dribbling dalam pembelajaran bola basket 

(Y), b) variabel bebas yaitu metode 

pembelajaran latihan (A1) dan metode 

pembelajaran bermain (A2), dan c) variabel 

moderator yaitu motivasi belajar (B). 

Penelitian ini didesain dengan 

menggunakan Desain Treatment by Level 

2x2, sebagaimana diilustrasikan dalam 

gambar berikut. 

 

Tabel 1. Desain Penelitian 

                 

Metode 

Pembelajaran  

                               

(A) 

Motivasi 

belajar (B) 

Metode 

Pembelajaran 

Latihan 

 (A1) 

Metode 

Pembelajaran 

Bermain 

 (A2) 

Motivasi 

belajar 

Tinggi (B1) 

A1B1 A2B1 

Motivasi 

belajar 

Rendah (B2) 

A11B2 A2B2 

Total A1 A2 
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POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA Kartika I-1 Medan yang 

berjumlah 120 siswa yang terbagi dalam 3 

kelas. 

“Langkah-langkah penentuan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan purposive 

sampling. Yaitu penentuan sampel dari 

anggota populasi dengan tujuan atau 

pertimbangan tertentu”. 

Prosedur pelaksanaannya adalah 

sebagai berikut: 1) mengurut semua hasil tes 

motivasi belajar seluruh siswa kelas XI yaitu 

sebanyak 120 orang, yaitu dari nalai tertinggi 

dan nilai terendah. 2) selanjutnya menentukan 

27% jumlah data nilai tertinggi yang 

digolongkan menjadi kelompok motivasi 

belajar tinggi, dan 27% jumlah data nilai 

terendah yang dikategorikan motivasi belajar 

rendah. 3) Kemudian dari data kedua 

kelompok tersebut digunakan sebagai analisis 

berikutnya. 

 

RANCANGAN PERLAKUAN 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian eksperimen dengan menggunakan 

Design Treatmen by Level  2x2. Penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan pembelajaran 

dengan metode pembelajaran latihan dan 

metode pembelajaran bermain yang 

dipengaruhi oleh motivasi belajar pada materi 

dribbling bola basket. 

 

KONTROL VALIDITAS INTERNAL 

DAN EKSTERNAL 

Agarhasil penelitian ini benar 

menunjukkan sebagai akibat dari sebuah 

perlakuan yang diberikan, maka perlu 

dilakukan pengontrolan terhadap variabel luar 

yang mempengaruhi hasil belajar dribbling 

bola basket. Pengontrolan yang dimaksud 

adalah pengontrolan terhadap validitas 

internal dan eksternal. Validitas internal dan 

eksternal yang dikontrol dalam penelitian ini. 

1. Validitas Internal 

a. Pengaruh Sejarah 

b. Pengaruh Kematangan 

c. Pengaruh Kehilangan Peserta 

d. Pengaruh instrumen pengukuran 

e. Kontaminasi antar Kelompok 

2. Validitas Eksternal 

Pengontrolan validitas eksternal dilakukan 

agar hasil yang diperoleh benar-benar 

representatif dan dapat digeneralisasikan. 

Validitas eksternal dikategorikan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Validitas Populasi 

b. Validitas Ekologi 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data tersebut 

peneliti akan melakukan tes, adapun tes 

tersebut terlampir dalam pembahasan 

selanjutnya. 

1. Instrumen Hasil Belajar Dribbling 

Bola Basket 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

Hasil belajar tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mendribbling dalam permainan 

bola basket yang ingin dicapai baik itu 

mengenai tahap awalan maupun tahap 

pelaksanaan mendribbling bola, yang di dapat 

dari skor: a). Tahap Awalan: 1). Posisi 

Tangan  2) Posisi Badan. 3) Posisi kaki. 4). 

Pandangan. b). Tahap pelaksanaan 

mendribbling : 1). Posisi Tangan  2) Posisi 

Badan. 3) Posisi kaki. 4). Pandangan. 

c. Jenis Instrument 

Jenis dan metode instrumen 

pengumpulan data tidak ubahnya dengan 

berbicara masalah evaluasi, mengevaluasi 

tidak lain adalah memperoleh data tentang 

status sesuatu atau ukuran yang telah 

ditentukan. Jenis instrumen dalam penelitian 

ini yaitu Tes, tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau alat yang digunakan untuk 

mengukur. 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mengukur derajat validitas 

dribbling bola basket menggunakan teknik 

korelasi oleh Pearson dilakukan dengan dua 

cara yaitu; 1) Teknik korelasi product 

moment dengan simpangan, 2) Teknik 

korelasi dengan angka kasar.  Selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas dengan pengukuran 

test-retest. 
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1. Motivasi Belajar 

a. Definisi Konseptual 

Motivasi belajar adalah proses 

aktualiasasi sumber pergerakan dan 

pendorong tingkah laku manusia untuk 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki. 

b. Definisi Operasional 

Motivasi belajar yang dimaksud adalah 

dorongan siswa untuk melaksanakan atau 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru dengan sebaik mungkin, maka ia 

berkeinginan untuk mengaktualisasikan diri 

melalui kegiatan menggiring bola yang 

diperoleh dalam bentuk skor. 

Skor motivasi  diperoleh dari instrumen 

angket dengan indikator sebagai berikut: 1) 

adanya dorongan dari dalam diri individu, 2) 

rasa, 3) berorientasi pada tujuan. 

Proses pengembangan instrument dari 

motivasi dimulai dengan penyusunan butir-

butir pertanyaan sebanyak 50 butir 

pertanyaan dengan lima pilihan jawaban yang 

disediakan sebagai pengukur dengan skala 

likert. Setiap pertanyaan dilengkapi dengan 

pilihan jawaban berupa: Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju 

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS) selanjutnya 

melakukan kalibrasi instrument dengan cara 

menganalisis data hasil dari uji coba untuk 

menentukan validitas relealibitasnya.. 

Validitas butir instrumen motivasi belajar 

dianalisis dengan menggunakan rumus 

product moment dari pearson.  

 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Uraian deskripsi data hasil penelitian 

bertujuan untuk melihat secara umum 

gambaran karakteristikHasil belajar Dribling 

Bola Basketyang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. Hasil belajar Dribling Bola 

Basketdalam empat kelompok perlakuan 

berdasarkan Metode Pembelajaran (Latihan 

dan Bermain), Motivasi Belajar  (tinggi dan 

rendah) dan skor penampilan  Hasil belajar 

Dribling Bola Basketdari masing-masing 

kelompok perlakuan dijelaskan pada tabel  

berikut ini: 

Tabel 2. Rangkuman Data  Hasil 

Penelitian 

Metode 

Pembelajaran (A) 

 

Motivasi Belajar 

(B) 

Latihan 

(A1) 

Bermain 

(A2) 

Tinggi  n     = 8 

X  = 

23.88 

X = 191 

X2= 4589 

SD = 2,03 

n     = 8 

X  = 

17.38 

X = 139 

X2= 

2451 

SD= 2,26 

Rendah  n      = 8 

X  = 

18.13 

X = 145 

X2= 2657 

SD = 2,03 

n     = 8 

X  = 

20.50 

X = 164 

X2= 

3392 

SD= 2,07 

Total 

n     = 16 

X  = 21 

X = 336 

X2= 7246 

SD= 3,56 

n     = 16 

X = 

18.94 

X = 303 

X2= 

5843 

SD= 2,64 

 

1. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute dan Frekuensi Relative Pada 

Hasil Belajar Dribling Bola 

BasketPada Siswa, yang  Diajar 

Dengan Metode Latihan Secara 

Keseluruhan. 

Data Hasil belajar Dribling Bola 

Basketkelompok Siswa yang  diajar dengan 

Metode Latihansecara keseluruhan, diperoleh 

rentang antara 15 sampai 27 dengan rata-rata 

sebesar  21.00 dan simpangan baku sebesar  

3.56. Data diatas dianalisis secara statistik. 

2. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute dan Frekuensi Relative Pada 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket, 

Pada Kelompok  Siswa yang Diajar 

dengan Metode Bermain Secara 

Keseluruhan 
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Data Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket kelompok Siswa yang diajar dengan 

Metode Bermain secara keseluruhan, 

diperoleh rentang antara 15 sampai 24, 

dengan rata-rata sebesar  18,94dan simpangan 

baku sebesar 2,64. Data diatas dianalisis 

secara statistik. 

3. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute dan Frekuensi Relative Pada 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket 

Pada  Siswa yang Memiliki Motivasi 

Belajar Tinggi dan Diajar dengan 

Metode Latihan. 

Data Hasil Belajar Dribling Bola 

Basketpada Siswa yang memiliki  Motivasi 

Belajar tinggi dan diajar dengan Metode 

Latihan diperoleh rentang antara 20 sampai 

27, dengan rata-rata sebesar 23,88 dan 

simpangan baku sebesar 2,03. Data diatas 

dianalisis secara statistik. 

4. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute dan Frekuensi Relative Pada 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket 

Pada Siswa yang Memiliki Motivasi 

Belajar Tinggi dan Diajar dengan 

Metode Bermain. 

Data Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket pada Siswa yang memiliki  Motivasi 

Belajar tinggi dan  diajar dengan Metode 

Bermain diperoleh rentang antara 15 sampai 

21, dengan rata-rata sebesar 17,38 dan 

simpangan baku sebesar 2,26. Data di atas 

dianalisis secara statistik. 

5. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute dan Frekuensi Relative Pada 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket 

Pada  Siswa Yang Memiliki Motivasi 

Belajar Rendah dan Diajar dengan 

Metode Latihan. 

Data Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket pada siswa yang memiliki  Motivasi 

Belajar rendah dan diajar dengan Metode 

Latihan, diperoleh rentang antara 15 sampai 

21, dengan rata-rata sebesar 18,13 dan 

simpangan baku sebesar 2,03. Data diatas 

dianalisis secara statistik. 

6. Perhitungan Kelas Interval, Frekuensi 

Absolute Dan Frekuensi Relative 

PadaHasil Belajar Dribling Bola 

BasketPada  Siswa Yang Memiliki 

Motivasi Belajar Rendah dan Diajar 

dengan Metode Bermain. 

Data Hasil Belajar Dribling Bola 

Basketbawah pada siswa yang memiliki  

Motivasi Belajar rendah dan diajar dengan 

Metode Bermain diperoleh rentang antara 18 

sampai 24, dengan rata-rata sebesar 20,50 dan 

simpangan baku sebesar 2,07. Data diatas 

dianalisis secara statistik. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Pengujian persyaratan analisis 

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelum dilakukan analisis varians (Anava). 

Ada dua syarat harus dipenuhi sebelum 

melakukan analisis varians (Anava), yaitu (1) 

uji normalitas dan (2) uji homogenitas varians 

populasi. Untuk uji  normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan uji Lillifors dan 

untuk uji homogenitas varians populasi 

menggunakan Uji Bartlett keduanya pada 

taraf signifikansi   = 0,05. 

1.  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data Hasil 

Belajar Dribling Bola Basketmasing-masing 

dilakukan terhadap,(1) data keseluruhan 

Siswa yang diberikan Metode Latihan, (2) data 

keseluruhan siswa yang diberikan Metode 

Bermain,  (3)  data siswa yang memiliki 

Motivasi Belajar tinggi dan diajar dengan 

Metode Latihan, (4)data siswa yang memiliki 

Motivasi Belajar rendah dan  diajar dengan 

Metode Latihan, (5) data siswa yang 

memiliki Motivasi Belajar tinggi dan  diajar 

dengan Metode Bermain, (6) data siswa yang 

memiliki  Motivasi Belajar rendah dan diajar 

dengan Metode Bermain. 

 

Tabel 3. Rangkuman hasil uji normalitas 

keseluruhan data 

Kelompo

k 
N Lo Lt 

Kesimpula

n 

1 
1

6 

0,11

1 

0,19

8 
Normal 

2 
1

6 

0,17

7 

0,19

8 
Normal 
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3 8 
0,16

5 

0,31

3 
Normal 

4 8 
0,10

2 

0,31

3 
Normal 

5 8 
0,22

8 

0,31

3 
Normal 

6 8 
0,31

3 

0,31

3 
Normal 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas mengenai  

pada masing-masing kelompok  perlakuan, 

dilakukan dengan Uji Bartlett pada taraf 

signifikan α = 0,05. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Dengan terujinya normalitas dan 

homogenitas data hasil penelitian, maka 

syarat untuk analisis varians (Anova) telah 

terpenuhi. Pengujian hipotesis menggunakan 

analisis varians (Anova) dua arah merujuk 

pada Kadir. 

1. Terdapat Perbedaan Antara Metode 

Latihan dan Metode Bermain 

Terhadap Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket. 

Perhitungan analisis varians tentang 

perbedaan keefektifan antara kedua Metode 

Pembelajaransecara keseluruhan merujuk 

pada Kadir. Rangkuman dapat di lihat pada 

table 4.10.Karena F0 (A) = 7,708 > Ftab = 4,20 

maka H0 ditolak, terdapat perbedaan Hasil 

Belajar Dribling Bola Basket antara Siswa 

yang diajar dengan Metode Latihan dan 

Siswa yang diajar dengan Metode Bermain. 

2. Terdapat Interaksi Antara Metode 

Pembelajaran dengan  Motivasi 

BelajarTerhadap Hasil Belajar 

Dribling Bola Basket. 

Berdasarkan rangkuman hasil 

perhitungan analisis varians, diperoleh F0 

(AB) = 35,679 > Ftab = 4,20 maka H0 ditolak. 

Hipótesis nol (H0) yang menyatakan terdapat 

interaksi antara Metode Pembelajaran dan 

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 

Dribling Bola Basket ditolak dan hipótesis 

alternatif (H1) diterima. Dapat dinyatakan 

bahwa terdapat pengaruh interaksi antara 

Metode Pembelajaran dan Motivasi Belajar 

terhadap kemampuan Hasil Belajar Dribling 

Bola Basket. 

3. Terdapat Perbedaan Antara Metode 

Latihan dan Metode Bermain 

Terhadap Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket Bagi Siswa yang Memiliki 

Motivasi Belajar Tinggi. 

Perhitungan analisis varians tahap 

lanjut dengan uji tukey untuk 

membandingkan kelompok Motivasi Belajar 

tinggi kedua Metode Pembelajaran merujuk 

pada pendapat Mosston dan Asworth. 

Perhitungan mengenai perbedaan pengaruh 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket bagi 

kelompok Motivasi Belajar tinggi yang diajar 

dengan Metode Latihan dan  Bermain (A1B1 

dan A2B1). 

 

Tabel 4. Rangkuman hasil perhitungan Uji 

Tuckey 

N

o 

Kelompok 

yang 

Dibandingka

n 

Q0 

Q 

tabel 

0,05 

Keteranga

n 

1 

A1B1 dan 

A2B1 

8,7

5 

4,0

4 Signifikan 

 

4. Terdapat Perbedaan Antara Metode 

Latihan dan Metode Bermain 

Terhadap Hasil Belajar Dribling Bola 

Basket Bagi Siswa Yang Memiliki 

Motivasi Belajar  Rendah. 

Perhitungan analisis varians tahap 

lanjut dengan uji tukey untuk 

membandingkan kelompok Motivasi Belajar 

rendah. Perhitungan mengenai perbedaan 

pengaruh Hasil Belajar Dribling Bola Basket 

yang diajar dengan Metode Latihan dan 

Bermain (A1B2 dan A2B2) 

 

Table 5. Rangkuman hasil perhitungan uji 

Tuckey 

N

o 

Kelompok 

Yang 

Dibanding

kan 

Qo 

Q 

tabel 

0,05 

Keterang

an 

1 
A1B2 dan 

A2B2 

3,2

0 

4,0

4 

Signifika

n 
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PEMBAHASAN  

 Dari hasil pengujian keempat 

rumusan hipotesis ternyata hasilnya 

menunjukkan bahwa hipotesis 1 (satu), 2 

(dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah teruji. 

Secara statistik rata-rata skor Hasil Belajar 

Dribling Bola Basket bagi Siswa yang diajar 

dengan metode Latihan lebih tinggi daripada 

Siswa yang diajar dengan metode Bermain. 

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa adanya 

interaksi antara Metode Pembelajaran dan 

Motivasi Belajar. Bagi Siswa yang memiliki 

Motivasi Belajar tinggi Hasil Belajar 

Dribling Bola Basket yang diajar dengan 

metode Latihan lebih tinggi daripada Siswa 

yang diajar dengan metode Bermain.  Bagi 

Siswa yang memiliki Motivasi Belajar rendah 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket yang 

diajar dengan metode Bermain tidak memiliki 

perbedaan daripada Siswa yang diajar dengan 

metode Latihan. Hal ini sesuai dengan kajian 

teori dan kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan pada bab II bahwa hipotesis 

penelitian yang dikemukakan dapat 

dibuktikan secara empirik. 

Secara keseluruhan maka Metode 

Latihan memiliki pengaruh yang lebih baik 

dibanding dengan Metode Bermain. 

Sedangkan bagi Siswa yang memiliki 

Motivasi Belajartinggi hendaknya memilih 

Metode Latihan jika ingin meningkatkan 

Hasil Belajar Dribling Bola Basket. 

Sedangkan bagi Siswa yang 

memilikiMotivasi Belajarrendah, dapat  

diberikan kedua Metode Pembelajaran 

tersebut untuk meningkatkan Hasil Belajar 

Dribling Bola Basket. 

 

KESIMPULAN 

 Pelaksaan pembelajaran bola basket 

banyak metode pembelajaran yang telah 

dikembangkan dari waktu ke waktu untuk 

meningkatkan sumberdaya manusia yang 

lebih baik, dalam hal ini pengembangan 

metode pembelajaran salah satunya adalah 

metode pembelajaran latihan dan metode 

pembelajaran bermain, dalam pembelajaran 

bola basket dipenelitian ini metode latihan  

memiliki pengaruh lebih baik dibanding 

metode pembelajaran bermain bagi 

siswa/siswi yang memiliki motivasi belajar 

tinggi dan motivasi belajar rendah, 

penggunaan metode pembelajaran latihan 

dapat berpengaruh baik dalam peningkatan 

hasil belajar siswa/i baik siswa/i yang 

memiliki motivasi belajar tinggi serta siswa/i 

yang memiliki motivasi belajar rendah, 

penggunaan metode latihan secara 

berkesinambungan (rutin) akan menanamkan 

sikap disiplin dan memperoleh ketangkasan, 

keterampilan secara singkat tentang sesuatu 

yang dipelajari. Metode latihan dapat pula 

diartikan sebagai suatu cara mengajar yang 

sistematis dan terstruktur dimana siswa 

melaksanakan kegiatan – kegiatan latihan, 

agar siswa/i memiliki keterampilan yang 

lebih baik dari apa yang sudah dipelajari. 

Bahan pembelajaran yang diberikan dalam 

situasi dan iklim belajar yang sungguh-

sungguh yakni metode pembelajaran latihan 

akan lebih baik dalam ingatan siswa/i, karena 

seluruh fikiran dan fokus peserta didik 

dikonsentrasikan pada pelajaran yang 

dilatihkan sesuai dengan program latihan 

yang sudah ditentukan.  

 

SARAN 

Peneliti menyarankan agar menggunakan 

metode pembelajaran bermain dan latihan 

karena dapat meningkatkan motivasi belajar. 

Pembelajaran ini sangat baik dalam 

pembelajaran untuk siswa. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian  ini untuk mengetahui pengaruh latihan bandul stroke with feeding 

untuk meningkatkan kemampuan groundstroke dalam permainan tennis. Metode penelitian ini 

adalah eksperimen dengan uji t-berpasangan. Populasi adalah mahasiswa prodi PKO Unimed, 

dengan jumlah 81 orang. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen dengan jumlah 40 

orang dan kelompok kedua adalah kelas kontrol dengan jumlah 41 orang. Setiap kelompok 

dirandom untuk memperoleh sample dengan teknik Slovin. Pada kelas eksperimen jumlah 

sampel adalah 36 orang dan pada kelompok kontrol jumlah sampel adalah 37 orang. Pada kelas 

ekperimen diberikan perlakuan yaitu latihan bandul stroke with feeding sebanyak 16 kali 

pertemuan dengan frekuensi latihan tiga kali dalam satu minggu. Sedangkan pada kelas kontrol 

tetap melakukan latihan seperti apa adanya. Pengukuran kemampuan groundstroke dengan 

groundstroke tennis tes yang dilakukan dua kali yaitu sebelum diberikan perlakukan dan 

sesudah diberikan perlakuan. Uji persyaratan analsis yaitu data harus berdistribusi normal dan 

juga homogen serta pengambilan sampel dari populasi adalah random. Hasil penelitian adalah 

terdapat pengaruh yang singnifikan dari latihan bandul stroke with feeding terhadap kemampuan 

groundstroke dalam bermain tennis lapangan. Sedangkan pada kelas kontrol yang tidak 

diberikan latihan bandul stroke with feeding tidak menujukkan pengaruh yang singnifikan. 

Sangat disarankan kepada pelatih dan juga instruktur agar memberikan bentuk latihan ini 

kepada atletnya untuk meningkatkan kemampuan teknik dalam bermain tennis yaitu 

groundstroke.  

Kata Kunci:  Latihan Bandul Stroke with Feeding, Groundstroke Tennis 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the effect of bandul stroke with feeding to 

improve the groundstroke abilities in tennis. The method is experimental research using paired 

t-test. The population is PKO – FIK Unimed students, with 81 people for two groups, 

experiment and control. The first is experimental group with 40 people and the other is control 

group with 41 people. Each group was randomized with Slovin techniques. 36 students for 

experimental group and 37 students for control group. The treatment was given for 

experimental group, namely bandul stroke with feeding. 16 times exercises with the frequency is 

three times a week. While in the control class, they still do the exercises as they are. Measuring 

the ability of a groundstroke with a groundstroke tennis test is done twice, before being given 

treatment and after being given treatment. Test requirements analysis are normally distributed 

and also homogeneous and sampling from the population is random. The results of this study is 

there are significant effects of bandul stroke with feeding on groundstroke abilities in playing 

tennis. Where as in the control group that was not given bandul stroke with feeding with 

conventional feeding or exercise did not show significant effect. It is strongly recommended for 

the tennis coach or tennis instructor to give this exercise to tennis athlete for improve their 

technical ability to play tennis, especially groundstroke. 
 

Keywords:  Bandul Stroke with Feeding, Tennis Groundstroke 
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PENDAHULUAN  

Masyarakat semakin menyadari 

pentingnya aktifitas olahraga dalam 

kehidupan mereka. Banyak manfaat yang 

diperoleh secara langsung dengan 

melakukan aktifitas ini. Untuk beberapa 

kalangan, olahraga menjadi sebuah 

kebutuhan yang mendukung untuk 

melakukan pekerjaan rutin seperti pekerjaan 

di kantor dan juga aktivitas lainnya. Manfaat 

langsung yang diperoleh dalam melakukan 

aktifitas olahraga adalah untuk menjaga 

kesehatan dan kebugaran agar tidak mudah 

untuk terserang oleh penyakit. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat T C Mutohir, M 

Muhyi, A Fenanlampir, 2012:29 

mengatakan bahwa beberapa manfaat dari 

aktivitas olahraga antara lain: (1) 

mengurangi stress, (2) memperbaiki kinerja 

otak, (3) mengurangi cemas dan depresi, (4) 

memperlancarkan brain neurotransmitter, 

(5) sebagai anti aging, (6) meningkatkan 

rasa bahagia dan rasa percaya diri.  

Hans Steiner, dkk (2003) 

mengatakan bahwa usia remaja yang aktif 

melakukan aktifitas olahraga mempunyai 

fungsi organ tubuh yang lebih baik 

dibandingkan dengan remaja yang tidak 

aktif melakukan olahraga. Selain untuk 

menjaga kebugaran, olahraga juga 

bermanfaat untuk rekreasi atau untuk 

mencari kesenangan. Dalam olahraga 

rekreasi yang diutamakan adalah 

menyegarkan pikiran melalui permainan 

dalam aktifitas fisik sehingga memberikan 

rasa nyaman dan senang pada pelakunya.  

Olahraga prestasi adalah olahraga 

yang bertujuan untuk menujukkan 

kemampuan diri melakui kompetisi. Meraih 

prestasi setinggi-tingginya untuk mendapat 

pengakuan, penghidupan yang layak dengan 

bermain pada taraf professional dan juga 

untuk memacu kemampuan diri pada level 

tertinggi. Dalam olahraga tennis lapangan 

olahraga prestasi telah memiliki sistem 

kompetisi yang ketat dimana banyak 

pertandingan yang harus diikuti oleh setiap 

pemain tennis sesuai dengan level atau 

kemampuan yang dimilikinya.  

Tennis adalah salah satu olahraga 

yang sudah popular dengan peminat yang 

luarbiasa, pada perkembangannya setiap 

pertandingan sangat sulit untuk diprediksi 

dan mempunyai potensi yang dramatis 

Demetris Spanias and William J. 

Knottenbelt. (2012, 311-320). Rolf 

(2006:12) mengatakan bahwa tennis adalah 

permainan rekreasi yang mana dapat 

membangun kemampuan fisik, mental, 

sosial dan juga membangun semangat 

berkompetisi. Tennis adalah olahraga 

permainan yang menggunakan raket untuk 

memukul bola berdiameter 65,41 sampai 

dengan 68,58 m pada lapangan sepanjang 

23,77 meter yang dibatasi oleh net. Untuk 

meraih prestasi dalam bermain tennis perlu 

dilakukan latihan yang teratur sehingga 

semua teknik bermain dapat dikuasai dengan 

baik. Hasil latihan yang dilakukan dievaluasi 

dari hasil pertandingan yang diikuti sehingga 

banyak turnamen yang diadakan untuk 

menyeleksi permain-pemain terbaik dalam 

pertandingan tennis. Turnamen tersebut 

dibuat berjenjang atau berkelas sehingga 

setiap pemain tennis mengetahui capaian 

hasil dari latihan yang dilakukan.  

Dalam permainannya bola dipukul 

melewati net dan setiap pemain berusaha 

mematikan bola di lapangan permainan 

lawan. Tennis menurut Jones, C (1988) 

adalah permainan untuk dua atau empat 

orang yang terbagi dalam dua pihak dan 

setiap pihak menempati satu daerah yang 

terpisahkan oleh sebuah jaring. Bola dapat 

dipukul setelah memantul disebut dengan 

groundstroke, sebelum memantul disebut 

dengan volley dan over head dan memukul 

bola pada saat memulai pertandingan yang 

disebut dengan servis. Irama permainan 

tennis bisa diatur sedemikian rupa 

tergantung siapa yang memainkannya hal 

inilah yang menjadi dasar permainan tennis 

dapat dimainkan pada segala usia. Pada saat 

pertandingan irama bermain tennis menjadi 

sangat cepat dimana setiap pemain berusaha 

mematikan bola dengan mengembangkan 

taktik dan teknik bermainnya. Dalam 

Sannicanro et all, 2014 mengatakan 

permainan tennis ditandai dengan eksekusi 

dari serangkaian intensitas tinggi dan 

tindakan eksplosive, sprint sangat singkat, 

perubahan arah dan deselerasi mendadak 

oleh karena itu seorang pemain tennis harus 

menguasai  dasar dari permainan tennis.  
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Internasional Tennis Federation 

selaku organisasi yang independen berusaha 

untuk memperkenalkan tennis hingga ke 

seluruh dunia. Banyak pertandingan yang 

diselenggarakan oleh organisasi ini baik 

yang bersifat amatir dan profesional. 

Pemenang dari setiap pertandingan 

memperoleh prize money yang tidak sedikit.  

Level kompetisi pada permainan 

tennis sehingga memberikan kesempatan 

kepada semua orang untuk berprestasi atau 

menjadi pemain tennis terhebat yang dapat 

mengalahkan pemain-pemain tennis lainnya. 

Untuk tingkat profesional turnamen tertinggi 

kelasnya adalah grandslam yang terdiri dari 

empat yaitu australia open, Franch Open, 

Wibledon dan US Open. Selanjutnya untuk 

putra ATP World Tour Final, ATP Word 

1000, ATP World 500 Series, ATP world 

250 Series, Selanjutnya untuk wanita setelah 

grandslam adalah Premier WTA Tour 

Championship, Premier Mandatory, Premier 

5, Premier 700, Premier 600, International 

WTA Tour Championship dan International 

Tournament. lalu diikuti dengan turnamen 

ATP Tour Challenger Tournament. 

Sedangkan untuk tingkat junior turnamen 

yang tersedia adalah ITF event Grade A 

(yaitu turnamen grand slam), grade B and 

grade C selanjutnya Grade 1 hingga grade 4 

dimana kesemuanya turnament tersebut 

sudah dalam tingkatan internasional.  

Tentu untuk memperoleh prestasi 

harus dibarengi dengan latihan yang rutin 

dan juga terprogram. Menjadi lawan yang 

tangguh harus bermain dengan kekuatan 

maksimal, dan dapat memanfaat kelemahan 

lawan. Melatih komponen kebugaran 

jasmani akan membantu pada saat 

bertanding dan menjadi tantangan berat bagi 

lawan baik itu di klub maupun pada saat 

pertandingan Rolf Flichtbeil (2006:12). 

Pencapaian prestasi setinggi-tingginya tentu 

membutuhkan proses yang sangat panjang 

dalam latihan tidak hanya mengorbankan 

uang yang tidak sedikit, mengorbankan 

banyak waktu untuk fokus latihan tetapi juga 

dibutuhkan analsisis dari  bentuk latihan 

yang dapat meningkatkan kemampuan 

teknik dalam bermain tennis. Dalam 

bermain tennis banyak teknik yang 

digunakan dalam bermain baik itu tunggal 

maupun ganda, teknik bermain tersebut 

antara lain groundstroke, volley, smash, 

servis.  

 

Groundstroke 

Groundstroke adalah salah satu teknik 

yang paling sering di lakukan dalam 

permainan tennis khususnya pada permainan 

single. Return servis, forehand 

groundstroke, backhand groundstroke, 

adalah beberapa teknik groundstoke yang 

harus  dikuasai oleh pemain yang mana bola 

dapat dipukul dengan tepat ke sasaran yang 

telah ditetapkan setelah bola memantul. 

Groundstroke adalah memukul bola ketika 

bola tersebut telah memantul dari 

permukaan lapangan. Patrick McEnroe and 

Peter Bodo, (1998:94). Groundstroke adalah 

dasar pukulan dalam permainan tenis yang 

dapat dikembangkan untuk memperoleh 

point. Pukulan ini dapat dilakukan dari 

seluruh sisi lapangan dan biasanya pemain 

melakukannya dari garis belakang lapangan 

dan dipukul setelah bola memantul (Rolf 

Flitchtbeil, 2006:42).  

Pada pertandingan single 80% teknik 

yang digunakan dalam permainan tennis 

khusunya permainan tunggal adalah 

groundstorke. Selain itu untuk 

mempertahankan posisi bertahan maupun 

untuk menyerang, pemain tennis bisa 

melakukan stroke dari belakang garis 

belakang untuk menciptakan peluang 

menyerang pertahanan lawan dengan 

memukul bola pada titik yang sulit untuk  

dijangkau sehingga menyulitkan lawan 

untuk mengembalikannya. Karena begitu 

perlunya teknik groundstroke dalam 

permainan tennis sehingga setiap pemain 

tennis perlu menguasai teknik ini dengan 

baik dan benar dengan latihan yang rutin.  

Pada umumnya pemain tennis 

pemula akan sulit untuk menguasi teknik ini 

karena dibutuhkan koordinasi yang baik 

untuk  mengayunkan raket memukul bola. 

Setiap pemain tennis harus dapat 

menganalisis ketinggian, arah, putaran, jarak 

dan kecepatan bola agar dapat memukul 

bola dengan benar. Raket juga harus 

diayunkan mulai dari backswing hingga 

followthrow baik di arah forehand maupun 

backhand. Selain itu pergerakan kaki atau 

footwork harus diperhatikan sehingga dapat 

mendukung hasil pukulan ke arah yang 



Latihan Bandul Stroke With Feeding Terhadap Kemampuan Groundstroke Tennis                                                                              

 

112 
 

tepat. Karena demikian kompleksnya 

gerakan dalam memukul bola dengan benar 

sehingga dibutuhkan latihan dengan metode 

yang baik agar dapat mengembakan 

kemampuan atlet dalam melakukan 

groundstroke. Adapun salah satu bentuk dari 

latihan tersebut adalah latihan bandul stroke 

with feeding.  

 

Latihan  

Latihan adalah aktivitas gerak yang 

dilaksanakan secara teratur, terencana, 

menggunakan pola dan sistem tertentu, 

metodis serta berulang seperti gerakan yang 

semula sukar dilakukan, kurang koordinatif 

menjadi semakin mudah, otomatis, dan 

reflektif  sehingga gerak menjadi efisien dan 

itu harus dikerjakan berkali- kali. Menurut 

Sukadiyanto dkk, (2010:5) mengartikan 

latihan sebagai aktivitas untuk 

meningkatkan keterampilan dalam 

melakukan aktifitas berolahraga dengan 

menggunakan berbagai peralatan sesuai 

dengan tujuan dan kebutuhan cabang 

olahraga. Pertandingan merupakan puncak 

dari proses berlatih dan melatih dalam 

olahraga, dengan harapan agar atlet dapat 

berprestasi optimal. Mendapatkan prestasi 

yang optimal, seorang atlet tidak terlepas 

dari proses latihan, karena tujuan utama dari 

latihan adalah meningkatkan fungsional atlet 

dan mengembangkan kemampuan biomotor 

ke standar yang paling tinggi. Latihan adalah 

suatu proses penyempurnaan olahraga yang 

diatur dengan prinsip-prinsip yang bersifat 

ilmiah, khususnya prinsip pedagogis, proses 

ini yang direncanakan secara sistematis 

meningkatkan kesiapan sesorang 

olahragawan.  

Beberapa ciri latihan menurut 

Sukadiyanto dkk, (2010:7) adalah : (1) Suatu 

proses untuk pencapaian tingkat kemampuan 

yang lebih baik dalam berolahraga, yang 

memerlukan waktu tertentu (pentahapan) 

serta memerlukan perencanaan yang tepat 

dan cermat. (2) Proses latihan harus teratur 

dan progresif. Teratur maksudnya latihan 

harus dilakukan secara ajeg, maju, dan 

berkelanjutan. Sedangkan bersifat progresif 

maksudnya materi latihan diberikan dari 

yang mudah ke yang sukar, dari yang 

sederhana ke yang lebih sulit, dari yang 

ringan ke yang berat. (3) Pada setiap kali 

tatap muka (satu sesi atau satu unit latihan) 

harus memiliki tujuan dan sasaran. (4) 

Materi latihan harus berisikan materi teori 

dan praktik, agar pemahaman dan 

penguasaan keterampilan menjadi relatif 

permanen. (5) Menggunakan metode 

tertentu, yaitu cara paling efektif yang 

direncanakan secara bertahap dengan 

memperhitungkan faktor kesulitan, 

kompleksitas gerak, dan menekan pada 

sasaran latihan. Berdasarkan pendapat dari 

beberapa ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa latihan adalah aktifitas 

yang meningkatkan keterampilan seseorang 

yang dilakukan secara sistematis, teratur, 

meningkat dan berulang ulang waktunya 

untuk mencapai kesempurnaan. 

 Menurut T. Jeff Chandler and W 

Britt Chandler (1990,3-5) bahwa beberapa 

prinsip dari latihan adalah warm up and cool 

down, adaptation, loading, specificity, 

instensity, volume, frequency, density, 

individuality, recovery and variety.  

 

Latihan Bandul Stroke With Feeding 

 

Latihan bandul stroke with feeding 

adalah salah satu bentuk latihan teknik yang 

bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan teknik groundstroke bermain 

tennis. Latihan ini dilakukan dengan bola 

diumpan (feeding) oleh pelatih atau 

instruktur dari seberang net ke tengah 

lapangan dengan frekuensi tiga puluh kali 

dalam satu menit. Sedangkan pemain tennis 

bergerak seperti bandul bergantian memukul 

bola ke arah yang telah ditetapkan. 

Pada awalnya pemain A berdiri 

tepat di depan center mark yaitu tengah 

lapangan di base line sedangkan pemain B 

berdiri di sudut belakang garis ganda. Pada 

saat bola diumpan oleh instruktur pemain B 

yang memukul bola dengan forehand 

groundstroke bersamaan dengan itu pemain 

A bergerak dengan lateral run ke sisi kanan 

lapangan hingga ke sudut garis ganda. 

Setelah bola dipukul pemain A maka bola ke 

dua kembali diumpan oleh instruktur dan 

giliran pemain A memukul bola dengan 

teknik groundstroke backhand bersamaan 

dengan itu pemain A bergerak ke sisi kiri 

lapangan hingga ke sudut garis belakang 

lapangan ganda sebelah kiri.  
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Demikian dilakukan berulang ulang 

hingga pemain A memukul bola sebanyak 4 

kali dan pemain B memukul bola sebanyak 3 

kali pengulangan. Pemain A selesai 

memukul bola dan mengumpulkan bola 

sebanyak tujuh bola dimasukkan ke dalam 

keranjang. Selanjutnya posisi pemain A 

akan digantikan oleh pemain B dan posisi 

pemain B akan digantikan oleh pemain C 

yaitu pemain yang bersiap atau menunggu 

giliran di belakang pemain B. Pelatih atau 

instruktur mengumpan bola dengan 

ketinggian pantulan setinggi bahu sehingga 

pemain mudah untuk memperbaiki teknik 

dan memukul bola dengan benar. Pelatih 

atau instruktur juga dapat memberikan 

koreksi secara langsung terhadap kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh setiap 

pemain tennis.  

 
Gambar 1 : Model Latihan Bandul Stroke 

With Feeding 

Program latihan yang diberikan 

dengan menggunakan latihan ini 

berlandaskan prinsip-prinsip latihan yang 

telah dikemukakan sebelumnya. Adapun 

warm up dan cool down akan diberikan 

setiap dimulai dan juga selesai latihan untuk 

mempersiapkan otot, sendi dan juga organ 

tubuh yang lain menerima beban latihan, 

sedangkan cooling down bertujuan untuk 

mengembalikan kondisi tubuh pada keadaan 

sebelum latihan dimulai. Beban latihan 

diberikan dengan meningkatkan set latihan 

dari 5 hingga 10 set.  

Volume, intensitas dan frekuensi 

dilakukan dengan memukul bola 3-4 kali 

pada setiap pemain dengan pergerakan 

seperti bandul pada sisi lapangan paling kiri 

hingga ketengah lapangan. Setiap kelompok 

latihan terdiri dari 8-10 orang yang mana 

setiap selesai memukul bola setiap atlet akan 

mengumpulkan bola sebanyak yang dia 

pukul dan memasukkanya ke dalam 

kerajang. Hal tersebut bertujuan untuk 

memastikan setiap atlet aktif bergerak pada 

saat latihan berlangsung.  

Latihan spesifik untuk melatih 

kemampuan groundstroke forehand dan juga 

backhand. Sedangkan istirahat akan 

diberikan selama 2 menit setelah setiap 

kelompok memukul bola sebanyak 5-10 set. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental yaitu metode penelitian yang 

bertujuan akan mengetahui apakah sebua 

perlakuan memberikan pengaruh yang 

signifikan atau tidak. Dengan menggunakan 

desain the randomized pretest-posttest 

control group design (Jack R. Frangkael at 

all, 2012:272) rancangan penelitian tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 1 : The randomized pretest-posttest 

control group design 

 

Treatment Group R O1 X O2 

Control Group R O1 C O2 

Keterangan :   

R = Random   O1 = Pre Test 

O2 = Post Test  X = Treatment 

C = Control 
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Penelitian ini dilakukan di lapangan 

tennis Unimed yang mana jenis permukaan 

lapangan tennis tersebut adalah hard court.  

Populasi dari penelitan ini sejumlah 81 

pemain tennis pemula pada level mahasiswa 

dengan usia 18 tahun ± 2. Populasi tersebut 

terdiri dari dua kelas. Satu kelas akan 

dijadikan sebagai kelas kontrol dimana 

jumlah mahasiswanya sebanyak 40 orang 

dirandom dengan menggunakan teknik 

slovin (Juliansya Nur, 2015,p.158), sehingga 

diperoleh jumlah sample sebanyak 36 orang. 

Pada kelas eksperimen jumlah populasi 

sebanyak 41 orang dirandom dengan 

menggunakan teknik slovin sehingga 

diperoleh jumlah sample sebanyak 37 orang. 

Sehingga total sampling dari kedua kelas 

sebanyak 73 orang.  

 

Tabel 2 : Sampling dari Populasi dengan 

Teknik Slovin 

Kelas Populasi Sample 

Treatment 

Group 

40 36 

Control Group 41 37 

Jumlah 81 73 

 

Adapun aktivitas dari sampel pada 

penelitian ini adalah mengikuti perkuliahan 

di fakultas ilmu keolahragaan yang mana 

mereka melakukan aktifitas fisik setiap 

harinya dan rata rata kemampuan 

motoriknya adalah baik.  

Kelas kontrol akan melakukan 

aktivitas latihan seperti biasa tanpa ada 

perlakukan khusus yang mana kelas ini tetap 

melakukan latihan sebanyak tiga kali dalam 

seminggu. Sedangkan pada kelas 

eksperimen akan diberikan perlakuan yaitu 

latihan bandul stroke with feeding 16 kali 

pertemuan dengan frekuensi tiga kali dalam 

satu minggu.  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan eksperimen (Arikunto, S.  

(2009) yang menggunakan test dan 

pengukuran. Tes awal dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan groundstroke dan 

membagi sampel dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok latihan eksperimen yang 

memperoleh perlakauan dari latihan bandul 

stroke with feeding dan kelompok latihan 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan atau 

melakukan aktifitas seperti biasa atau 

konvensional. Perlakuan latihan 

dilaksanakan selama enambelas kali 

pertemuan dengan volume latihan tiga kali 

dalam seminggu. Setelah program latihan 

selesai diberikan maka dilanjutkan dengan 

tes akhir yang  menggunakan Instrumen 

groundstroke tennis tes.  

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 
Gambar 2 : Tes Grounstroke Tennis 

 

Instrumen tes yang digunakan 

adalah untuk mengukur kemampuan 

groundstroke tennis adalah tes groundstroke 

tennis (David Siahaan, 2018). Adapun 

koefisien reliabilitas dari tes ini adalah .821 

dan dari uji validitas yang telah dilakukan 

tes ini telah dinyatakan valid. Penilaian hasil 

untuk groundstroke forehand dan backhand 

drive dilakukan melakukan unjuk kerja 

dimana bola diumpan dari seberang net oleh 

feeder atau pengumpan ke titik yang telah 

ditentukan. Mahasiswa bergerak memukul 

bola mulai dari forehand, backhand, secara 

bergantian hingga 10 kali ulangan (5 

forehand dan 5 backhand). Jumlah Nilai 

yang diperoleh dalam 10 kali memukul bola 

di jumlahkan dan nilai tersebut menjadi nilai 

kemampuan mahasiswa melakukan 

groundstroke. Bola yang dipukul keluar dari 

lapangan dan menyangkut di net tidak 
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masuk ke lapangan permainan tidak 

mendapatkan nilai.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

 Hasil analisis data penelitian 

dideskripsikan dalam bentuk grafik dan juga 

dihitung mean, varians dan simpangan baku 

dari setiap kelompok data. Pada kelas pre tes 

kelas kontrol diketahui mean dari kelompok 

data tersebut adalah 15.17, varians adalah 

32.26 dan simpangan baku adalah 5.94. Pada 

kelas pos tes kelas kontrol diketahui mean 

dari kelompok data tersebut adalah 12.6, 

varians adalah 18.53 dan simpangan baku 

adalah 4.3. 

Pada kelas pre tes kelas eksperimen 

diketahui mean dari kelompok data tersebut 

adalah 19,18, varians adalah 39,58 dan 

simpangan baku adalah 6,29. Pada pos tes 

kelas eksperimen diketahui mean dari 

kelompok data tersebut adalah 23.38, 

varians adalah 60.5 dan simpangan baku 

adalah 7.78. 

 

Tabel 3 : Deskripsi Data Penelitian 

 Kelas Mean Varians S. Baku 

Kontrol 

 Pre Tes 15,17 35,26 5,94 

 Post 

Tes 

12,6 18,53 4,30 

Eksperimen 

 Pre Tes 19,18 39,58 6,29 

 Post 

Tes 

23,38 60,5 7,78 

 

Deskripsi Data Kelas Kontrol 

 

 
Gambar 3 : Grafik Penyebaran Data Pre Tes 

Kelas Kontrol 

Distribus data pada kelompok data 

pre tes kelas kontrol adalah pada kelas 3-6 

terdapat 4 orang sampel, pada kelas 7-10 

terdapat 6 orang sample, pada kelompok 

data 11-14 terdapat 10 orang sampel, pada 

kelas 15-18 terdapat 9 orang, pada kelas 19-

22 terdapat 6 orang sampel, pada kelas 23-

26 terdapat 5 orang sampel dan kelas 27-30 

terdapat 1 orang sampel. 

 
Gambar 4 : Grafik Penyebaran Data Post 

Tes Kelas Kontrol 

 

Distribusi data pada kelompok data 

post tes kelas kontrol adalah pada kelas 5-7 

terdapat 5 orang sampel, pada kelas 8-10 

terdapat 7 orang sample, pada kelompok 

data 11-13 terdapat 14 orang sampel, pada 

kelas 14-16 terdapat 5 orang, pada kelas 17-

19 terdapat 7 orang sampel dan pada kelas 

20-22 terdapat 3 orang sampel. 

 

Deskripsi Data Kelas Eksperimen 

Distribus data pada kelompok data 

pre tes kelas eksperimen adalah pada kelas 

3-7 terdapat 2 orang sampel, pada kelas 8-12 

terdapat 5 orang sample, pada kelompok 

data 13-17 terdapat 9 orang sampel, pada 

kelas 15-18 terdapat 9 orang, pada kelas 18-

22 terdapat 11 orang sampel, pada kelas 23-

27 terdapat 10 orang sampel dan kelas 28-32 

terdapat 3 orang sampel.  

 

 
Gambar 5 : Grafik Penyebaran Data Pre Tes 

Kelas Eksperimen 
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Distribus data pada kelompok data 

post  tes kelas eksperimen adalah pada kelas 

4-9 terdapat 2 orang sampel, pada kelas 10-

15 terdapat 5 orang sample, pada kelompok 

data 16-21 terdapat 9 orang sampel, pada 

kelas 22-27 terdapat 12 orang, pada kelas 

28-33 terdapat 9 orang sampel dan pada 

kelas 34-39 terdapat terdapat 3 orang 

sampel.  

 

 
Gambar 6 : Grafik Penyebaran Data Post 

Tes Kelas Eksperimen 

 

Persyaratan Analisis  

Hasil uji normalitas dengan 

menggunakan kolmogorov smirnov tes 

dimana nilai sig. Pada kelas kontrol data pre 

tes diperoleh nilai sig. .200 dan pada data 

posttes nilai sig. .188 sehingga lebih besar 

dari nilai α (.05), dapat disimpulkan bahwas 

kelas kontrol adalah berdistribusi normal. 

Pada kelas eksperimen data pre tes diperoleh 

nilai sig. .200 dan pada data posttes nilai sig. 

.200 sehingga lebih besar dari nilai α (.05), 

dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

adalah berdistribusi normal.  

 

Tabel 3 : Hasil Analisis Uji Normalitas 

  

Kelas Normalitas  

Kontrol  

 Pre Tes .200 .05 

 Post Tes .188 .05 

Eksperimen   

 Pre Tes .200 .05 

 Post Tes .200 .05 

 

Tabel 4 : Hasil Analisis Uji Homogenitas 

 

Uji Homogenitas (Levene Test) 

.905 .05 

 

Uji homogenitas dengan levene test 

diperoleh nilai sig. Sebesar .905 sedangkan 

nilai α (.05), dapat disimpulkan bahwa 

kelompok data pada kelas kontrol dan 

eksperimen adalah homogen.  

 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Untuk menguji hipotesis digunakan 

uji t dependen atau t berpasangan. Dari hasil 

analisis yang dilakukan pada kelas kontrol 

diperoleh nilai tscore  sebesar .35 dengan ttabel 

1.65 dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol 

tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan terhadap kemampuan 

groundstroke tennis pada latihan selama 16 

kali pertemuan dengan frekuensi tiga kali 

dalam seminggu. Sedangkan analisis yang 

dilakukan dari data pre tes dan post tes kelas 

eksperimen yaitu melakukan latihan bandul 

stroke with feeding selama 16 kali 

pertemuan dengan frekuensi tiga kali dalam 

seminggu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan 

groundstroke pada pemain tennis pemula di 

tingkat universitas. Adapun hasil analisis 

statistik menujukkan nilai tscore  sebesar 3.06 

dengan ttabel 1.65. 

 

Tabel 5 : Hasil Analisis Hipotesis dengan uji 

-t 

 

Kelas tscore ttable 

Kontrol .35 1.65 

Eksperimen 3.06 1.65 

 

PEMBAHASAN  

Hasil analisis dari deskripsi 

penelitian pada kelompok data pre tes kelas 

kontrol diperoleh mean 15,17 sedangkan 

variansnya adalah 35,26 dan simpangan 

baku 5,94. Penyebaran data terbanyak 

berada pada kelas interval 11-14 sebanyak 

10 sampel sedangkan penyebaran data 

terendah berada pada kelas interval 27-30 

sebanyak 1 orang sampel.  

Pada kelompok data post tes kelas 

kontrol diperoleh mean 12,6 sedangkan 

variansnya adalah 18,53 dan simpangan 

baku 4,30. Penyebaran data terbanyak 

berada pada kelas interval 11-13 sebanyak 

14 orang sampel sedangkan penyebaran data 
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terendah berada pada kelas interval 20-22 

sebanyak 3 orang sampel. 

Pada kelompok data pre tes kelas 

eksperimen diperoleh mean 19,18 sedangkan 

variansnya adalah 39,58 dan simpangan 

baku 6,29. Penyebaran data terbanyak 

berada pada kelas interval 18-22 sebanyak 

11 orang sampel sedangkan penyebaran data 

terendah berada pada kelas interval 3-7 

sebanyak 2 orang sampel. 

Pada kelompok data post tes kelas 

eksperimen diperoleh mean 23,38 sedangkan 

variansnya adalah 60,5 dan simpangan baku 

7,78. Penyebaran data terbanyak berada 

pada kelas interval 22-27 sebanyak 12 orang 

sampel sedangkan penyebaran data terendah 

berada pada kelas interval 4-9 sebanyak 2 

orang sampel.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa 

terdapat pengaruh dari latihan bandul stroke 

with feeding terhadap kemampuan 

groundstroke tennis dibutktikan dengan 

hasil uji t berpasangan (thitung >ttabel). Latihan 

bandul stroke with feeding dilakukan dengan 

memukul bola yang diumpan oleh seorang 

pengumpan di tengah lapangan yang mana 

setiap atlet memukul bola tersebut 

bergantian seperti bandul dengan melakukan 

perpindahan gerak dari garis paling luar baik 

sebelah kiri maupun kanan hingga ke tengah 

lapangan memukul bola. Latihan ini 

signifikan meningkatkan kemampuan 

groundstroke dalam permainan tennis 

karena memberikan pengalaman gerak yang 

lengkap dalam melakukan teknik bermain 

tennis yaitu groundstroke. Latihan ini 

meningkatkan kemampuan footwork yang 

mana setiap pemain harus bergerak ke setiap 

sisi lapangan sebelum bergerak, pergerakan 

yang efisien sangat dibutuhkan sehingga 

tidak menguras tenaga. Analsisi terhadap 

bola yang akan dipukul dapat dilatih dengan 

latihan ini yaitu memahami karaketeristik 

bola mulai dari arah, ketinggian, jarak, 

putaran dan kecepatan bola yang datang 

sehingga dapat melatih kemampuan dimana, 

kapan dan bagaimana bola tersebut dipukul. 

Meningkatkan kemampuan koordinasi saat 

memukul bola, dengan melakukan latihan 

ini koordinasi yang baik akan terlatih 

dimana pemain harus memposisikan tubuh, 

kaki, tangan dan raket dengan benar 

sehingga dapat memukul bola dengan baik. 

Tanpa memahami hal tersebut maka bola 

yang dipukul tidak akan dapat dikontrol 

dengan baik. Koordinasi sangat penting 

untuk memukul bola dengan benar. 

Ketidaksatuan gerakan tubuh dan juga raket 

tentu membuat bola yang dipukul tidak 

maksimal. Dalam penelitian ini terbukti 

bahwa latihan bandul stroke with feeding 

dapat meningkatkan kemampuan 

groundstroke secara singnifikan.  

Penelitian ini telah dilakukan 

melalui metodologi yang dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan prosedur karya 

ilmiah yang benar, sehingga hasilnya dapat 

sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan. Tetapi perlu disadari bahwa 

hasil yang diperoleh tidak luput dari 

keterbatasan karena masih terdapat beberapa 

kelemahan diantaranya : (1) penelitian ini 

hanya dilakukan terhadap satu klub tennis 

yaitu klub tennis progress Unimed sehingga 

hasil penelitian hanya dapat 

digeneralisasikan terhadap populasi yang 

memiliki karakteristik yang sama dengan 

sampel penelitian. (2) Desain penelitian ini 

adalah quasi experimen dimana tidak adanya 

kontrol terhadap variabel yang digunakan 

sehingga hasil penelitian ini bersifat bias 

(tidak murni). (3) Penelitian ini hanya 

melibatkan sebua variabel bebas yaitu 

bandul stroke with feeding yang sebenarnya 

masih banyak faktor lain yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan groundstroke tennis lapangan 

yang belum diteliti. Sehingga meskipun 

hasil dari penelitian ini secara statistik 

adalah signifikan hanya saja kontribusinya 

masih kecil masih terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi diluar variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini tentu dengan 

adanya penambahan variabel lain kontribusi 

yang diberikan akan lebih meningkat lagi. 

(4) mengingat keterbatasan waktu biaya dan 

tenaga, penelitian ini hanya dilakukan 

selama dua bulan dimana dibutuhkan 

penelitian yang lebih mendalam sebagai 

bentuk dari kegiatan yang bersifat ilmiah 

untuk mencapai kebenaran. 

 

KESEIMPULAN 

Latihan bandul stroke with feeding 

adalah bentuk latihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan groundstroke 
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bermain tennis yang mana latihan ini 

dilakukan dengan memukul bola secara 

berulang-ulang  dengan melakukan 

pergerakan seperti bandul. Latihan ini sangat 

baik untuk meningkatkan kemampuan atlet 

mengatur langkah yang tepat untuk bola dan 

juga melatih kemampuan timing yang baik 

untuk memukul bola.  

Dalam penelitian ini terbukti bahwa 

latihan bandul stroke with feeding dapat   

meningkatkan kemampuan groundstroke 

dalam permainan tennis secara siginifikan 

khusunya terhadap pemain tennis pemula. 

Sehingga disarankan kepada pelatih dan juga 

instruktur tennis agar memberikan latihan ini 

kepada pemain tennis pemula.  
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