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Kata Kuci  : Model teknik dasar passing, dribbling dan 

shooting   Pemain Sepakbola SSB Gelora Karya 

Kota Jambi u10-14 

 
Sepakbola adalah suatu permainan beregu yang terdiri dari sebelas orang 

pemain termasuk seorang penjaga gawang. Sepakbola adalah permainan yang sangat 

populer. Permainan sepakbola sering dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa maupun 

orang tua. Saat ini perkembangan permainan sepakbola sangat pesat sekali, hal ini 

ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah sepakbola (SSB) yang didirikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model latihan 

passing,dribbling dan shooting SSB Gelora Karya Kota Jambi, supaya ada variasi latihan 

yang lebih efektif dan tidak membosankan. Penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian kualitatif yang berupa alasan dan saran, dan teknik analisi data yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif 

berbentuk persentase. Penelitian kualitatif ini dilakukan di SSB Gelora Karya Kota Jambi 

dengan jumlah sampel 18 orang pemain dengan umur 10-14 tahun. 

Dalam menganalisi data menggunakan prosentase untuk menganalisis dan 

penelian subjek pengembangan dalam menilai tingkat kelayakan, kualitas dan 

ketertrimaan produk pengembangan. 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu ahli sepakbola 

90% (Baik), Ahli sepakbola (II) 95% (sangat baik), dari uji coba lapangan didapat hasil 

persentase lapangan 95%(Sangat baik). 

Dari pengembangan produk yang dilakaukan maka dapat disimpulkan bahwa 

model latihan dribbling, passing dan shooting dapat digunakan dalam latihan di SSB 

Gelora Karya Kota Jambi dan latihan SSB lainya. 

 

Kata Kunci : Sepakbola, Model teknik dasar, SSB Gelora Kaya Kota Jambi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Sepakbola adalah suatu permainan beregu yang terdiri dari sebelas orang 

pemain termasuk seorang penjaga gawang. Sepakbola adalah permainan yang 

sangat populer. Permainan sepakbola sering dilakukan oleh anak-anak, orang 

dewasa maupun orang tua. Saat ini perkembangan permainan sepakbola sangat 

pesat sekali, hal ini ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah sepakbola (SSB) 

yang didirikan. 

Permainan sepakbola merupakan permainan beregu yang memerlukan 

dasar kerjasama antar sesama anggota regu, sebagai salah satu ciri khas dari 

permainan sepakbola. Layaknya sebuah pabrik pembinaan usia muda perlu 

dikelola secara lebih terencana dan sistematis. Sehingga belum menghasilkan 

pemain sesuai dengan tuntutan sepakbola modern.  

Pembinaan usia muda sangat didukung oleh berbagai unsur yang terkait, 

baik dari orang tua, sekolah, ataupun lembaga pengayom sepakbola, dalam hal ini 

adalah PSSI. Terutama PSSI dan para pembina sepakbola usia muda perlu 

menyesuaikan metode, sistem, dan kurikulum latihan di sekolah-sekolah 

sepakbolanya agar berjalan seiring dengan perkembangan sepakbola modern. 

Pembinaan usia dini sangatlah penting dalam pembentukkan pondasi awal atlet 

dalam berprestasi pada masa yang akan datang. Pembinaan usia dini yang baik 

sesuai dengan sistem dan kurikiulum pada jenjang usianya akan menunjang 

perkembangan pada atlet sepakbola. Konsistensi pembinaan usia dini tersebut 
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telah ditunjukkan oleh SSB Gelora Karya Kota Jambi dengan berbagai pembinaan 

di berbagai jenjang usia yang disesuaikan dengan kurikulumnya. 

Sekolah sepakbola atau SSB mempunyai peranan yang dominan karena 

dalam proses latihan atlet mempunyai waktu yang cukup dalam mengenal 

sepakbola. Dalam pelatihan di sekolah sepakbola kemampuan teknik dasar 

sangatlah diperlukan dalam pembentukan pondasi awal kemampuan atlet. Untuk 

dapat bermain sepakbola dengan baik atlet harus mempunyai keterampilan teknik 

dasar yang baik. Danny Mielke (2007:2) memaparkan bahwa pada teknik-teknik 

dasar dalam permainan sepakbola ada beberapa macam, seperti stoping 

(menghentikan bola), shooting (menendang bola kegawang), passing 

(mengumpan), heading (menyundul bola) dan dribbling (menggiring bola).  

Pemahaman dan penguasaan teknik dasar yang benar, akan memebantu 

seorang pemain untuk dapat melakukan kerja sama kelompok yang baik disaat 

bertahan ataupun menyerang. ada beberapa teknik dasar dalam sepakbola yang 

keseluruhanya dapat mendukung kerja sama antar pemain, dan perlu dimiliki 

pemain sepakbola, yaitu shooting, passing, dribbling, trapping, heading, tackling, 

throw-in dan goalkeeping (mielke, 2007:4). 

Salah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain dalam bermain 

sepakbola adalah menggiring bola atau dribbling. seorang pemain yang terampil 

melakukan dribbling dengan baik maka akan dapat menguasai bola dengan baik 

pula, serta akan mampu mengecoh lawan dengan gerakan dribbling yang 

dikuasainya. Menurut Mielke (2007:2), “menggiring adalah ketrampilan dasar 
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dalam permainan sepakbola karena semua pemain harus mampu menguasai bola 

saat bergerak, berdiri atau bersiap melakukan operan tembakan. 

Didunia sepakbola latihan itu sangat penting, baik latihan fisik maupun 

latihan teknik dasar sepakbola. untuk meningkatkan kemampuan fisik maupun 

teknik dasar sepakbola, seorang pemain harus giat berlatih, tentunya ini didukung 

oleh sarana dan variasi dalam latihan. seperti yang dinyatakan Harsono 

(1998:121), bahwa “untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebosanan dalam 

berlatih ini, pelatih harus kreatif dan pandai-pandai mencari dan menerapkan 

variasi-variasi dalam latihan”. variasi-variasi latiahan yang kreatif dan diterapkan 

secara cerdik akan dapat menjaga terpeliharanya fisik maupun mental atlet, 

sehingga dengan demikian timbulnya kebosanan berlatih sejauh mungkin dapat 

dihindari. 

Membuktikan bahwa teknik dasar dribbling, passing dan shooting 

merupakan hal yang penting dalam sepakbola maka peneliti mengadakan kegiatan 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan menggunakan 

subjek penelitian pemain sepakbola 10-14 tahun di SSB Gelora Karya Kota 

Jambi. 

Di SSB Gelora Karya Kota Jambi latihan teknik dasar sepakbola sudah 

berjalan sesuai dengan program latihan yang diterapkan oleh pelatih. Pelatih di 

SSB Gelora Karya Kota Jambi juga telah memiliki lisensi. akan tetapi penigkatan 

latihan teknik dasar belum diperlihatkan. Bahkan Pelatih diSSB Gelora Karya 

Kota Jambi masih mengunakan metode latihan yang lama. membuat anak bosan 

dan malas dalam berlatih, sehingga hasil latihan tidak efektif dan efisien. Hal ini 
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terlihat saat pertandingan, baik pertandingan resmi maupun saat latihan. pemain  

kurang mampu menguasai bola, menggring bola atau dribbling yang sering 

hilang, mudah diambil lawan dan passing yang tidak tepat ke teman sendiri serta 

penyelesain terahir dengan tembakan kearah gawang atau shooting pun tidak 

akurat. hal tersebut menunjukan bahwa tujuan dari permainan sepakbola belum 

dicapai secara maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang” Pengembangan Model Latihan Teknik Dasar Pemain sepakbola SSB 

Gelora Karya Kota Jambi”. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini  yaitu: 

1. Sejauh mana sarana dan prasarana dapat mempengaruhi peningkatan 

kemampuan teknik dasarpassing, dribbling dan shooting anak-anak SSB 

Gelora Karya Kota Jambi? 

2. Sejauh mana peran pelatih dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan 

teknik dasar passing, dribbling dan shooting anak-anak SSB Gelora Karya 

Kota Jambi? 

3. Sejauh mana model latihan yang diterapkan dapat mempengaruhi 

peningkatan kemampuan teknik dasar passing, dribbling dan shooting 

anak-anak SSB Gelora Karya Kota Jambi? 
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4. Apakah dengan latihan teknik dasar yang baik ada perbedaan permainan  

terhadap pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi? 

5. Bagaimana cara menerapkan latihan teknik dasar supaya efektif dan 

efesien bagi pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini ialah : Pengembangan Model Latihan 

teknik dasar bermain bola passing, dribbling dan shooting dengan latihan small 

sided game pemain U10-14 SSB Gelora Karya Kota Jambi. 

 

1.4.Defenisi Oprasional  

Menghindari penafsiran yang berbeda- beda dalam penggunaan istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah agar 

peneliti dan pembaca mempunyai penafsiran yang sama terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pengembangan model latihan adalah mengembangkan program latihan 

produk awal menjadi program latihan produk baru yang lebih efektif dan 

efesien. 

2. Teknik dasar permainan sepakbola adalah kemampuan mengolah bola dan 

kemampuan gerak tubuh yang baik dalam bermain sepakbola. 

3. SSB Gelora Karya Kota Jambi adalah SSB yang terletak dikota jambi 

beralamat di JL. Depati Parbo, No.297, RT 16, Kelurahan: Pematang 

Sulur, Kecamatan: Telanaipura 
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1.5.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan batasan masalah, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut 

:Pengembangan model latihan teknik dasar passing, dribbling dan shooting 

terhadap ketrampilan teknik dasar pemain SSB  Gelora Karya Kota Jambi? 

 

1.6.Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir dari penelitian pengembangan ini adalah untuk 

menghasilkan produk berupa program latihan ketrampilan teknik dasar pada tim 

sepakbola, sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan menyenangkan dalam 

latihan untuk meningkatkan kemampuan pemain sepakbola. 

 

1.7.Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai : 

1. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata satu(S1) 

Jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jambi. 

2. Bagi SSB Gelora Karya sebagai bahan acuan dalam memberikan model 

latihan untuk meningkatkan ketrampilan mengiring bola. 

3. Sebagai bahan bacaan di Perpustakaan FIK Universitas Negeri Jambi. 

4. Sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hakikat penelitian dan pengembangan 

Menurut Sukmadinata (2005:164) penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk yang baru 

atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Menurut Universitas Negeri Malang (2003:2), ”penelitian 

pengembangan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk 

yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual”. Berdasarkan 

teori-teori yang telah dijelaskan di atas yang menguraikan konsep atau definisi 

dari penelitain pengembangan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian 

pengembangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan suatu 

produk yang baru maupun menyempurnakan produk sebelumnya untuk 

memperoleh produk yang lebih baik. 

Menurut Sujadi (2003:407) penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D) adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru, atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Sugiyono (2011:407) metode 

penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.  
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2.2.  Sepakbola 

Sepakbola merupakan olahraga yang sangat populer pada saat ini. Tua, 

muda, kecil, pria bahkan wanita suka dengan olahraga ini. Ada yang hanya suka 

menontonnya dan paling banyak dengan memainkan permainan sepakbola. Tidak 

berlebihan kalau olahraga sepakbola ini dikatakan sebagai olahraganya 

masyarakat. Permainan sepakbola merupakan permainan bola besar yang 

dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan dengan anggota masing-masing 

tim berjumlah 11 orang. Panjang lapangan permainan sepakbola adalah antara 

100-110m dengan lebar antara 64-75m (FIFA, 2009: 6). Permainan sepakbola 

dipimpin oleh seorang wasit yang dibantu oleh dua orang wasit garis dan satu 

wasit cadangan.  

Muchtar (1992: 27) menyatakan bahwa dalam permainan sepakbola, usaha 

yang paling utama adalah untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Dalam 

mencapai usaha tersebut tentunya diperlukan kerjasama yang baik antar pemain 

dalam satu tim demi mempertahankan bola dan mengarahkan bola menuju 

gawang lawan. Teknik dasar dalam sepakbola seperti passing, control, dribbling, 

heading dan shooting merupakan teknik yang harus dikuasai seorang pemain 

sepakbola. 

Tujuan dari permainan sepakbola adalah menciptakan gol sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan dan juga mempertahankan gawang sendiri dari 

kebobolan. Apabila pertandingan bersifat gugur maka, untuk menentukan 

pemenang dari sebuah pertandingan dengan cara jumlah gol terbanyak yang bisa 

diciptakan oleh kedua tim yang bertanding. 
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Menurut Luxbacher (1996:1), “Karena sepakbola adalah olahraga berskala 

internasional, ketentuan dan peraturan harus ditetapkan dengan skala internasional 

pula. Badan Pemerintahan sepakbola adalah Federation Internationale de 

Football Assiciation(FIFA).Lebih dari 170 negara, termasuk AS, merupakan 

anggota dari FIFA.”Menurut Tim Mata Kuliah Sepakbola Universitas Negeri 

Jambi(2010: 13),  “Pada tanggal 21 Mei 1904 atas inisiatif Guarin dari Perancis 

berdirilah Federation de Football Association atau disingkat FIFA, yang 

disponsori oleh 7 negara anggota pertama ialah: Perancis, Belgia, Nederland, 

Denmark, Spanyol, Swedia dan Swiss. Sebagai ketua pertama adalah Guarin.” 

Di Indonesia persatuan sepakbola yang diberi nama persatuan sepakbola 

seluruh Indonesia(PSSI) didirikan tanggal 19 April 1930, PSSI didirikan dengan 

tujuan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai 

kemerdekaan(Abus, 2005: 11). Jadi secara tidak langsung permainan sepakbola 

merupakan alat bagi sebuah negara untuk meperlihatkan kemerdekaannya kepada 

negara lain dan juga alat pemersatu bangsa. Dari sepakbola kita diajarkan 

bekerjasama, kerja keras, kepercayaan kepada teman, semangat, sportifitas dan 

lain-lain. Untuk menampilkan kemampuan yang terbaik tentunya dibutuhkan 

seorang pemain yang memiliki kondisi fisik yang baik. 

 

2.2.1.Tujuan Sepakbola 

Tujuan permainan sepakbola adalah pemain memasukkan bola sebanyak 

banyaknya  kegawang  lawannya  dan  berusaha  menjaga  gawangnya  sendiri  

agar tidak  kemasukan.  Satu  regu  dinyatakan  menang  apabila  regu  tersebut  
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dapat memasukkan bola terbanyak ke gawang  lawannya dan apabila terjadi nilai 

sama, kedalam dilakukan dengan atau tanpa lawan, baik dengan posisi kaki sejajar 

atau salah satu kaki di depan (Sucipto dkk, 2000:36).  

Sepak bola membatasi penggunaaan tangan dalam pertandingan. Dengan  

peraturan  permainan  ini,hanya  penjaga  gawang  yang  boleh  menggunakan  

kedua tanganya  tetapi  hanya  dalam  daerah  pinalti.  Namun  ketika  bola  keluar  

melewati garis  pinggir  atau  garis  tepi, maka  akan  diberikan throwin (lemparan  

ke  dalam). Bola akan dimainkan lagi ketika telah kembali memasuki lapangan 

pertandingan, tetapi  pelempar  bola  tidak  dapat  memainkan  bola  sampai  

pemain  lain  telah menyentuhnya. Gol tidak dapat dicetak secara langsung dari 

throwin (Danny M, 2007:40). 

2.3. Teknik dasar Sepakbola 

Menurut Remmy Muchtar (1992: 27) teknik sepakbola adalah cara 

pengolahan bola maupun pengolahan gerak tubuh dalam bermain. Menurut erwin 

(2004: 21) permainan sepakbola mencakup dua kemampuan dasar gerak atau 

teknik yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pemain meliputi: 

2.3.1. Gerak atau teknik tanpa bola 

Selama dalam permainan sepakbola, seorang pemain harus mampu berlari 

dengan langkah pendek maupun panjang, karena harus merubah kecepatan lari. 

Gerakan lainnya seperti berjalan, berjingkat, melompat, meloncat, berguling, 

berputar, berbalik, berbelok dan berhenti tiba-tiba. 
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2.3.2.  Gerak atau teknik dengan bola 

Untuk mampu bermain sepakbola dengan baik, seorang pemain dituntut 

untuk menguasai bola dengan sebaik-baiknya ketika menerima bola, kemampuan 

gerak dengan bola ini meliputi: 

1. Pengenalan bola dengan bagian tubuh (ball feeling) 

2. Menendang bola (passing) 

3. Mengoper bola pendek dan panjang atau melambung, menendang bola ke 

gawang (shooting) 

4. Menggiring bola (dribbling). 

5. Kontrol bola. 

6. Menyundul bola (heading) untuk bola lambung atau bola atas. 

7. Gerak tipu (feinting) untuk melewati lawan. 

8. Merebut bola (tackling/ sheilding) saat lawan menguasai bola. 

9. Melempar bola (throw-in) bila bola keluar lapangan untuk menghidupkan 

permainan. 

Menurut Sucipto, dkk. (2000: 17) untuk bermain sepakbola dengan baik 

pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik. Beberapa teknik dasar yang perlu 

dimiliki pemain sepakbola adalah menendang (kicking), menghentikan (stoping), 

menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), lemparan ke 

dalam (throw-in), dan menjaga gawang 

(goalkeeping). 
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2.3.3. Teknik Dasar Menggiring Bola (dribbling) 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang bola dengan terputus-

putus atau pelan-pelan, oleh karena itu kaki yang dipergunakan dalam menggiring 

bola sama dengan kaki yang di gunakan untuk menendang bola. Menggiring bola 

bertujuan  untuk  mendekati  jarak  sasaran,  melewati  lawan  dan  menghambat 

permainan. (Sucipto dkk, 2000:32). 

Teknik  yang  dijamin  akan  menghebohkan  para  penonton,  menggiring 

bola  menuntut  keseimbangan  yang  baik,  penguasaan  yang  luar  biasa  baik  

dan kepercayaan  yang  besar.  Buatlah  bola  tetap  berada  di  bawah  kaki  anda  

karena anda  bisa  lari  mendahuluhi  bola    tersebut.  Anda  bisa    menggunakan  

punggung kaki anda,dan kaki bagian luar dan dalam untuk menggerakan bola ke 

depan dan ke  samping.  Menggiring  bola  adalah  suatu  gerakan  yang  beresiko  

tinggi  dan bahkan  para  pemain  terbaik  pun  kadang  terpaksa  menyerahkan  

bola  (Clive  G, 2002:27). 

Dribbling adalah  ketrampilan dasar dalam sepak bola karena semua 

pemain harus mampu menguasai bola saat sedang bergerak, berdiri atau  bersiap 

melakukan operan atau tembakan (Danny M, 2007:1). 

Menurut  (Engkos  Kosasih,  1994:158)  berpendapat bahwa menggiring 

bola yaitu berlari membawa bola atau membawa bola dengan kaki. Dari pendapat 

tersebut, kecepatan menggiring bola dapat diartikan kemampuan seseorang untuk 

menggunakan kakinya, mendorong bola agar bergulir terus menerus diatas tanah 

dengan waktu yang sesingkat singkatnya. 
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Mengatakan bahwa menggiring bola dalam sepakbola memiliki fungsi 

yang sama dengan bola basket yaitu memungkinkan pemain untuk 

mempertahankan bola saat berlari melintasi  lawan atau maju keruang yang 

terbuka. Pemain dapat meggunakan berbagai kaki (inside, outside, instep,telapak 

kaki)  untuk  mengontrol  bola  sambil  terus  menggiring  bola  (Luxbacer,  

2011:47).  

Beberapa orang menganggap penggiring bola lebih sebagai seni daripada 

keterampilan. Pemain dapat mengembangkan gayanya sendiri atau bermiprovisasi 

dalam menggiring bola selama tetep mencapai sasar utama yaitu mengalahkan 

lawan sambil menguasai bola. Sehingga dapat diambil suatu pengertian bahwa 

menggiring bola adalah suatu kemampuan menguasai bola dengan kaki oleh 

pemain sambil lari untuk melewati lawan atau membuka daerah pertahanan.Untuk 

menggiring bola dengan baik perlu dilakukan latihan-latihan yang terus  menerus  

sehingga akhirnya  menjadi gerakan yang otomatis. Selain itu juga harus 

memperhatikan prinsip-prinsip menggiring bola. Prinsip-prinsip teknik 

menggiring bola adalah sebagai berikut : 

1. Bola dalam penguasaan pemain, bola selalu dekat dengan kaki, badan  pemain  

terletak antara bola supaya lawan tidak mudah merebut bola, bola selalu 

terkontrol. 

2. Di depan pemain terdapat daerah yang kosong, bebas dari lawan 

3. Bola  digiring  dengan  kaki  kanan  atau  kaki  kiri,  tiap  langkah  kaki kanan  

atau  kaki  kiri  mendorong  bola  kedepan,  jadi  bola  didorong 
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bukanditendang.  Irama  sentuhan  kaki  pada  bola  tidak  mengubah irama 

langkah kaki. 

4. Pada  waktu  menggiring  bola  pandangan  mata  tidak  boleh  selalu melihat  

pada  bola  saja  akan  tetapi  harus  memperhatikan  atau mengamati sekitar 

lapangan atau meihat posisi lawan dan kawan. 

5. Badan condong ke depan gerakan tangan bebas seperti pada waktu lari biasa. 

Beberapa  prinsip  yang  perlu  diketahui  untuk  dapat  menggiring  bola 

dengan baik menurut (A. Sarumpaet, 1992:24) antara lain (1) bola harus dikuasai 

sepenuhnya,  berarti  tidak  mungkin  dirampas  lawan,  (2)  dapat  menggunakan 

seluruh bagian kaki sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, (3) dapat menguasai 

situasi pemain pada waktu menggiring bola. 

Adapun kesalahan didalam menggiring bola adalah sebagai berikut : 

1. Bukan  mendorong  tetapi  memukul  bola  sehingga  jalannya  bola terlalu 

cepat dan tidak terkontrol 

2. Jarak  antara  pemain  dengan  bola  terlalu  jauh  sehingg  direbut lawan. 

3. Irama  langkah  lari  rusak  akibat  dari  irama  kaki  menyentuh  bola tidak 

beraturan 

4. Mata hanya selalu tertuju pada bola saja sehingga dalam permainan 

sesungguhnya   pemain   tidak   dapat   melihat   situasi   lapangan seluruhnya. 

Penguasaan   bola   merupakan   bagian   yang   terpenting   dalam   setiap 

permainan. Setiap pemain atau tim berusaha untuk menguasai bola, karena dengan 

menguasai  bola  menciptakan  gol  akan  lebih  mudah.  Setelah  bola  dapat  

dikuasai, pemain  atau  tim  akan  berusaha  supaya  bola  tidak  mudah  hilang  
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atau  direbut lawan. Oleh karena itu pemain harus dituntut untuk memiliki 

penguasaan bola.  

 

(Sumber : Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2009:9) 

 

2.3.4 Teknik Dasar Mengumpan (passing) 

Menurut    (Luxbacher    2011:11)    ketrampilan    untuk    mengoper    

dan menerima  bola  membentuk  jalinan  vital  yang  menghubungkan  kesebelas  

pemain ke   dalam   satu   unit   yang   berfungsi   lebih   baik   daripada   bagian-

bagianya. Ketepatan, langkah dan waktu pelepasan bola merupakan bagian yang 

penting dari kombinasi pengoperan bola yang berhasil.Teknik mengumpan  

merupakan karakteristik permainan sepakbola  yang paling dominan.pemain yang 

memiliki teknik mengumpan dengan baik baik akan dapat  bermain  secara  

efisien.  Tujuan  mengumpan adalah  sebagai  suatu  strategi kerjasama tim untuk 

membangaun serangan agar bisa mencapai tujuan akhir dari permainan yaitu gol. 
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Beberapa prinsip yang harus diketahui agar dalam mengumpan bola bisa 

berjalan  dengan  baik  menurut (Luxbacher,  2011:15) antara lain (1) dekati  bola 

dari belakang pada sudut yang tipis(2) letakan kaki yang menahan keseimbangan 

disamping bola (3) arahkan kaki ke target (4) tekukan lutut kaki (5) bahu dan 

pinggul lurus dengan target (6) tarik kaki yang akan menendang ke belakang (7) 

bagian kura-kura kaki diluruskan dan dikuatkan (8) lutut kaki berada diatas bola 

(9) rentangan tangan untuk menjaga keseimbangan (10) kepala tidakbergerak (11) 

fokuskan perhatian pada bola. 

Menurut  (Danny  M,  2007:19)  mengumpan  adalah  seni  memindahkan 

momentum  bola  dari  satu  pemain  ke  pemain  lain.  Jadi  teknik  dasar  

menendang bola  pada  permainan  sepakbola  dapat  disimpulkan  sebagai  seni  

memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lain dan juga cara 

untuk menembak kegawang untuk meraih gol yang menjadikan penentu 

kemenangan.Teknik   dasar   mengumpan   merupakan   strategi   kerjasama   tim   

untuk membangun  serangan  guna  mencapai  tujuan  dari  permainan  sepakbola  

yaitu mencetak  gol.  Dengan  demikian  teknik  dasar  mengunpan  dapat  

disimpulkan bahwa  teknik  yang  dipakai  pada  permainan  sepakbola  dengan  

cara  mengumpan ini   wajib   dipakai   dalam   bermain   sepakbola   karena   

untuk   memindahkan momentum bola dari pemain satu ke pemain. 
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 (Sumber: Fleck dan Quinn, 2007:77) 

 

2.3.5 Teknik Dasar Menembak bola (Shooting) 

Menendang bola merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh 

seorang pemain sepak bola, karena berdasarkan fungsinya, menendang bola dapat 

digunakan sebagai cara memberikan (mengoper) bola kepada teman dalam 

berbagai jarak dan menembak bola ke gawang. Jika kemampuan menendang bola 

ini kurang baik maka seorang pemain dapat dikatakan tidak dapat bermain sepak 

bola dengan baik. 

Shooting atau tembakan merupakan salah satu cara untuk memasukkan 

bola atau menciptakan gol ke gawang lawan dengan menggunakan kaki sebagai 

subyek geraknya. Fralick (1945:17) menyatakan, “Shooting at the goal is a very 

important phase of the game.” Kemudian Sukatamsi (1997:230) menyatakan: 

Menendang bola merupakan teknik dasar bermain sepak bola yang paling banyak 

digunakan dalam permainan sepak bola. Kesebelasan sepak bola yang baik adalah 

suatu kesebelasan sepak bola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar 
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menendang bola dengan baik, cepat dan tepat ke arah sasaran, baik teman maupun 

sasaran dalam membuat gol ke gawang lawan.” 

Sucipto dkk. (2000:11) menyatakan, “Menendang bola merupakan pola 

gerak dominan yang paling penting dalam permainan sepak bola. Pada dasarnya 

bermain sepak bola itu tidak lain dari permainan menendang bola.” Kemudian 

Tarigan (2001:58) menyatakan, “Sekitar 80% terjadinya gol berasal dari 

tembakan.” 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan keterampilan teknik dasar menendang bola bagi seorang 

pemain sepak bola adalah penting, karena sangat berkaitan dengan tujuan 

permainan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Tanpa 

penguasaan teknik menendang bola yang memadai maka tujuan permainan sepak 

bola cenderung tidak akan tercapai secara maksimal. 

Mengenai teknik menendang bola dijelaskan oleh Soejoedi (1979:118) 

sebagai berikut: 

Pembagian cara menendang: 

Atas dasar bagian kaki yang digunakan untuk menendang: 

1. Dengan bagian kaki sebelah dalam 

2. Dengan kura-kura kaki (punggung kaki) 

3. Dengan kura-kura kaki bagian dalam 

4. Dengan kura-kura kaki bagian luar 

5. Dengan bagian kaki sebelah luar 

6. Dengan ujung jari (sepatu) 
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7. Dengan tumit 

8. Dengan paha 

Atas dasar kegunaannya: 

1. Mengoper bola kepada teman 

2. Menembak ke gawang 

3. Menyapu bola 

4. Tendangan-tendangan khusus seperti tendangan sudut, tendangan gawang, dan 

tendangan hukuman 

Atas dasar tinggi rendahnya bola: 

1. Melambung rendah setinggi lutut 

2. Melambung sedang setinggi kepala 

3. Melambung tinggi di atas kepala 

Atas dasar arah bola: 

1. Tendangan lurus 

2. Tendangan melengkung 

 

(Sumber : Jay Martin 2012:47) 
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2.4. Prinsip dan Azas Latihan 

Untuk mencapai peningkatan kemampuan fisik maupun teknik dalam 

suatu cabang olahraga, diperlukan suatu proses dan waktu yang tersusun secara 

sistematis. Suatu proses latihan yang sistematis dalam kurun waktu 

yangditentukan termuat dalam suatu program latihan. Menurut Harsono (2004:13) 

Prinsip dan asas latihan perlu dipahami dulu agar kita bisa merencanakan 

programlatihan yang baik dan benar, tanpa pengetahuan mengenai prinsip-prinsip 

latihantidak mungkin program latihan dapat di susun secara baik dan benar.Dalam 

usaha mencapai peningkatan kemampuan fisik maupun teknik dalam suatu cabang 

olahraga, diperlukan suatu proses dan waktu. Program latihan perlu disusun 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip latihan melalui pertahanan, teratur dan 

berkesinambungan (Budiwanto, 2004:13 

Program latihan yang optimal adalah latihan-latihan yang dilakukan sesuai 

azas-azas umum tertentu. Azas-azas ini apabila diterapkan dengan bersungguh-

sungguh, memungkinkan pelatih untuk membiasakan teknik latihan sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan olahragawan (Pate dkk,1993:319).Harsono 

(2004:9) berpendapat bahwa prinsip dan asas latihan meliputi: 1.Prinsip beban 

berlebih (overload), 2. prinsip individualisasi, 3. densitas latihan, 4. prinsip 

kembali ke asal(reversibility), 5. prinsip spesifik, 6. Perkembanganmultilateral, 7. 

prinsip pulih-asal (recovery), 8. variasi latihan, 9. intensitaslatihan, 10. volume 

latihan, 11. asas overkompensasi, 12. iptek.Pate dkk (1993:319) berpendapat 

bahwa prinsip-prinsip latihan meliputi:1. pembebanan berlebih, 2. konsistensi, 3. 

kekhususan, 4. kemajuan, 5. ciri pribadi, 6. keadaan pelatihan, 7. periodisasi, 8. 
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masa stabil, 9. tekanan, 10. tekanan pertandingan.Dalam melakukan latihan 

pelatih maupun pemain harus mempunyai pedoman atau prinsip untuk 

meningkatkan peforma latihannya. Prinsip-prinsipyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

2.4.1 Prinsip Proses Latihan Menggunakan Model 

Tujuan suatu model adalah untuk memperoleh suatu yang ideal, meskipun 

keadaan abstrak ideal di atas adalah kenyataan konkrit, itu juga menggambarkan 

sesuatu yang diusahakan untuk dicapai, sesuatu peristiwa yang akan dapat 

diperoleh (Budiwanto, 2004:27). Jadi dengan dibuatnya model latihan ini 

diharapkan siswa dapat dengan lebih mudah menguasai teknik dasar 

mediumshooting yang akan dipelajari, karena telah disesuaikan dengan prasarana 

yang tersedia, dan tingkat dari kemampuan siswa itu sendiri. 

2.4.2. Prinsip Variasi 

Dalam sebuah latihan diperlukan sebuah variasi, ini bertujuan mengatasi 

sebuah kebosanan dalam latihan dikarenakan latihan yang monoton setiap 

minggunya. Dalam hal ini seorang pelatih sangat berperan penting untuk 

membuat bentuk latihan yang kreatif dan memungkinkan selalu berubah secara 

periodik,oleh sebab inilah model variasi latihan yang beranekaragam, menarik, 

mudahdipahami, dan sesuai dengan kemampuan siswa sangat diperlukan untuk 

memperlancar proses latihan dan mempermudah siswa dalam menguasai 

sebuahteknik yang diperlukannya. 
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2.4.3. Prinsip Partisipasi Aktif Dalam Latihan 

Dalam sebuah latihan peran aktif atlet dalam hal ini siswa 

sangatdiperlukan sebagai upaya tercapainya keberhasilan dalam sebuah proses 

latihan,disini peran pelatih sangat penting dalam memberikan kepercayaan 

terhadap dirisiswa bahwa dengan latihan ini dapat meningkatkan kemampuan dari 

siswatersebut, walaupun ruang lingkupnya hanya kegiatan ekstrakurikuler. Selain 

itu peran dari siswa tersebut juga dituntut untuk mengeluarkan segala 

kreatifitasnyadalam menjalankan program latihan yang telah diberikan pelatih, 

dengan inikedua komponen yaitu pelatih/guru dan siswa sangat diperlukan 

kerjasama dansama-sama berpartisipasi dalam menjalankan proses latihan yang 

ingindilaksanakan. Budiwanto (2004:23-24) mengemukakan bahwa ketentuan 

berikutini diperlukan dari prinsip aktif dalam latihan, (1) pelatih harus bekerja 

samamencapai tujuan latihan bersama atletnya, (2) atlet harus aktif berpartisipasi 

dalam perencanaan program latihan jangka panjang dan pendek, (3) atlet secara 

periodik harus menetapkan dan melakukan tes standar, (4) atlet wajib melakukan 

secaraindividual (tugas rumah) atau latihan tanpa pelatihnya. 

2.4.4. Prinsip Menambah Beban Latihan Secara Progresif  

Dalam model latihan yang akan dijalankan dalam penelitian ini, tahap 

penambahan beban latihan sesuai dengan kemampuan anak-anak, ini 

dimaksudkan agar anak-anak dapat beradaptasi dengan model latihan secara 

benar. Dengan caramelakukan latihan dari yang paling sederhana dan ringan, 

bertahap sampai denganlatihan yang komplek. 
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2.4.5 Metode Latihan 

Di dalam olahraga diketemukan beragam definisi mengenai metode atau 

model latihan. Namun demikian masih sering terjadi salah pengertian karena 

belum adanya definisi yang pakem mengenai metode atau model latihan yang 

telah ada. Metode atau model latihan adalah sistem bekerja seorang pelatih atau 

olahragawan yang berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuannya. Metode 

atau model latihan itu sendiri mencakup pengorganisasian dari suatu 

kegiatan.Contoh: metod circuit training, metode interval training dan contoh 

yang lainnya. Pemilihan suatu metode atau model latihan sangat bergantung pada 

tujuan umum latihan, tujuan khusus, berdasarkan cabang olahraganya,kedewasaan 

fisik dan mental atlet serta tingkat kemampuannya. 

Budiwanto (2004:59) menyatakan bahwa metode latihan yang 

dapatdigunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik atlet, yaitu antara lain: 

metodelatihan sirkuit (circuit training), metode latihan beban (weight training), 

metodelatihan lari bermain-main kecepatan (speed playatau fartlek), metode 

latihan naik turun bungku (bench stepping), metode latihan erobik dan anaerobik. 

Pate, dkk (1993:317) menyatakan metode latihan adalah saranamembentuk 

keterampilan. Latihan dapat didefinisikan sebagai peran serta yangsistematis yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional fisik dan dayatahan 

latihan.Kesimpulannya metode latihan adalah pengorganisasian suatu 

kegiatanlatihan yang dilakukan oleh seorang pelatih dalam mengembangkan suatu 

bentuk latihan yang digunakan untuk menentukan materi latihan yang disusun dari 
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berbagai unsur yang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan seorang atlet 

berdasarkan cabang olahraganya. 

2.5.Unsur Kondisi Fisik 

Ada lima unsur kondisi fisik yang cukup besar peranannya dalam 

menggiring bola, yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan dan 

koordinasi, yang menurut Bompa, Tudor O. (1994: 3) dikatakan sebagai 

komponen biomotor. Kecepatan hubungannya dengan cepat tidaknya seorang 

pemain membawa bola ke segala arah, sedangkan kelentukan hubungannya 

dengan bagaimana keluwesan seorang pemain mengolah boladengan kakinya dan 

bagaimana keluwesan dalam melalui rintangan, sertakelincahan hubungannya 

dengan kecepatan mengubah arah untuk menghindari rintangan. Dalam sepakbola 

sangat membutuhkan stamina fisik yang prima,untuk itu fisik seorang pemain 

sepakbola harus benar-benar dilatihkan agar para pemain dapat bermain secara 

maksimal selama 2x45 menit. Unsur fisik dalam sepakbola adalah daya tahan, 

kekuatan, kecepatan, fleksibilitas dan koordinasi. 

2.5.1 Daya tahan  

Menurut Djoko Pekik Irianto, (2002: 72) daya tahan adalah kemampuan 

melakukan kerja dalam jangka waktu lama. Menurut Sukadiyanto (2005: 57) daya 

tahan dalam olahraga adalah kemampuan peralatan organ tubuh olahragawan 

untuk melawan kelelahan selama berlangsungnya aktivitas atau kerja.Tujuan 

latihan ketahanan adalah untuk meningkatakan kemampuan olahragawan agar 

dapat mengatasi kelelahan selama aktivitas kerja berlangsung. 
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Menurut McArdle, dkk dalam Sukadiyanto (2005:58) faktor yang 

berpengaruhi terhadap ketahanan adalah kemampuan maksimal dalam memenuhi 

konsumsi oksigen yang ditandai dengan VO2 max. Oleh karena itu, kemampuan 

ketahanan olahragawan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: faktor 

kecepatan, kekuatan otot,kemampuan teknik untuk menampilkan gerak secara 

efisien, kemampuan memanfaatkan potensi secara psikologis, dan keadaan 

psikologis saatbertanding atau berlatih. 

2.5.2  Kekuatan 

Menurut Sukadiyanto (2005:81) kekuatan secara umum adalah 

kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan. 

Pengertian secara fisiologis, kekuatan adalah kemampuan neuromuskuler untuk 

mengatasi tahanan beban luar dan beban dalam. 

Menurut Djoko Pekik Irianto (2002: 66) kekuatan adalah kemampuan otot 

atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan. Tingkat kekuatan olahragawan di 

antaranya dipengaruhi oleh keadaan: panjang otot, besar kecilnya otot, jauh 

dekatnya titik beban dengan titik tumpu, tingkat kelelahan, jenis otot merah atau 

putih, potensi otot, pemanfaatan potensi otot, teknik, dan kemampuan kontraksi 

otot. 

2.5.3 Kecepatan 

Djoko Pekik Irianto (2002: 73) Kecepatan (Speed) adalah perbandingan 

antara jarak dan waktu atau kemampuan untuk bergerak dalam waktu singkat. 

Elemen kecepatan meliputi:waktu reaksi, frekuensi gerak per satuan waktu dan 

kecepatan gerak melewati jarak. Sedangkan menurut Sukadiyanto (2005: 106) 
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kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian 

gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap rangasang. Jadi kecepatan 

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak secara cepat dalam waktu 

yang sesingkat mungkin. 

2.5.4 Fleksibilitas 

Menurut Sukadiyanto (2005:128) fleksibilitas mengandung pengertian, 

yaitu luas gerak satu persendian atau beberapa persendian. Ada dua macam 

fleksibilitas, yaitu; (1) fleksibilitas statis, dan (2)fleksibilitas dinamis. Menurut 

Djoko Pekik Irianto (2002:74) fleksibility adalah kemampuan persendian untuk 

melakukan gerakan melalui jangkauan yang luas. Istilah lain yang sering 

dipergunakan bersama kelentukan adalah elasticity (kelenturan) yakni 

kemampuan otot untuk berubah ukuran memanjang/memendek. 

2.5.5 Koordinasi 

Menurut Djoko Pekik Irianto (2002:77) koordinasi adalah kemampuan 

melakukan gerak pada berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan tepat secara 

efisien. Menurut Grana dan Kalenak dalam Sukadiyanto (2005:138) Koordinasi 

adalah kemampuan otot dalam mengontrol gerak dengan tepat agar dapat 

mencapai satu tugas fisik khusus. Menurut Schmidt dalam Sukadiyanto (2005: 

139) koordinasi adalah perpaduan dari gerak dua atau lebih persendian, yang satu 

dengan yang ainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu ketrampilangerak. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka indikator utama koordinasi adalah 

ketepatan dan gerak yang ekonomis. Sedangkan menurut Sukadiyanto (2005:139) 

koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan 
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persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien. Hampir 

semua cabang olahraga membutuhkan koordinasi. Semua unsur fisik tesebut 

sangat dibutuhkan dalam semua cabangolahraga termasuk cabang olahraga 

sepakbola. Sepakbola olahraga yang membutuhkan unsur fisik yang kuat karena 

sangat diperlukan ketika dalam bermain atau berlatih. Ketika menggiring bola 

pada saat bermain disini memerlukan beberapa unsur fisik yang ada, karena ketika 

sedang menggiring daya tahan, kekuatan, kecepatan, fleksibilitas dan koordinasi 

berperan penting. 

2.6 Pengertian Sekolah Sepakbola (SSB) 

Sekolah sepakbola (SSB) merupakan sebuah organisasi olahraga 

khususnya sepakbola yang memiliki fungsi mengembangkan potensi yang 

dimiliki atlet. Tujuan SSB untuk menghasilkan atlet yang memiliki kemampuan 

yang baik, mampu bersaing dengan SSB lainnya, dapat memuaskan masyarakat 

dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi (Soedjono, 1999: 2). 

Selain itu juga untuk melatih atlet dengan teknik yang benar, mengantarkan atlet 

untuk meraih prestasi yang baik. SSB merupakan merupakan wadah pembinaan 

sepakbola usia dini yang paling tepat, saat ini sekolah-sekolah sepakbola 

kebanjiran siswa. Hal ini merupakan fenomena bagus mengingat peran sekolah 

sepakbola sebagai akar pembinaan prestasi sepakbola nasional yang mampu 

memasok pemain bagi klub yang mebutuhkan. Tujuan utama SSB sebenarnya 

untuk menampung dan memberikan kesempatan bagi siswanya dalam 

mengembangkan bakatnya. Disamping itu juga memberikan dasar yang kuat 
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tentang bermain sepakbola yang benar termasuk di dalamnya membentuk sikap, 

kepribadian dan perilaku yang baik.  

SSB merupakan detak jantung pembinaan pesepakbolaan usia muda di 

Indonesia (Ganesha, 2010: 17). Latihan saat muda berkualitas yang sistematis, 

metodik serta berkesinambungan merupakan harga mati dalam pembinaan menuju 

pesepakbola yang profesional dan handal (Ganesha, 2010: 18). Dalam menuju 

menjadi pemain sepakbola anak-anak mengalami beragam tahapantahapan, 

layaknya proses bayi dari merangkak, berdiri hingga berjalan. Secara biologis, 

fisiologis maupun psikologis anak-anak dan remaja di setiap level usia memiliki 

karakteristik dan ciri tersendiri. Sehingga dalam melatih, pelatih harus 

menyesuaikan dengan kondisi ini, demi efektifnya materi latihan yang diajarkan 

kepada pemain. 
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2.7 Kerangka Berfikir 

Dalam proses latihan seorang atlet sepakbola untuk meningkatkan 

kemampuan teknik dasar bermain yang menjadi pokok persoalannya adalah 

bagaimana model latihan yang diberikan oleh pelatih sepakbola yang efektif dan 

menyenangkan. Sehingga pada akhirnya proses latihan yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses latihan tersebut. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah 

pengembangan model latihan teknik dasar dengan diberikan perlakuan latihan  

small sided game dapat mencapai hasil latihan yang optimal berdasarkan tujuan 

yang ditetapkan yaitu meningkatkan kemampuan teknik dasar 

passing,dribblingdanshooting. 

Pengembangan model latihan teknik dasar yang penulis beri nama teknik 

dasar latihan small sided game ini diharapkan mampu menjadi sebuah model 

latihan untuk meningkatkan kemampuan teknik pemain sepakbola sebagai tujuan 

utamanya dan secara tidak langsung mampu melatih teknik dasar seorang pemain 

sepakbola diantaranya passing,dribbling,dan,shooting. 

 

2.8  Penelitian Relevan 

1. Demaika Suryantoro (2014:61-67), pengembangan variasi latihan 

dribbling dan passing. Metode dalam penelitian pengembangan ini 

menggunakan model pengembangan Borg dan Gall (1983:775), dengan 

modifikasi langkah sebagai berikut: 1) melakukan penelitian dan 

pengumpulan data informasi awal termasuk observasi lapangan sampai 
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kajian teoritik; 2)mengembangkan bentuk latihan produk awal(berupa 

variasi latihan dribbling dan passing sepakbola, 1 ahli sepakbola, 2 ahli 

kepelatihan sepakbola; 4) uji coba kelompok kecil, dengan menguji 

cobakan hasil revisi produk awal. Uji coba dilakukan pada pemain 

sepakbola di SSB AMS usia 12-14 Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang dengan menggunakan teknik kuesioner yang kemudian dianalisis; 

5) Revisi produk dari hasil uji coba ke klompok kecil; 6) uji lapangan 

dengan menggunakan 30 subjeck. Uji coba dilakukan pada pemain 

sepakbola di SSB AMS Kepanjen usia 12-14 Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang yang diteliti dengan mengunakan teknik kuisioner 

yang kemudian dianalisis; 7) Hasil produk pengembangan variasi latihan 

dribblingdan passing yang dihasilkan setelah mlalui revisi uji lapangan. 

2. Eska Pradana Putra (2015:32-37), Pengembangan Model Latihan Teknik 

Dasar Shooting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

penelitian dan pengembangan ini menggunakan  model pengembangan  

Research & development (R&G) dari Brog & Gall (1983:775) yang telah 

dimodifikasi Sukmadinata (2005:182) “Penelitian dan Pengembangan 

yang dimodifikasi dari Brog dan Gall” yaitu. 1) melakukan penelitian dan 

pengumpulan data informasi trmasuk kajian pustaka dan analisis 

kebutuhan dengan angket yang diberikan kepada peserta ekstrakulikuler 

sepakbola di SMPN 1 Kota Blitar; 2) Mengembangkan bentuk produk 

awal (peneliti membuat produk model-model latihan shooting); 3) 

kegiatan uji coba kelompok kecil yang dilakukan dengan melibatkan 6 
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peserta ekstrakulikuler sepakbola SMPN 1 Kota Blitar; 4) Revisi produk 

pertama (sesuai hasil evaluasi para ahli para ahli dan uji coba); 5) uji coba 

kelompok besar (uji lapangan) dengan mengunakan 24 peserta 

ekstrakulikuler sepakbola di SMPN 1 Kota Blitar; 6) Revisi produk akhir 

(sesuai hasil dari uji coba lapangan); 7) Hasil akhir produk dari hasil revisi 

produk akhir dikemas dalam buku yang dihasilkan oleh uji coba lapangan. 

3. Yusuf Rismawan (2015:56-63), Pengaruh Latihan Ladder Drills 

Dibandaing latihan small sided gamePenelitian ini dilakukan 

menggunakan Metode penelitian eksperimen dengan matching pretest-

posttest control group design ( Sukmadinata, 2011:207). Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian eksperiman yang biasa 

digunakan minimal dapat mngontrol satu variabel saja dalam bentuk 

matchingatau memasangkan karaktrisitik keterampilan menggiring bola 

stiap test. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan menggunakan 

ladder drills dan latiahansmall sided game, serta variabel terikatnya adalah 

prestasi ketrampilan menggiring bola. 

Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh siswa SSB 

Arema Domhils Kota Malang yang berjumlah 30 siswa. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara undian sejumlah 26 siswa, dari ciri-ciri 

sampel adalah sebagai berikut: 1) Sampel adalah siswa SSB Arema 

Domhils Malang yang aktif dalam latihan; 2) Sampel adalah kelompok 

umur 15-16 tahun. Untuk pembagian kelompok menggunakan teknik 

ordinal pairing matching (Wiley & Sons, 2010:225) Dari 26 siswa 
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kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 13 siswa masuk dalam 

kelompok latihan ledder drillsdan 13 siswa masuk dalam kelompok 

latihan small sided games.  

Instrumen tes yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Tes 

Ketrampilan Dribbling sepakbola (Hariyoko, 2012:349-351) yang 

bertujuan untuk mengukur prestasi ketrampilan menggiring bola siswa dan 

mempunyai validitas dan reliabilitas tes sebesar 0,661 dan 0,618. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SSB Gelora Karya yang berada di 

lapangan sepakbola setadion mini Telanaipura Kota Jambi. 

3.1.2 Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada 27 Maret 2017 sampai dengan 13 Mei 

2017. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti.Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Albone Abdul Azis dkk(2009: 64), 

“Populasi adalah semua objek yang akan diselidiki.”Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah para pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi sebanyak 18 

pemain. 

3.3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah para  pemain sepakbola SSB Gelora 

Karya,sebanyak 18 pemain dan seluruh sampel tersebut ikut melakukan latihan 

dengan menggunakan pengembangan model latihan teknik dasar shooting, 

passing dan dbrling dengan latihan small sided game. 
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Menurut Arikunto (2010:175), “ Sampel adalah bagian dari populasi.” 

Berpedoman pada jumlah populasi diatas maka Pengambilan sampel ditetapkan 

secara total sampling, mengingat populasi relatif sedikit maka seluruh populasi 

dijadikan sampel yaitu sebanyak 18 pemain. Dengan demikian teknik penarikan 

sampel dilakukan dengan cara teknik total sampling. 

 

3.3 Metode Penelitian  

Dalam penelitian pengembangan model latihan teknik dasar 

shooting,dribblingdanpassing dengan latihan small sided game pemain sepak bola 

SSB Gelora Karya Kota Jambi, merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk latihan. 

3.3.1 Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didagunakan akan memiliki nilai 

tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi. 

3.3.2 Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan uptode, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dari lapangan dan studi 

literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu 

yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Disini diperlukan metode 

penelitian tersendiri. Metode apa yang akan digunakan untuk penelitian 

tergantung permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. 
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3.3.3 Desain Produk 

Desain Produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga 

dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. 

3.3.2 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih 

efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi disini 

masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional dari para ahli dan 

praktisi, dan belum pengujian yang bersifat dicobakan secara empiris.  

3.3.3 Perbaikan Desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahannya tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang 

bertugas memperbaiki desain adalah penelitian yang mau menghasilkan produk 

tersebut. 

3.3.4 Pembuatan Produk 

Setelah desain produk dipandang valid, maka selanjutnya dibuat menjadi 

produk. 

3.3.5 Uji Coba Produk 

Tujuan dari uji coba yaitu untuk mendapatkan informasi apakah metode 

mengajar baru lebih efektif dan efisien dibandingkan metode mengajar yang lama 

atau yang lain. 
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Eksperimen dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai metode mengajar baru (befor- after) atau dengan 

membandingkan dengan kelompok yang tetap menggunakan metode mengajar 

lama. Dalam hal ini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3.3.6 Revisi Produk 

Bila pengujian produk dalam hal ini metode mengajar baru menggunakan 

desain pretest possttest control group design (ada kelompok eksperimen dan 

kontrol), maka untuk mencari efektivitas dan efisiensi sistem kerja baru, 

dilakukan dengan cara menguji signifikansi antar kelompok yang diajar dengan 

metode mengajar yang baru dengan kelompok yang tetap diajar dengan metode 

lama. 

3.3.7 Ujicoba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang 

tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa metode mengajar baru 

tersebut dapat diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. 

3.3.8 Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam lembaga 

pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. 

3.3.9 Pembuatan Produk Massal 

Bila produk yang berupa metode mengajar baru tersebut telah dinyatakan 

efektif dalam beberapa kali pengujian, maka metode mengajar baru tersebut dapat 

diterapkan pada setiap lembaga pendidikan.” 
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3.4 Langkah-Langkah Penelitian Dan Pengembangan Model Yang Diambil 

Oleh Peneliti 

Mengingat berbagai keterbatasan maka penelitian Pengembangan model 

latihan daya tahan aerobik dengan perlakuan memakai bola yang diambil oleh 

peneliti yaitu terdiri dari 7 langkah dari 11 langkah penelitian pengembangan oleh 

Sugiyono, seperti yang tergambar secara jelas berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.4 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 

(sumber :Sugiyono ) 

 

3.4.2 Potensi dan Masalah 

Penentuan potensi dan masalah dalam pengembangan model latihan teknik 

dasar  adalah berdasarkan observasi  peneliti, para pemain tidak bisa melakukan 

kerja sama tim dan akurasi tembakan dngan baik. Proses latihan yang diberikan 

oleh pelatih di tim SSB Glora Karya Kota Jambi belum bisa memberikan hasil 

yang maksimal karena untuk meningkatkan kualitas pemain,pelatih masih 

menggunakan latihan dasar lama yang belum efektif sehingga tujuan dari latihan 
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kurang dicapai karena rasa jenuh yang di alami oleh pemain. Maka dengan ini 

perlu dikembangkan model latihan tenik dasar shooting,drbblingdanpassing, 

dengan latihan small sided gamesebagai bahan latihan yang digunakan oleh 

pelatih. 

3.4.3 Mengumpulkan Informasi 

Berangkat dari potensi dan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa yang menyebabkan peningkatan kemampuan teknik dasar pemain tersebut 

karena faktor model latihan, maka peneliti akan membuat model latihan baru 

yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknik dasar 

passing,shootingdandribbling pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi. 

3.4.4 Desain Produk 

Desain produk yang dibuat oleh penulis yaitu small sided game. Small 

sided game merupakan modifikasi dari permainan sepakbola. Modifikasi tersebut 

diantaranya yaitu jumlah pemain dan juga ukuran lapangan. Latihan untuk 

meningkatkan kemampuan teknik dasar dengan menggunakan pengembangan 

produk Small sided game yaitu dengan cara game atau permainan yang 

dimodifikasi jumlah pemain dan ukuran lapangan.Jadi contoh bentuk latihan dari 

desain produk awal yang diciptakan penulis adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. 

Contoh model draft yang dibuat peneliti pada pertemuan pertama 

Latihan Bentuk Latihan Intensitas Repetisi 
Repetisi 

perset 
Durasi 

Minggu I 

A.Pemanasan 
   

15 

menit 

    

B.Latihan Inti 

Latihan 

dribbling,shooting, 

dan,shoting  

    

   50%  11  Set 1 kali 45 menit 

    

C.Pendinginan    10 menit 

 

Latihan dribbling 

Nama Desain Dribbling Model I 

 

 

 

 

20m 

 

 

 

 

                                        40 m 

                          Gambar 3.4.4.1. Desain Latihan Dribbling 

    (Sumber : Ardimas Oktavian ) 
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Keterangan : 

 Pemain dribbling bola dengan rompi debelakang celana 

 Pemain perebut rompi yang dibelakang celana pemain yang dribbling 

bola 

Organisasi 

1. Buat area 40 x 20 cm 

2. 1 pemain 1 bola 

3. jadikan 2 pemain tanpa rompi sebagai perebut pemain lain yang 

menyelipkan rompi di celana belakangnya. 

Pelaksanaan: 

1. seluruh pemain dribbling bebas menjelajahi area 

2. pemain dua tanpa rompi dribbling bebas sambil berusaha menarik rompi. 

3. pemain yang rompinya kecabut ikut menjadi pemain yang tanpa rompi 

4. pemain terahir dengan rompi menjadi pemenang 

Tujuan: 
 Untuk menigkatkan kecepatan dribbling dan sentuhan kaki dengan bola 

sebagai dasar pengembangan latihan dribbling 
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Nama desain Dribling Model II 

          X                                                                                                       X 

 

 

30m 

 

         X                                                                                                         X 

                                           30m 

                               Gambar 3.4.4.2 Desai latihan Dribbling 

                                         (sumber : Ardimas Oktavian)  

Keterangan : 

  cone 

             X pemain dengan bola 

             X pemain tanpa bola 

             Dribbling zig zag 

  Pergerakan dengan bola 

  Dribbling Bebas 

Organisasi 

1. Buat area 30m x 30m 
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2. taruh 4 cone disisi area dan 5 cone sejajar di area dan 1 Cone ditengah area 

Pelaksanaan 

1. dribbling bola pemain yang membawa bola zig-zag melewati cone 

2. samapi di cone tengah pemain melaukan pergerakan bebas melawati cone 

dan dribbling trus ke pemain yang tanpa bola 

3. pemain yang tanpa bola mendapatkan bola dari pemain yang bawa boal 

terus gantian dribbling melewati rintangan yang sudah dibuat pelatih 

4. setiap sisi 4 cone disisi 4 pemain dan saling bergantian dribbling bola 

Tujuan : 

 Untuk meningkatkan kelinncahan dan kelentukan tubuh ssat mengiring 

bola. 

 

 

Nama Desain DribblingModel III 

 

 20m 

        45m 

         

 

                    Gambar 3.4.4.3 Desain latihan dribbling 

                               (sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

Cone 
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Dribbling dengan speed 

Organisasi 

1. Buat area 45m x 30m 

2. 13 cone 

3. 3 bola  

Pelaksanaan 

1. Pemain dribbling bola dengan speed  

2. sampai dicone tengah melakukan gerak tipu  

3. dribbling trus menuju cone selanjutnya 

4. cone kedua melakukan hal sebaliknya sesudah menerima bola dribbling 

dengan kecepatan. 

Tujuan: 

 Untuk meningkatkan kecepatan dribbling saat membawa bola. 

Latihan Passing 

Nama desain Passing Model I 

 

            x3                                                                                     x5 

 

         25m                                  x2      x4 

 

 

                                                    30m 

                        Gambar 3.4.4.4 Desain latihan Passing 
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                     (Sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

cone 

 Passing 

x1-x6  pemain  

 Bola 

 

 

Organisasi : 

1. Buat area 25m x 30m 

2. 6 cone 

3. 2 bola 

4. 6 pemain 

Keterangan : 

1. pemain x1 passing ke x2 dan x2 passing x3 backpass ke x2 passing ke x5 

passing ke x2 dan kembali ke x2 begitu seterusnya 

2. x3 passing ke x4 ke x1 passing ke x6 passing ke x4 passing terus sampai 

pluid dbunyikan baru selesai 

Tujuan: 

 Untuk memperbaiki kualitas passing 

Nama Desain Passing Model II 

                                        15m 

                                                    x2 
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            30m 

 

 

   x1 

                        Gambar 3.4.4.5 Desain passing 

                                     (Sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

 Cone    

            Passing 

Long passing 

Dribbling 

          X    Pemain 

Lari melewati cone 

Organisasi: 

1. Buat Area 15m x 30 m 

2. 6 Cone 

3.  2 cone bagi orang sama banyak 

Pelaksanaan : 

1. Pemain X1 dribbling smpai cone tengah passing Ke x2  

2. Pemain X1 pergerakan melewati cone ditengah  



ARDIMAS OKTAVIAN A1D413058 PORKES UNJA  Page 47 
 

3. Pemain x2 passing panajang kepemain X1 lakukan seterusnya dengan 

bergantian 

Tujuan : 

 Mengembangkan ketrampilan passing pemain. 

Nama desain Passing Model III 

\                                              20m 

     5m    X4              X3                               X2                X1 

                           1,5m 

                    

  Gambar 3.4.4.6 Desain passing 

(Sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

cone 

 Passing backpass 

Pergerakan maju mundur 

         X       pemain 

         X1     pemain membawa bola 

Organisasi 

1. Buat area 5m x 20m 

2. 14 cone 

3. 18 anak 

Pelaksanaan : 

1. Pemain X jogging menerima bola dari a1 dan backpass lagi ke X1 

kemudian ke X2 backpass lagi ke X2 

2. Lewati cone dengan gerakan maju mundur setelah itu 
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3. Pemain X menerima bola lagi dari X3 dan backpass melakukan 

pergerakan dengan bola kemudian x1 menirma bola lagi dan backpass ke 

X4 melakukan pergerakan lagi, setelah melakukan itu pemain jogging lagi 

menuju cone pertama dan menungugiliran selanjutnya. 

Tujuan : 

 Untuk meningkatkan ketepatan passing secara cepat dan tepat. 

Latihan Shooting 

 

 

 

Latihan ShootingModel I 

                                                        30m 

 

  

             20m 

 

                                                  X1 

Gambar3.4.4.7 Desain latihan Shooting 

(Sumber : ArdimasOktavian) 

Keterangan : 

  cone 
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Zig-Zag membelakangi cone 

   Bola 

    X1     Pemain melakukan shooting dan penjaga gawang 

Shooting 

Organisasi: 

1. Buat area 20m x 30m 

2. 13 cone 

3. 18 pemain yang melakukan shooting dan 1 penjaga gawang 

Pelaksanaan: 

1. Pemain melakukan pergerakan maju mundur di cone pertama kemudian 

speed. 

2. Melewati cone zig-zag membelakangi cone 

3. Kemudian speed dan melakukan pergerakan cone terahir dan shooting 

bola kegawang 

 

Nama desain Shooting model II 

           40M                                    X1                                X 

 

 

          40M 

 X 
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                                                          X 

Gambar3.4.4.8 Desain latihan Shooting 

Sumber : ArdimasOktavian 

Keterangan : 

Cone     Bola 

Passing     Zig-zag 

Backpass passing   Lari maju mundur 

   Shooting       X Pemainpembawa 

bola,pengoperdanpenjaggawang 

Organisasi ; 

1. Buat Area 40m x 40m 

2. X1 sebagai penendang dan  X sebagai pemantul bola sekaligus 

pemberiumpan 

Pelaksanaanya: 

1. X1 passing ke X2 

2. Stelah X1 passingke 1, X1 melakukan zig-zag stelah zig-zag X1 

backpasing dengan X2  kemudian X1 ke cone kedua melakukakan 

pergerkan maju mundur. 

3. X2 memberi umpan X1 stelah melakukan pergerakan maju mundur. 

4. X1 melakukan shooting 

Tujuan : 

 Pemain mampu melakukan shooting kegawang secara tepat. 

Nama desainShootingModel III 
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                                                                                                X2 

 

 X3 

 

40M 

 X1 

 

                           X1                              X1 

  

  

                                         40m  

                            Gambar3.4.4.9 Desain Latihan Shooting 

                        Sumber :ArdimasOktavian 

 

 

Keterangan : 

              Cone                                     X     pemain dan penjaga gawang 

               Bola  Pergerakan bebas pemain 

 Passing 

 Dribbling 

 Gawang kecil untuk pergerakan 

                           Keeping dan zig-zag 

 

 

Organisasi : 

1. Buat area 40m x 40m 

2. 18 Pemainbagidua Di posisi X1 dan X2 

3. 11 cone  

4. 1 bola setiappemain 
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Pelaksanaanya: 

1. X1 passing ke  X1, X1 melakukan pergerkan stelah pergerakan X1 

menerima bola lagi dari c1 dan x1 dribbling ke cone keeping dribbling 

lagi keeping dalam dicone sejajar dua terus passing ke X2, X1 melakukan 

pergerkan digawang kecil dan speed ke cone kempat kemudian zig-zag 

dan berhenti di cone ke lima untuk menungugiliran shooting 

2. X2 setelah menerima bola passing ke X3, X3 melakukan pergerkan 

dribbling melewatidua cone trus shooting kegawang. 

 

 

Tujuan : 

 Untuk meningkatkan kelincahann dan ketepatan saat menshooting Bola 

kegawang. 

 

3.3.2 Validasi Desain 

Validasi desain adalah melakukan uji coba lapangan tahap awal dengan 

menggunakan sebagian dari jumlah sampel yang ada untuk melihat tingkat 

kebermaknaan produk yang dibuat serta memberikan lembar model program 

latihan dengan memakai bola kepada para pakar ahli yang bekerja dibidang 

pelatihan sepakbola untuk menelaahnya. 

Sampel yang diambil oleh peneliti untuk melakukan uji coba awal yaitu 

dilakukan di SSB Gelora Karya Kota Jambi. Disini penulis melakukan 

pengambilan video untuk diberikan kepada pakar agar diteliti sehingga akan ada 

saran dan juga masukan dari pakar kepada penulis. 
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3.3.2 Perbaikan Desain 

Revisi desain tahap ini dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari hasil 

telaah dari para ahli kepelatihan, hasil dari uji lapangan tahap awal maka 

dilakukan perbaikan terhadap model latihan tersebut. 

Perbaikan desain produk yang diambil dari saran dan juga masukan dari 

pakar yaitu berupa perbandingan antara fase kerja dengan fase istirahat terlalu 

lama yaitu pada produk awal penulis mengambil fase tersebut dengan 

perbandingan 2 : 1 antara fase kerja dan fase istirahat. 

Setelah melakukan uji coba awal memang benar, apabila perbandingan 

antara fase kerja dengan fase istirahat menggunakan perbandingan 2:1, maka 

tujuan dari latihan daya tahan aerobik kurang maksimal. Karena sampel sudah 

mengalami pulih asal. 

3.3.3 Pembuatan Produk 

Setelah Produk direvisi, selanjutnya peneliti melakukan pembuatan produk 

awal sebelum dilakukan uji coba produk tersebut. Produk tersebut akan tergambar 

pada penjelasan berikut ini : 
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Tabel 2. 

Contoh model draft yang dibuat peneliti pada pertemuan kedua 

 

Latihan dribbling 

Nama Desain Dribbling Model I 

 

Keterangan : 

 Pemain dribbling bola dengan rompi debelakang celana 

 Pemain perebut rompi yang dibelakang celana pemain yang dribbling 

bola 

 

Organisasi: 

4. Buat area 40 x 20 cm 

Latihan          Bentuk Latihan Intensitas Repetisi 
Repetisi 

perset 
Durasi 

Minggu I 

A.Pemanasan 
   15 menit 

    

B.Latihan Inti 

Latihan 

Dribbling,Shooting,dan

Passing  

    

50%  1 Set 1 kali 45 menit 

    

C.Pendinginan    10 menit 
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5. 1 pemain 1 bola 

6. Jadikan 2 pemain tanpa rompi sebagai perebut pemain lain yang 

menyelipkan rompi di celana belakangnya. 

Pelaksanaan : 

5. Seluruh pemain dribbling bebas menjelajahi area 

6. Pemain dua tanpa rompidribbling bebas sambil berusaha menarik rompi. 

7. Pemain yang rompinya kecabut ikut menjadi pemain yang tanpa rompi 

8. Pemain terahir dengan rompi menjadi pemenang. 

Nama desain Dribling Model I 

Organisasi: 

3. Buat area 30m x 30m 

4. Siapakan 4 cone disisi area dan 5 cone sejajar di area dan 1 Cone ditengah 

area 

Pelaksanaan: 

5. Dribbling bola pemain yang membawa bola zig-zag melewati cone 

6. samapi di cone tengah pemain melaukan pergerakan bebas melawati cone 

dan dribbling trus ke pemain yang tanpa bola 

7. pemain yang tanpa bola mendapatkan bola dari pemain yang bawa boal 

terus gantian dribbling melewati rintangan yang sudah dibuat pelatih 

8. setiap sisi 4 cone disisi 4 pemain dan saling bergantin dribbling bola 

Nama Desain dribblingModel III 

Organisasi: 

4. Buat area 45m x 30m 

5. 13 cone 

6. 3 bola  

Pelaksanaan: 

5. Pemain dribbling bola dengan speed 

6. sampai dicone tengah melakukan gerak tipu  

7. dribbling trus menuju cone selanjutnya 
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8. cone kedua melakukan hal sebaliknya sesudah menerima bola dribbling 

dengan kecepatan. 

Latihan Passing 

Nama desain Passing Model I 

Organisasi : 

5. Buat area 25m x 30m 

6. 6 cone 

7. 2 bola 

8. 6 pemain 

Keterangan : 

3. Pemain x1 passing ke x2 dan x2 passing x3 backpass ke x2 passing ke x5 

pasing ke x2 dan kembali ke x2 begitu seterusnya 

4. x3 pasing ke x4 ke x1 passing ke x6 passing ke x4 passing terus sampai 

pluid dbunyikan baru selesai 

Nama DesainBackpass passingModel II 

Organisasi: 

4. Buat Area 15m x 30 m 

5. 6 Cone 

6.  2 cone bagi orang sama banyak 

Pelaksanaan : 

4. Pemain X1 dribbling smpai cone tengah passing Ke x2  

5. Pemain X1 pergerakan melewati cone ditengah  

6. Pemain x2 passing panajang kepemain X1 lakukan seterusnya dengan 

bergantian 

Nama desain Passing Model III 

Organisasi 

4. Buat area 5m x 20m 
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5. 14 cone 

6. 18 anak 

Pelaksanaan : 

4. Pemain x1 jogingmenerima bola dari a1 danbackpasslagike a1 

kemudianke a2 backpasslagike a2 

5. Lewati cone dengangerakanmajumundursetelahitu 

6. Pemain x1 menerima bola lagidari a3 dan backpass melakukan pergerakan 

dengan bola kemudian x1 menirma bola lagi dan backpasske a4 

melakukan pergerakan lagi, setelah melakukan itu pemain jogging lagi 

menuju cone pertama dan menungu giliran selanjutnya 

Latihan Shooting 

Latihan ShootingModel I 

Organisasi: 

4. Buat area 20m x 30m 

5. 13 cone 

6. 18 pemain yang melakukan shooting dan 1 penjagagawang 

Pelaksanaan: 

4. Pemain melakukan pergerakan maju mundur di cone pertama kemudian 

speed. 

5. Melewati cone zig-zag membelakangi cone 

6. Kemudian speed dan melakukan pergerakan cone terahir dan shooting 

bola kegawang 

Nama desain Shooting model I 

Organisasi ; 

3. Buat Area 40m x 40m 

4. X1 sebagai penendang dan X2 sebagai pemantul bola sekaligus pemberi 

umpan 
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Pelaksanaanya : 

5. X1 passing ke X2 

6. Stelah X1 passing ke X2, X1 melakukan zig-zag stelah zig-zag X1 

backpasing dengan X2  kemudian X1 kecone kedua melakukan pergerkan 

maju mundur. 

7. X2 memberi umpan X1 stelah melakukan pergerakan majumundur. 

8. X1 melakukanshooting 

Nama desain Shooting Model III 

Organisasi : 

5. Buat area 40m x 40m 

6. 18 Pemain bagidua Di posisi X1 dan X2 

7. 11 cone  

8. 1 bola setiappemain 

Pelaksanaanya: 

3. X1 passing ke X2, X1 melakukan pergerkan stelah pergerakan X1 

menerima bola lagi dari X2 dan X1 dribbling kecone keeping dribbling 

lagi keeping dalam dicone sejajar dua terus passing ke X3, X1 melakukan  

pergerkan digawang kecil dan speed kecone kempat kemudian zig-zag dan 

berhenti di coneke lima untuk menungugiliran shooting X2 setelah 

menerima bola passingke X4, X4 melakukan pergerkan dribbling 

melewati dua cone trus Shooting kegawang.  

 

 

3.4.5 Uji Coba Produk 

Pada tahap ini peneliti melakukan eksperimen terhadap sampel dengan 

memberikan perlakuan produk model latihan yang telah dibuat. Sebelum 

melakukan eksperimen terlebih dahulu melakukanlatihan. Kemudian setelah hasil 
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latihan teknik  awal seluruh sampel diperoleh, barulah sampel diberi perlakuan 

produk model latihan yang baru yaitu small sided game selama 16 kali pertemuan. 

3.5 Jenis Data 

Data yang digunakan pada pengembangan model latihan teknik dasar 

dengan perlaukan latihan small sided game pemain SSB Gelora Karya adalah data 

kualitatif. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (suharsimi Arikunto, 2006:160) 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan produk menggunakan 

angket dan kuesioner. Angkatan digunakan untuk menjaring informasi secara 

sistematis dari ahli. Sedangkan kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan produk. Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek relatif banyak. 

Kuesioner yang digunakan ahli berupa sejumlah aspek yang harus dinilai 

kelayaknnya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas dari 

pengembangan model latihan teknik dasar pemain sepakbola SSB Gelora Karya. 

Serta komentar dan saran umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak 

baik” sampai dengan “sangat baik” dengan cara memberi tanda “√” pada kolom 

yang tersedia. 

Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli: 



ARDIMAS OKTAVIAN A1D413058 PORKES UNJA  Page 60 
 

Tabel 3.6.1 Faktor Indikator,Jumlah Kuesioner 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model 

Kualitas produk terhadap 

standart kompetensi latihan, 

keaktifan, ektefitas metode 

latiahan model passing, 

dribbling dan shooting. 

10 

 

Kuesioner yang digunakan anak-anak berupa sejumlah pertanyaan yang 

harus dijawab oleh siswa dengan jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, cara 

pemberian skor pada jawaban sebagai berikut : 

Tebel 3.6.2 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak” 

Alternatif 

Jawaban 

Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut adalah faktor-faktor indikator dan jumlah kuesioner yang akan 

digunakan pada anak-anak: 

No Faktor Indikator Jumalah 

1 Kognitif 

Kemampuan anak-anak 

memahami pngetahuan, 

10 
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Tabel 3.6.3 Faktor, Indikator dan Jumlah Kuesioner. 

 

 

unsur-unsur teknik dasar 

latihan dribbling, passing dan  

shooting dalam manfaat 

berlatih dalam bermain  

sepakbola 

2 Afektif 

Menampilkan sikap keaktifan 

dan motifasi gerak dalam 

modifikasi latihan drbbling, 

passing dan shooting pada 

permainan sepakbola serta 

nilai kerjasama dan 

seportifitas, dan kejujuran. 

10 

3 Psikomotor 

Kemampuan anak-anak 

mempratekkan gerak model 

efektifitas latihan dribbling, 

passing, dan shooting dalam 

berlatih sepakbola 

10 
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3.7 Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk prestase. sedangkan data 

yang digunkan berupa saran dan alasan memilih jawaban dan dianalisis 

mengunakan teknik analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhammad Ali (1978 :184) yaitu : 

NP = n/N x 100 

Keterangan : 

NP = Nilai Dalam % 

n   = Nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudiam diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. pada tabel 3.7 akan disajikan klasifikasi dalam 

prsentase. 

Tabel 3.7.1 Klasifikasi Analisis Deskriptif Presentase 

(Sumber : Guilford ( Dalam Martin, 2010 :56) 

Presentase  Klasifikasi Makna 

0 – 2 % Tidak baik Dibuang 

20,01 – 40% Kurang Baik Diperbaiki 

40,01 – 70% Cukup Baik Digunakan 

(bersyarat) 
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70,01 – 90% Baik Digunakan 

90,01 – 100% Sangat baik Digunakan 
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Tabel 3.7.2 Klasifikasi Kelayakan Produk 

(Sumber : Penelitian Penjasorkes 2013) 

Presentase Kriteria Indikator 

0 – 20% Tidak  layak  Bila model dipahami anak  

20,01 – 40% Kurang layak  Bila model dapat dipahami anak 

 Bila model dapat dipraktikan anak 

40,01 – 70% Cukup layak   Bila model dapat dipahami anak 

 Bila model dapat dipraktikan anak 

 Bila Pelatih mampu melaksanakan 

model tersebut 

70,01 – 90% Layak   Bila model dapat dipahami anak 

 Bila model dapat dipraktikan anak 

 Bila pelatih mampu melaksanakan 

model tersebut 

 Bila anak dapat menampilkan teknik 

dasar dengan baik 

90,01 – 100% Sangat layak  Bila model dapat dipahami anak 

 Bila model dapat dipraktikan anak 

 Bila pelatih mampu melaksanakan 

model tersebut 

 Bila anak dapat menampilkan teknik 

dasar dengan baik 

 Bila model dapat meningkatkan teknik 

dasar pada anak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi hasil penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan latihan yang terjadi dilapangan 

terutama berkaitan dengan proses latihan sepakbola SSB Gelora Karya, bentuk 

pemecahan  permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. 

kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis proses latihan yang terjadi 

sesunguhnya dilapangan, malakukan observasi latihan. 

Sesuai dengan kopetensi dasar latihan pada materi dribbling, passing dan 

shooting pemain sepak bola SSB Gelora Karya Kota Jambi, disebutkan bahwa 

anak-anak dapat mempraktikan berbagai variasi latihan gerak secara optimal 

untuk menumbuhkan sikap percaya diri dalam bermain sepakbola, keberanian dan 

kerjasama. kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran dribbling, passing dan 

shooting pada pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi sudah sangat bagus dalam 

latihan cuman dalam segi latihan belum ada pariasi latihan yang efektif. 

Pada proses latihan pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi masih ditemui 

berberapa hal, antara lain pada pelaksanaan latihan kurang optimalnya variasi 

latihan yang digunakan. sarana dan perasarana sudah bagus tetapi belum bisa 

dimanfaatkan dengan baik. pemain yang seharusnya bisa mengeksprolasi latihan 

dengan baik pun kurang optimal karena belum diterapkan model dan variasi 

latihan yang lebih bagus. oleh karena itu anak dalam berlatih mengalami 

kejenuhan karena setiap berlatih hanya mengunakan model latihan yang lama dan 
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kurang deberi latihan khusus dari bentuk latihan-latihan dribbling, shooting dan 

passing. 

Berdasarkan uraian analisis kebutuhan latihan, maka peneliti berusaha 

mengembangkan model latihan teknik dasar dribbling, shooting dan passing 

pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi. peneliti mengharapkan produk yang 

dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas bermain pemain SSB Gelora Karya. 

4.1.2 Deskripsi draf produk 

Setelah menetukan produk yang akan dikembangkan berupa 

pengembangan model latihan teknik dasar passing, shooting dan dribbling  SSB 

Gelora Karya Kota Jambi. tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat 

produk dengan mengunkan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis tujuan dan karateristik pemain dalam berlatih 

passing,dribbling dan shoting. 

2. Analisis karakteristik SSB Gelora Karya 

3. Mengkaji prinsip-prinsip cara membuat atau mengembangkan 

modifikasi latihan passing, dribbling dan shooting. 

4. Menetapkan tujuan, isi, dan sertategi pengelolaan dalam berlatih 

passing, dribbling dan shooting. 

5. Pengembangan latihan dribbling, passing dan shooting dalam bermain 

dilapangan. 

6. Menyusun produk awal pengembangan model latihan teknik dasar 

dribbling, passing dan shooting SSB Gelora Karya Kota Jambi. 
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setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk 

awal pengembangan model latihan teknik dasar passing, shooting dan 

dribbling. berikut ini adalah draf produk awal pada pengembangan 

model latiahan teknik dasar pemain sepakbola SSB Gelora Karya Kota 

Jambi yang sudah divalidasi oleh ahli sepakbola yang berlisensi. 

 

4.1.2.1 Draf produk pengembangan model latihan teknik dasar dribbling, 

passing dan shooting pemain sepakbola SSB Gelora Karya Kota Jambi. 

Latihan dribbling 

Dribbling model I 

 

 

 

 

20m 

 

 

 

 

40  

                   Gambar 4.1.2.1. Desain Latihan Dribbling 

                    (Sumber : Ardimas Oktavian ) 

Keterangan : 

     Pemain dribbling bola dengan rompi debelakang celana 

            Pemain perebut rompi yang dibelakang celana pemain yang dribbling bola 
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Organisasi: 

7. Buat area 40 x 20 cm 

8. 1 pemain 1 bola 

9. jadikan 2 pemain tanpa rompi sebagai perebut pemain lain yang 

menyelipkan rompi di celana belakangnya. 

Pelaksanaan 

9. seluruh pemain dribbling bebas menjelajahi area 

10. pemain dua tanpa rompi dribbling bebas sambil berusaha menarik rompi. 

11. pemain yang rompinya kecabut ikut menjadi pemain yang tanpa rompi 

12. pemain terahir dengan rompi menjadi pemenang 

Dribling Model II 

 

 

 

30m 

 

 

 

 

                                       30m 

Gambar 4.1.2.2 Desai latihan Dribbling 

(sumber : Ardimas Oktavian) 
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Keterangan : 

cone 

       Pemain dengan bola 

          Pemain tanpa bola 

Dribbling zig zag 

Pergerakan dengan bola 

Dribbling Bebas 

Organisasi 

5. Buat area 30m x 30m 

6. taruh 4 cone disisi area dan 5 cone sejajar di area dan 1 Cone ditengah area 

Pelaksanaan 

9. dribbling bola pemain yang membawa bola zig-zag melewati cone 

10. samapi di cone tengah pemain melaukan pergerakan bebas melawati cone 

dan dribbling trus ke pemain yang tanpa bola 

11. pemain yang tanpa bola mendapatkan bola dari pemain yang bawa boal 

terus gantian dribbling melewati rintangan yang sudah dibuat pelatih 

12. setiap sisi 4 cone disisi 4 pemain dan saling bergantin dribbling bola 
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Dribbling Model II 

 

 20m 

 

         45m 

 2m 

 

                               30m 

            Gambar 4.1.2.3 Desain latihan dribbling 

                    (sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

Cone 

Dribbling dengan speed 

Organisasi 

7. Buat area 45m x 30m 

8. 13 cone 

9. 3 bola  

Pelaksanaan 

9. Pemain dribbling bola dengan speed 

10. sampai dicone tengah melakukan gerak tipu  

11. dribbling trus menuju cone selanjutnya 
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12. cone kedua melakukan hal sebaliknya sesudah menerima bola dribbling 

dengan kecepatan. 

Latihan Passing 

Passing Model I 

           x3                                                                                     x5 

 

    25m  x2      x4 

  

 

            x1 x6 

                                   30m 

                Gambar 4.1.2.4 Desain latihan Passing 

        (Sumber : Ardimas Oktavian) 

Keterangan : 

cone 

 Passing 

x1-x6  pemain  

   Bola 

Organisasi : 

9. Buat area 25m x 30m 

10. 6 cone 



ARDIMAS OKTAVIAN A1D413058 PORKES UNJA  Page 72 
 

11. 2 bola 

12. 6 pemain 

Keterangan : 

5. pemain x1 passing ke x2 dan x2 passing x3 backpass ke x2 passing ke x5 

pasing ke x2 dan kembali ke x2 begitu seterusnya 

6. x3 pasing ke x4 ke x1 passing ke x6 passing ke x4 passing terus sampai 

pluid dbunyikan baru selesai 

Passing Model II 

                                       15m 

                                                    x2 

 

 

            30m 

 

                                                           x1 

                     Gambar 4.1.2.5 Desain passing 

                      Sumber : Ardimas Oktavian 

Keterangan : 

 Cone    

       Passing 

Long passing 

Dribbling 
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 X    Pemain 

Lari melewati cone 

Organisasi: 

7. Buat Area 15m x 30 m 

8. 6 Cone 

9.  2 cone bagi orang sama banyak 

Pelaksanaan : 

7. Pemain X1 dribbling smpai cone tengah passing Ke x2  

8. pemain X1 pergerakan melewati cone ditengah  

9. Pemain x2 passing panajang kepemain X1 lakukan seterusnya dengan 

bergantian 

Passing Model III 

                                                     20m 

 

        5m      a4              a3                                a2                    a1 

                            

  

                                          Gambar 4.1.2.6 Desain passing 

                                 Sumber : Ardimas Oktavian 

Keterangan : 

      cone 
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 Passing backpass 

Pergerakan maju mundur 

     X pemain   

 Organisasi 

7. Buat area 5m x 20m 

8. 14 cone 

9. 18 anak 

Pelaksanaan : 

7. Pemain x1 joging menerima bola dari a1 dan backpass lagi ke a1 

kemudian ke a2 backpass lagi ke a2 

8. Lewati cone dengan gerakan majumundur setelah itu 

9. Pemain x1 menerima bola lagidari a3 dan back pas melakukan pergerakan 

dengan bola kemudian x1 menirma bola lagi dan backpass ke a4 

melakukan pergerakan lagi, setelah melakukan itu pemain jogging lagi 

menuju cone pertama dan menungugiliran selanjutnya 

Latihan Shooting Model I 

        30m 

 

  

              20m 

 

                                                               x1 

Gambar 4.2.1.7 Desain latihan Shooting 

Sumber :Ardimas Oktavian 
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Keterangan : 

     cone 

     Zig-Za membelakangi cone 

       Bola 

X1   Pemain melakukan shooting dan penjaga gawang  

   Shooting 

Organisasi: 

7. Buat area 20m x 30m 

8. 13 cone 

9. 18 pemain yang melakukan shooting dan 1 penjagagawang 

Pelaksanaan 

7. Pemain melakukan pergerakan majumundur di cone pertama kemudian 

speed. 

8. Melewati cone zig-zag membelakangi cone 

9. Kemudian speed danmelakukan pergerakan cone terahir dan shooting bola 

kegawang 
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Latihan Shooting model II 

                                                       40M                                        X1 

 

 

          40M 

  X 

 

                                                 X1 

                 Gambar 4.1.2.8 Desain latihan shooting 

                            Sumber :Ardimas Oktavian 

Keterangan : 

        Cone     Bola 

       Passing          Zig-zag    

  Backpass passing                    Lari maju mundur 

Shooting X          Pemain pembawa     bola,pengoper         

dan penjaga gawang 

Organisasi ; 

5. Buat Area 40m x 40m 

6. X1 sebagai penendang dan C1 sebagai pemantul bola sekaligus pemberi 

umpan 
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Pelaksanaanya : 

9. X1 passing ke c1 

10. Stelah X1 passing ke c1, X1 melakukan zig-zag stelah zig-zag X1 

backpasing dengan c1 kemudian X1 ke cone kedua melakukakan 

pergerkan maju mundur. 

11. C1 memberi umpan X1 stelah melakukan pergerakan maju mundur. 

12. X1 melakukan shooting 

Latihan Shooting 

Shooting Model III 

                                                                                                X2 

 

 X3 

 

40M 

 C1 

 

                           X1                B1 

       40 M  

Gambar 4.1.2.9 DesainLatihanShooting 

Sumber :ArdimasOktavian 

Keterangan :   

              Cone                               X1,x2,x3,B1pemain dan penjaga gawang 

               Bola  Pergerakan bebas pemain 
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 Passing 

 Dribbling 

 Gawang kecil untuk pergerakan 

                           Keeping dan zig-zag 

 

 

Organisasi : 

9. Buat area 40m x 40m 

10. 18 Pemainbagidua Di posisi X1 dan X2 

11. 11 cone  

12. 1 bola setiappemain 

 

Pelaksanaanya: 

4. X1 passingke C1, X1 melakukan pergerkan stelah pergerakan x1 

menerima bola lagidari c1 dan x1 dribblingke cone keeping dribbling lagi 

keeping dalam dicone sejajar dua terus passing ke x2, x1 melakukan 

pergerkan digawang kecil dan speed ke cone k empat kemudian zig-zag 

dan berhenti di cone ke lima untuk menungu giliran shooting 

5. X2 setelah menerima bola passing ke x3, x3 melakukan pergerkan 

dribbling melewati dua cone trus shooting kegawang. 
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12.2 DataUji Coba 

 

Setelah pembuatan draf produk pengembangan model latihan teknik dasar 

pemain Sepakbola SSB Gelora Karya Kota Jambi melalui latihan passing, 

dribbling dan shooting selesai, Maka pada tanggal 10 April 2017 produk diuji 

cobakan kepada pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi yang berjumlah 18 

pemain. Pengambila sampel dengan menguakan metode sampel secara acak. 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagi 

permaslahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan pemain. Data yang diperoleh dari uji coba tersebut digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi agar bisa digunakan untuk latihan yang lebih baik 

lagi. 

Produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai 

dengan bidang penelitian ini. Peneliti melibatkan (1) Orang ahli sepakbola yang 

berlisensi yang bersalah dari Dosen Fik Unja, yaitu Bapak Hendry Munar.Spd., 

M.Pd dan satu ahli sepakbola yang mempunyai lisensi dari jambi, yaitu bapak 

Syapri antoni. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk pengembangan 

model latiahan teknik dasar dribbling, passing dan shootingpemain sepakbola 

SSB Gelora Karya Kota Jambi, dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli. 

Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model latihan, saran, 

serta komentar dari ahli sepakbola tentang latihan pengembangan model latihan 

teknik dasar dribbling, passing dan shooting pemain sepakbola SSB Gelora Karya 
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Kota Jambi. Hasil evaluasi berupa nila dan aspek kualitas model latihan dengan 

menggunakan skala 1 sampai 5 caranya dengan menyontreng kolom angka yang 

tersedia pada lembar evaluasi. 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli,merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk pengembangan model latihan teknik 

dasar passing, dribbling dan shooting pemain sepakbola SSB Gelora Karya Kota 

Jambi dapat digunakan dan diuji cobakan dilapangan. Berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner yang dilakukan oleh para pelatih yang mempunyai lisensi sepakbola 

didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk dalam kategori penilaian “Baik”. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan model latihan teknik 

dasar passing, dribbling dan shooting pemain SSB Gelora Karya Kota Jambi 

dapat digunakan didalam latihan anak-anak dilapangan. 

Berdasarkan data pada kuesioner yang diisi para pemain U10-14 diperoleh 

persentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 95%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka pengembangan model latihan 

teknik dasar passing, dribbling dan shooting pemain SSB Gelora Karya Kota 

Jambi ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat diguanakn untuk 

latiahan anak-anak SSB Gelora Kota Jambi. 

Berdasarkan tabel hasil kuesioner pada uji coba. 

Tabel 4.2.1 Hasil Uji Coba (N=18) 

NO BUTIRAN SOAL PERTANYAAN Jawaban Prosentase 

1 Menurut pendapatmu apakah latihan dribbling, 

shooting dan passing termasuk latihan inti dalam 

sepakbola 

Ya 100% 
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2 Menurut pendapatmu apakah model latihan yang 

diterapkan peneliti susah untuk diterapkan dalam 

latihan 

Tidak 90% 

3 Menurut kamu apakah saat berlatih dengan model 

yang dibuat peneliti sangat menyenangkan 
Ya 100% 

4 Manfaat latihan dribbling, shooting dan passing 

sangat penting dalam sepak bola,apakah kamu suka 

dengan latihan dengan model yang diterapkan 

peneliti 

Ya 100% 

5 Menurut pendapatmu apakah latihan dribbling, 

shooting dan passing bisa dilakukan dalam bentuk 

bermain 

Tidak 80% 

6 Sepakbola adalah permainan laki-laki apakah anak 

prempuan tidak boleh melakukanya 
Tidak  

7 Menurut pendapatmu apakah latihan dribbling, 

passing dan shooting membutuhkan kelincahan 

kaki 

Ya 100% 

8 Menurut pendapat kamu apakah latihan dribbling, 

passing dan shooting hanya boleh dengan kaki 

kanan saja 

Tidak 90% 

9 Menurut pendapat kamu dalam dribbling, passing 

dan shooting membutuhkan kelincahan gerak kaki 

dan kecepatan 

Ya 100% 

10 Menurut kamu latihan dribbling, passing dan 

shooting dengan model baru yang diterapkan  

sangat membosankan 

Tidak 90% 

11 Menurut kamu model latihan passing, dribbling 

dan shooting mendorong kamu untuk selalu giat 

berlatih 

Ya 90% 

12 Apakah model latihan dribbling, passing dan Tidak 90% 
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shooting  yang diterapkan peneliti sulit untuk 

dilakukan 

13 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

dribbling, passing dan shooting  menarik untuk 

dilakukan 

Ya 100% 

14 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

dribbling, passing dan shooting menyenangkan 
Ya 100% 

15 Apakah kamu pernah berlatih dengan model latihan 

passing, dribbling dan shooting yang diterapkan   
Tidak 100% 

16 Menurut kamu apakah model latihan dribbling, 

passing dan shooting mendorog kamu untuk ingin 

melakukan latihan setiap hari 

Tidak 100% 

17 Apakah dalam latihan dribbling, passing dan 

shooting, kamu tidak bersemangat hanya berdiam 

diri ditempat 

Tidak 100% 

18 Apakah model latihan dribbling, passing dan 

shooting, kelincahan dan kekuatan otot untuk 

shooting dan passing akan bertambah 

Ya 90% 

19 Apakah model latihan dribbling, passing dan 

shooting akan meningkatkan kebugaran jasmani 

kamu 

Ya 100% 

20 Menurut pendapat kamu apakah dengan latihan 

dribbling, passing dan shooting menjadikan kamu 

malas untuk bergerak 

Tidak 90% 

21 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

dribbling, passing dan shooting dapat untuk 

melatih kelincahan kaki saat menguasi bola dan 

tepat ontarget melakukan shooting 

Ya 100% 

22 Menurut pendapat kamu apakah saat melakukan 

latihan model passing, dribbling dan shooting 
Ya 100% 
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kelincahan dan kecepatan kaki sangat diperlukan 

23 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

yang diterapkan membuat kamu bosan dan malas 

untuk berlatih 

Tidak 100% 

24 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

dribbling, passing dan shooting membutuhkan 

kerja sama dengan teman yang lainya 

Ya 90% 

25 Menurut pendapatkamu apakah model latihan 

passing, dribbling dan shooting menjenuhkan 
Tidak 90% 

26 Apakah kamu bersunguh sunguh berlatih model 

latihan yang diterapkan dengan benar agar 

mempunyai dasar teknik dengan baik 

Ya 100% 

27 Apakah kamu suka dengan model latihan yang 

diterapkan oleh peneliti 
Ya 100% 

28 Apakah dalam bermain sepak bola kamu harus 

seportif 
Ya 100% 

29 Apakah setelah kamu berlatih model latihan teknik 

dasar passing, dribbling dan shooting ada 

peningkatan perubahan dalam gerakan dan 

tendangan saat shooting 

Ya 90% 

30 Menurut pendapat kamu apakah model latihan 

passing, dribbling dan shooting membuat kamu 

selalu bergerak 

Ya 

 

100% 

 

 Rata-rata  95,6% 

Sumber : Hasil penelitian Uji Lapangan 

 

12.3 Hasil uji coba Lapangan 

Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 

pada tanggal 10 april 2017 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 
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sesuai 95,6%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model latihan 

yang diterpkan ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan 

untuk program latihan anak-anak SSB selanjutnya. Berdasarkan tabel analisis data 

hasil uji coba lapangan yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Aspek model latihan dribbling,passing dan shooting termasuk latihan inti 

dalam sepak bola didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

2. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting apakah sulit 

diterapkan dalam latihan, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek dalam model ini yang diterapkan peneliti apakah menyenangkan, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek model ini 

dapat digunakan. 

4. Aspek model latihan dribbling, shooting dan passing sangat penting dalam 

sepak bola,apakah kamu suka dengan latihan dengan model yang 

diterapkan peneliti, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek model ini dapat digunakan 
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5. Aspek model latihan menurut pendapatmu dribbling, shooting dan passing 

bisa dilakukan dalam bentuk bermain, didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan  maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek model latihan ini dapat digunkan. 

6. Aspek Sepakbola adalah permainan laki-laki apakah anak prempuan tidak 

boleh melakukanya,didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang 

telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baiksehingga 

aspek model ini dapat digunakan. 

7. Aspek model latihan  Menurut pendapatmu apakah dribbling, passing dan 

shooting membutuhkan kelincahan kaki,didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek  ini telah 

memenuhi kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

8. Aspek  latihan dribbling, passing dan shooting apakah menurut 

pendapatmu  hanya boleh dengan kaki kanan saja,didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi  

kreteria baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

9. Aspek model latihan  dribbling, passing dan shooting membutuhkan 

kelincahan gerak kaki dan kecepatan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

10. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting dengan model baru 

yang diterapkan apakah sangat membosankan, didapat persentase 
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90%.berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

11. Aspek model latihan passing, dribbling dan shooting apakah mendorong 

kamu untuk selalu giat berlatih, didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

12. Aspek model latihan dribbling,passing dan shooting  yang diterapkan 

peneliti apakah sulit untuk dilakukan, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

13. Aspek  model latihan dribbling, passing dan shooting, apakah menurut 

pendapat kamu  menarik untuk dilakukan,didapat persentase 100%. 

Berdasrkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

14. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting apakah menurut 

kamu menyenangkan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek model ini dapat digunakan 

15. Aspekmodel latihan passing, dribbling dan shooting yang 

diterapkan,apakah kamu pernah berlatih dengan latihan ini, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang diterapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat 

digunakan. 
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16. Aspek  model latihan dribbling, passing dan shooting mendorog kamu 

untuk ingin melakukan latihan setiap hari, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang diterapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

17. Aspek model  latihan dribbling, passing dan shooting, didalam berlatih  

apakah kamu  tidak bersemangat dan hanya berdiam diri ditempat,didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang diterapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek model ini dapat 

digunakan. 

18. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting,kelincahan dan 

kekuatan otot untuk shooting dan passing akan bertambah, didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang diterapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

19. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting akan meningkatkan 

kebugaran jasmani kamu, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek model ini dapat digunakan. 

20. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting, apakah  menjadikan 

kamu malas untuk bergerak, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang diterapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek model ini dapat digunakan 

21. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting dapat untuk melatih 

kelincahan kaki saat menguasi bola dan tepat ontarget melakukan 
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shooting, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

diterapkan aspek model ini sangat baik untuk digunakan. 

22. Aspek menurut pendapat kamu apakah saat melakukan latihan model 

passing, dribbling dan shooting kelincahan dan kecepatan kaki sangat 

diperlukan, didapat persentase 100%. Berdasrakan kriteria yang telah 

diterapkan maka aspek model ini sangat baik untuk digunakan. 

23. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting yang diterapkan 

membuat kamu bosan dan malas untuk berlatih, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek model ini sangat 

baik untuk digunakan. 

24. Aspek menurut pendapat kamu apakah model latihan dribbling, passing 

dan shooting membutuhkan kerja sama dengan teman yang lainya, didapat 

persentase 90%. Berdesarkan kriteria yang telah diterapkan maka aspek 

model ini baik untuk digunakan. 

25. Aspek  model latihan passing, dribbling dan shooting apakah menurut 

kamu menjenuhkan, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang 

telah diterapkanbaik maka aspek model ini dapat digunakan 

26. Aspek model latihan dribbling, passing dan shooting, apakah kamu 

bersunguh-sunguh dalam latihan yang diterapkan agar mempunyai dasar 

teknik dengan baik, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteia yang 

telah diterapkan sangat baik maka aspek model ini dapat digunakan 
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27. Aspek model latihan yang diterapkan oleh peneliti apakah kamu suka, 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan 

sangat baik maka aspek model ini dapat digunakan. 

28. Aspek dalam bermain sepakbola apakah kamu harus sportif, didapat 

persentase 100%. Berdasakan kriteria yang telah digunakan sangat baik 

maka aspek model latihan ini dapat digunakan. 

29. Aspek setelah berlatih model latihan teknik dasar passing, dribbling dan 

shooting ada peningkatan perubahan dalam gerakan dan tendangan saat 

shooting, didapat persentase 90 %. Berdasarkan kriteria yang diterapkan 

baik maka aspek model latihan ini dapat digunakan. 

30. Aspek pendapat kamu apakah model latihan passing, dribbling dan 

shooting membuat kamu selalu bergerak,didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah diterpakan sangatbaik maka aspek model 

latihan ini dapat digunakan. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisis hasil penilitian dan uji coba diperoleh data evaluasi 

ahli yaitu ahli sepakbola 80% (Baik), Ahli sepakbola (II) 88% (Baik), dari uji 

coba lapangan didapat hasil persentase lapangan 95,6%(Sangat baik), dengan 

sampel Uji coba (N=18). Sehingga model latihan yang peniliti dapat digunakan 

dan diuji cobakan. 

 

5.1 SARAN 

 

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat dalam 

penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagaiberikut: 

1. Demi mendapatkan hasil pegembangan model teknik dasar passing, 

dribbling dan shooting yang optimal maka sebaiknya diberikan latihan 

terprogram 

2. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang agar dapat menggunakan 

model  yang lebih kreatif lagi dan banyak waktu latihan yang lebih 

terprogram agar hasilnya bisa semakin lebih baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar memberikan variasi latihan yang lebih baik 

lagi dan bermanfaat untuk pemain. 
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4. Bagi pembaca diharapakan dengan membaca skripsi ini bisa berbagi 

kepada orang yang belum mengetahui, bagaimana model teknik dasar 

passing, dribbling dan shooting sebagai pedoman untuk diterapakan pada 

latiahan sipembaca. 

5. Penggunaan model ini dilaksanakan sesuai seperti apa yang telah 

dilaksanakan namun tidak menutup kemungkinan bahwa produk ini masih 

dapat disempurnakan atau dikembangkan sesuai dengan saran dan 

prasarana yang ada di SSB masing-masing. 

6. Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu bagi peneliti 

selanjutnya hendaknya mengembangkan dan menyempurnakan program 

latihan pada penelitian selanjutnya. 

Pengembangan model latihan teknik dasar pemain sepakbola SSB Gelora Karya 

Kota Jambi, dengan mengunakan ini dapat menambah wawasan anak-anak dalam 

berlatih passing, dribbling dan shooting 
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