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PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN SHOOTING

PADA OLAHRAGA SEPAK BOLA

BONDAN DIRGANTARA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model latihan
shooting sepak bola. Selain itu, penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk
memperoleh informasih secara mendalam tentang pengembangan dan penerapan model
latihan shooting dan mengetahui efektivitas, efisiensi dan daya tarik hasil pengembangan ini
menggunakan metode penelitian pengembangan (Research & Development) dari Borg dan
Gall. Subjek dalam penelitian dan pengembangan ini adalah siswa sekolah sepak bola catur
tunggal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini berupa kuesoner
dan angket, yang digunakan untukmengumpulkan data pada tahap: (1) analisis kebutuhan: (2)
avaluasi ahli: (3) ujicoba kelompok kecil: (4) uji coba lapangan. Tes efektivitasnya adalah
hasil validasi dari 3ahli hasil tes uji lapangan. Hasil dari 3 ahli menyatakan bahwa 92% layak
digunakan dan ujicoba lapangan menyatakan 81,1% sangat layak digunakan. Berdasarkan
hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) Dengan pengembangan model latihan
shooting ini, dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan Shooting pada sepak
bola. (2) Memberikan referensi baru latihan Shooting sepak bola.

Kata Kunci: Pengembangan, Model, Latihan, Sepak Bola.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepakbola adalah olahraga masyarakat yang sangat digemari di seluruh dunia bukan

hanya anak muda orang tua pun sangat mengidolakan permainan yang sudah mendunia

ini. Salah satu jenis olahraga murah meriah yang sangat ‘merakyat’ di dunia ini.

Kurang pas rasanya jika kita bermain sepakbola tanpa mengetahui sejarah awal mula

dan asal muasal permainan atau olahraga ini, kebanyakan orang mengira lahirnya

sepakbola ini berasal dari Negara Inggris. Pada dasarnya, banyak sekali berbagai

golongan dan individu yang mengutarakan asal muasal dari sepakbola.Seorang pakar

sejarah sepakbola misalnya, Bill Muray, menuliskan sebuah buku The World Game: A

History of Soccer mengatakan bahwa sepakbola sudah dimainkan sejak awal Masehi,

orang-orang di era Mesir Kuno telah mengenal permainan ini dengan cara membawa

dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Kemudian, dalam sejarah

Yunani Purba mencatatkan juga terdapat sebuah permainan yang disebut Episcuro

(permainan dengan menggunakan bola) sebutan mereka untuk permainan sepakbola ini

terbukti dari gambar relief pada dinding museum yang mengisahkan tentang seorang

anak muda yang sedang memegang bola bulat dan memainkannya dengan pahanya.

Terdapat juga sebuah versi sejarah kuno tentang asal muasal sepakbola lainnya yang

berasal dari Negeri Sakura, Jepang, sejak abad ke 8, masyarakat Jepang menyebutnya

dengan sebutan Kemari (bola yang digunakan terbuat dari kulit kijang yang ditengah-

tengahnya terdapat lubang yang berisi udara).
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Dikarenakan banyaknya versi dan beragam pendapat dari berbagai kalangan inilah

maka pada awal tahun 1900-an atau tepatnya tahun 1904, didirikanlah sebuah

organisasi tertinggi sepakbola dunia atau yang kita kenal sebagai FIFA. Secara resmi

pun FIFA

menyatakan bahwa olahraga sepakbola pada awalnya berasal dari daratan Cina yaitu

tepatnya pada abad ke-2 hingga abad ke-3 SM pada masa pemerintahan Dinasti Han,

pada waktu itu dikenal dengan sebutan ‘Tsu-chu’ (Tsu yang artinya menerjang bola

dengan kaki, sedangkan chu memiliki arti bola dari kulit dan berisi) seperti yang dikutip

pada sebuah blog nagapasha.blogspot.com.

Sesungguhnya sepakbola memang telah ditemukan sejak 3000 tahun yang lalu di

berbagai pelosok dunia namun dalam bentuk yang berbeda-beda. Jika kelahiran

sepakbola modern memang pertama kalinya lahir di Inggris yang biasanya di gunakan

sebagai olahraga ‘perang’ yang terjadi pada tahun 1863 pada sebuah pertemuan di

Freemason’s Tavern, kemudian dibentuklah sebuah asosiasi sepakbola Inggris yang

bernama Football Association (FA) yang hingga saat ini berfungsi untuk membuat

aturan-aturan yang sah dalam olahraga sepakbola sehingga olahraga ini menjadi

menarik dan sangat digemari berbagai kalangan dan selanjutnya pada tahun 1886

dibentuk lagi sebuah asosiasi untuk mengeluarkan peraturan sepakbola modern seluruh

dunia yang disebut International Football Association Board (IFAB) seperti dikutip

dalam sebuah situs shalimow.com.

Menurut sumber di wikipedia,di Indonesia sendiri sejarah olahraga ini diawali dengan

lahirnya sebuah organisasi Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia (PSSI) di

Yogyakarta pada 19 April 1930 yang dipimpin oleh Soeratin Sosrosoegondo yang

disebutkan bahwa olahraga ini di kenalkan saat masa penjajahan Belanda. Sosok
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Soeratin lah yang telah membuat olahraga ini berkembang pesat di Indonesia, bahkan

demi menghargai jasanya diadakan kejuaraan sepakbola Piala Soeratin (Soeratin Cup)

mulai tahun 1966an yang hingga saat ini menjadikan olahraga sepakbola menjadi

terkenal dan sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Bebicara tentang.

sepakbola tak ada habisnya banyak pemain bagus dalam sepakbola yang sudah menjadi

legendaris tak usah di tanyakan lagi bagai mana cara mereka bermain atau memain kan

bola bila sedang berada di lapangan hijau, banyak yang ingin meniru atau menjadi

seperti mereka cara mereka bermain mencetak gol atau pun mnendang bola shooting.

sebenarnya banyak cara untuk menjadi seperti mereka dengan mengembangkan cara

menshooting bola dengan berbagai variasi dan model latihan dengan mengembangkan

berbagai variasi shooting bukan tidak mungkin kita juga bisa menjadi seperti mereka

bahkan melebihi mereka. karna shooting atau menendang bola inti dari bermain bola

kalau kita banyak tau atau mengembangkan variasi shooting kita bisa menguasai

permainan bola, sangat penting bagi kita yang sangat menyukai atau menjadi pemain

sepakbola mengembangan variasi shooting ini. Penguasaan keterampilan teknik dasar

bagi seorang pemain sepakbola adalah penting, karena sangat berkaitan dengan tujuan

permainan sepakbola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan

gawang sendiri dari serangan lawan. Tanpa penguasaan teknik yang memadai maka

tujuan permainan sepakbola cenderung tidak akan tercapai.

Menendang bola merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh seorang pemain

sepakbola, 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 sepakbola dengan baik.
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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 sepakbola yang paling banyak

digunakan dalam permainan sepakbola. Kesebelasan sepakbola yang baik adalah suatu

kesebelasan sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar menendang bola

dengan baik, cepat dan tepat ke arah sasaran, baik teman maupun sasaran dalam

membuat gol ke gawang lawan.”

Karana itu kita harus bisa mengembangkan berbagai variasi shooting dalam sepakbola

dengan latihan mengembangkan shooting kita bisa menjadi lebih terampil dalam

mencetak gol ke gawang lawan. Perbanyak latihan dengan mengembangkan shooting

dalam sepakbola. Secara biomekanika, teknik menendang bola dengan tujuan

memasukkan bola ke gawang lawan dalam jarak tertentu maka harus sesuai dengan

hukum gerak sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan tendangan, maka tungkai sebagai subjek gerak harus dapat

bergerak dengan cepat dan kuat khususnya untuk menendang bola ke gawang yang

jaraknya jauh. Secara mekanik, kecepatan gerak ditentukan oleh force (gaya), dan

waktu tempuh. Hal ini berarti tendangan harus dilakukan dengan gaya yang besar, dan

waktu tempuh yang singkat.

Untuk itu peneliti akan meneliti tentang teori pengembangan shooting sepakbola,

sebagai salah satu dasar pemikiran peneliti terhadap pengembangan sepakbola pada saat

ini.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah nya dapat disimpulkan apakah : (1)

apakah ada kebutuhan pengembangan variasi latihan shooting sepakbola untuk

keperluan pengembangan sepakbola ? .(2) Serta bagaimana keberhasilan variasi

pengembangan latihan shooting sebagai pemanfaatan akfektif pengembangan shooting

tersebut ?

C. Tujuan

Peneliti bertujuan (1) menganalisis adanya kebutuhan pengembangan variasi shooting

terhadap ke efektifan pengembangan shooting sepakbola. (2) Selain itu peneliti

bertujuan untuk mengembangkan model-model latihan shooting sepakbola. (3) Sebagai

salah satu model latihan shooting sepakbola yang memiliki variasi latihan yang lebih

variatif.

D. Manfaat

Manfaat penelitian (1) bagi para pendidik ataupun pelatih hasilnya dapat di manfaatkan

sebagai sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan dan peningkatan prestasi. (2) bagi

atlet dapat meningkatkan keterampilan shooting sepakbola. (3) Bagi pelatih dapat

mengetahui tingkat ke efektifan model pengembangan variasi shooting sepakbola.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup ini adalah : (1) Tempat penelitian dilaksanakan dilapangan

sekolah sepakbola catur tunggal. (2) Objek penelitian adalah pengembangan model

latihan shooting pada sekolah sepakbola catur tunggal dan sekolah sepakbola sakai

sembayan lampung fc bandar lampung. (3) Subjek penelitian yang diamati adalah atlet

sekolah sepakbola catur tunggal.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

Sepakbola pada masa lalu bagi bangsa indonesia mempunyai peranan ganda, yaitu

sebagai olahraga sebagai sekaligus sebagai gerakan untuk menentang penjajahan. Tak

heran jika dalam sebuah penerbitan belanda yang berjudul ampat puluh tahun sepakbola

di Hindia Belanda tahun 1894-1934 (terbitan W.Berrety,  Sukabumi) yang tebalnya 260

halaman, tak sepatah katapun diselipkan persepakbolaan (bangsa) indonesia. Pada 28

september 1893 telah berdiri klup sepakbola yang bernama Rood Wit yang berarti merah

putih di Batavia (Jakarta) yang mendapatka status Rechtspersoon atau badan hukum. Para

pendirinya mengajukan permohonan kepada gubernur jendral pada 18 maret 1894 dan

pada 4 mei 1894 permohonan tersebut disetujui. Dengan demikian klup sepakbola Rood

Wit merupakan klup pertama di Indonesia. Berdasarkan pengalaman menghadapi

pemberontakan yang berupa pemberontakan bersenjata dan gelombang pasang

pergerakan kebangsaan, rakyat indonesia khususnya setelah tahun dua puluhan,

mengambil langkah-langkah tertentu terhadap “gerakan” persepakbolaan nasional kita.

Pada 19 april 1930 dibentuklah PSSI dalam suatu konperensi pendirian yang khusus dan

singkat. Pemrakarsa aktif pembentukan itu adalah PSM (persatuan sepakbola mataram,

yogya) dan VIJ (voetbalclub indinesia jakarta) pada waktu itu yang menjadi ketua PSSI

yang pertama adalah Ir. Soeratin Sosrosoegondo. Sepakbola merupakan jenis olahraga

beregu yang dimainkan oleh 11 orang di lapangan dengan bola sebagai alat

permainannya. Olahraga sepakbola dimainkan dengan menggunakan tungkai, kaki, badan

dan kepala, kecuali penjaga gawang dapat menggunakan tangan. Tujuan permainan
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ini adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan

mempertahankan gawang sendiri dari serangan lawan. Sucipto dkk. (2000:7) menjelaskan

tentang pengertian sepakbola sebagai berikut: “Sepakbola merupakan permainan beregu,

masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang.

Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali

penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan

hukumannya.” Kemudian Sukintaka (1979:103) menjelaskan sebagai berikut: “Sepakbola

adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11

orang pemain, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke

gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri untuk tidak kemasukan.”

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan permainan

sepakbola menurut Sucipto dkk. (2000:7) adalah “Memasukkan bola sebanyak-

banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak

kemasukan.” Hal ini berarti suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut lebih

banyak memasukkan bola ke gawang lawannya dan lebih sedikit kemasukan bola.

Dalam permainan sepakbola terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai,

diantaranya menggiring bola, menendang bola, menghentikan bola, dan mengoper bola.

Mengenai teknik dasar permainan sepakbola dijelaskan oleh Sukintaka (1979:73) sebagai

berikut:

1. Teknik sepakbola dapat dibagi dalam dua bagian:

a. Teknik tanpa bola (teknik badan)

b.      Teknik dengan bola

2. Teknik tanpa bola dapat dibedakan menjadi:
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1)      Teknik lari

2)      Teknik melompat

3)      Teknik gerak tipu

3. Teknik dengan bola dapat dibedakan menjadi:

1)      Teknik menendang bola

2) Teknik menerima bola

3)      Teknik menyundul bola

4)      Teknik menggiring bola

5)      Teknik melempar bola

6)      Teknik menipu lawan

7)      Teknik merampas bola

8)      Teknik penjaga gawang

Kosasih (1985:216) membagi teknik dasar bermain sepakbola menjadi enam bagian yaitu:

“Teknik menendang bola, menghentikan bola, menggiring bola, gerak tipu, teknik

menyundul bola dan teknik melempar bola.” Sedangkan Sukatamsi (1984:124)

menjelaskan tentang pembagian teknik dasar sepakbola adalah sebagai berikut:

“Menerima bola, menendang bola, menggiring bola, menyundul bola, melempar bola,

gerak tipu, merebut bola dan teknik-teknik khusus penjaga gawang.”

Penguasaan keterampilan teknik dasar bagi seorang pemain sepakbola adalah penting,

karena sangat berkaitan dengan tujuan permainan sepakbola yaitu memasukkan bola ke
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gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri dari serangan lawan. Tanpa

penguasaan teknik yang memadai maka tujuan permainan sepakbola cenderung tidak

akan tercapai.

Menendang bola merupakan salah satu teknik yang harus dikuasai oleh seorang pemain

sepakbola, 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 sepakbola 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 sepakbola yang paling banyak

digunakan dalam permainan sepakbola. Kesebelasan sepakbola yang baik adalah suatu

kesebelasan sepakbola yang semua pemainnya menguasai teknik dasar 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 sepakbola. Pada dasarnya bermain sepakbola 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 sepakbola
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adalah penting, karena sangat berkaitan dengan tujuan permainan sepakbola yaitu

memasukkan bola ke gawang lawan. Tanpa penguasaan teknik menendang bola yang

memadai maka tujuan permainan sepakbola cenderung tidak akan tercapai secara

maksimal.

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

Pembagian cara menendang:

4. 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)

7).      dengan tumit

8).      dengan paha

5. Atas dasar kegunaannya:

1).      mengoper bola kepada teman

2).      menembak ke gawang

3).      menyapu bola
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4).      tendangan-tendangan khusus seperti tendangan sudut, tendangan gawang, dan

tendangan hukuman

6. Atas dasar tinggi rendahnya bola:

1).      melambung rendah setinggi lutut

2).      melambung sedang setinggi kepala

3).      melambung tinggi di atas kepala

7. Atas dasar arah bola:

1).      tendangan lurus

2).      tendangan melengkung

Kemudian Sukatamsi (1997:233) menjelaskan tentang jenis tendangan berdasarkan

tinggi-rendahnya lambungan bola sebagai berikut:

1. Atas dasar tinggi rendahnya lambungan bola:

1) Tendangan bola rendah

Bola menggulir datar di atas permukaan tanah sampai setinggi lutut

2)      Tendangan bola melambung lurus atau melambung sedang

Bola melambung paling rendah setinggi lutut dan paling tinggi adalah setinggi kepala

3)      Tendangan bola melambung tinggi

Bola melambung tinggi paling rendah setinggi kepala
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Berdasar pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik dasar sepakbola

terbagi dalam dua teknik yaitu teknik tanpa bola dan teknik dengan bola. Teknik tanpa

bola berfungsi untuk pergerakan badan mencari posisi yang menguntungkan dan

menghindar dari penjagaan lawan. Sedangkan teknik dengan bola berfungsi untuk

menguasai dan menjaga bola dari lawan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka menendang bola yang dimaksud adalah menendang

bola ke arah gawang. Adapun cara menendang bola ke gawang adalah sebagai berikut:

1)      Awalan: berdiri lurus dengan bola, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan

jari kaki menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Kaki sepak diputar keluar pada

pangkal pahanya sehingga kaki sepak membentuk sudut 90o dengan kaki tumpu.

2)      Perkenaan dengan bola: terjadi pada daerah punggung kaki, sedangkan bola disepak

tepat pada titik pusatnya.

3) Follow Through: dengan cara mengikuti lintasan ayunan gerak kaki ke depan.

Secara biomekanika, teknik menendang bola dengan tujuan memasukkan bola ke gawang

lawan dalam jarak tertentu maka harus sesuai dengan hukum gerak sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan tendangan, maka tungkai sebagai subjek gerak harus dapat

bergerak dengan cepat dan kuat khususnya untuk menendang bola ke gawang yang

jaraknya jauh. Secara mekanik, kecepatan gerak ditentukan oleh force (gaya), dan waktu

tempuh. Hal ini berarti tendangan harus dilakukan dengan gaya yang besar, dan waktu

tempuh yang singkat.

Pada saat melakukan tendangan, untuk mencapai jarak horizontal yang sejauh-jauhnya,

maka harus mengacu pada penjelasan Hidayat (1990:57) bahwa, “Besarnya impuls = K x

t. Impuls yang besar mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar.” K =
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kekuatan dan t = waktu. Hal ini berarti apabila tendangan dilakukan dengan dukungan

power yang besar dan dilakukan dalam waktu yang cepat, maka akan menimbulkan

impuls dan momentum yang besar sehingga efek tendangan pun akan besar pula. Artinya

bola sebagai objek tendangan akan bergerak dengan cepat menuju sasaran.

Untuk melakukan tendangan terhadap bola diperlukan kekuatan (K) otot tungkai dan

awalan (jarak sasaran dengan kaki ayun). Kekuatan dan jarak awalan menghasilkan

kerja/usaha yang besarnya = K x s. Kaki ayun berada dalam tegangan yang mengandung

tenaga disebut Tenaga Kerja Tempat (karena tempat dan potensinya). Tenaga Kerja

Tempat mampu mencapai sasaran sesuai dengan besarnya kekuatan dan awalan yang

dilakukan. Hidayat (1990:28) menjelaskan, “Sebuah benda dikatakan mempunyai Tenaga

Kerja Tempat bilamana oleh karena tempatnya benda tersebut mempunyai kerja.”

Hasil tendangan ditentukan oleh besarnya kekuatan, waktu tempuh dan jarak awalan. Hal

ini berarti kaki ayun akan mencapai sasaran sesuai dengan besarnya kekuatan yang

digunakan untuk menendang dan jarak awalan kaki ayun dengan titik perkenaan kaki dan

sasaran. Berkenaan dengan hal ini Zanon (1973) yang dikutip oleh Hidayat (1996)

menyatakan, “Kecepatan gerak itu berbanding lurus dengan kekuatan maksimal.” Hal ini

berarti kecepatan gerak tungkai dalam melakukan tendangan ditentukan oleh kekuatan

maksimal yang dikeluarkannya. Dengan kekuatan yang besar maka akan menghasilkan

kecepatan gerak yang tinggi. Berkaitan dengan kekuatan, Hidayat (1990:56) menjelaskan:

Momentum tidak timbul begitu saja. Yang menyebabkannya adalah kekuatan (K). Makin

lama kita kerahkan K, makin besar momentum yang ditimbulkannya. Jadi K (kekuatan) x

t (lamanya kekuatan bekerja) adalah yang menyebabkan, sedangkan m (massa) x v

(velocity) adalah akibat yang ditimbulkan. Sebab dan akibat selalu sama besarnya. K x t =

m x v.
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Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa bila momentum benda diteruskan atau

dipindahkan ke benda lain, maka jumlah momentum dari benda yang pertama sama besar

dengan jumlah momentum dari benda ke dua. Dalam hal tendangan terhadap bola,

momentum ayunan kaki diteruskan ke sasaran dengan besar atau jumlah yang

sama.Berbicara tentang olahraga Sepakbola, tentunya satu hal yang terlintas di benak kita

adalah sebuah olahraga termurah yang paling digemari oleh berbagai kalangan di hampir

seluruh pelosok dunia yang dimainkan oleh berbagai jenis usia baik tua maupun muda.

Salah satu jenis olahraga murah meriah yang sangat ‘merakyat’ di dunia ini. Kurang pas

rasanya jika kita bermain sepakbola tanpa mengetahui sejarah awal mula dan asal muasal

permainan atau olahraga ini, kebanyakan orang mengira lahirnya sepakbola ini berasal

dari Negara Inggris. Pada dasarnya, banyak sekali berbagai golongan dan individu yang

mengutarakan asal muasal dari sepakbola.

Seorang pakar sejarah sepakbola misalnya, Bill Muray, menuliskan sebuah buku The

World Game: A History of Soccer mengatakan bahwa sepakbola sudah dimainkan sejak

awal Masehi, orang-orang di era Mesir Kuno telah mengenal permainan ini dengan cara

membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Kemudian, dalam

sejarah Yunani Purba mencatatkan juga terdapat sebuah permainan yang disebut Episcuro

(permainan dengan menggunakan bola) sebutan mereka untuk permainan sepakbola ini

terbukti dari gambar relief pada dinding museum yang mengisahkan tentang seorang anak

muda yang sedang memegang bola bulat dan memainkannya dengan pahanya. Terdapat

juga sebuah versi sejarah kuno tentang asal muasal sepakbola lainnya yang berasal dari

Negeri Sakura, Jepang, sejak abad ke 8, masyarakat Jepang menyebutnya dengan sebutan

Kemari (bola yang digunakan terbuat dari kulit kijang yang ditengah-tengahnya terdapat

lubang yang berisi udara).
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Dikarenakan banyaknya versi dan beragam pendapat dari berbagai kalangan inilah maka

pada awal tahun 1900-an atau tepatnya tahun 1904, didirikanlah sebuah organisasi

tertinggi sepakbola dunia atau yang kita kenal sebagai FIFA. Secara resmi pun FIFA

menyatakan bahwa olahraga sepakbola pada awalnya berasal dari daratan Cina yaitu

tepatnya pada abad ke-2 hingga abad ke-3 SM pada masa pemerintahan Dinasti Han, pada

waktu itu dikenal dengan sebutan ‘Tsu-chu’ (Tsu yang artinya menerjang bola dengan

kaki, sedangkan chu memiliki arti bola dari kulit dan berisi) seperti yang dikutip pada

sebuah blog nagapasha.blogspot.com.

Sesungguhnya sepakbola memang telah ditemukan sejak 3000 tahun yang lalu di

berbagai pelosok dunia namun dalam bentuk yang berbeda-beda. Jika kelahiran sepakbola

modern memang pertama kalinya lahir di Inggris yang biasanya di gunakan sebagai

olahraga ‘perang’ yang terjadi pada tahun 1863 pada sebuah pertemuan di Freemason’s

Tavern, kemudian dibentuklah sebuah asosiasi sepakbola Inggris yang bernama Football

Association (FA) yang hingga saat ini berfungsi untuk membuat aturan-aturan yang sah

dalam olahraga sepakbola sehingga olahraga ini menjadi menarik dan sangat digemari

berbagai kalangan dan selanjutnya pada tahun 1886 dibentuk lagi sebuah asosiasi untuk

mengeluarkan peraturan sepakbola modern seluruh dunia yang disebut International

Football Association Board (IFAB) seperti dikutip dalam sebuah situs shalimow.com.

Menurut sumber di wikipedia,di Indonesia sendiri sejarah olahraga ini diawali dengan

lahirnya sebuah organisasi Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia (PSSI) di

Yogyakarta pada 19 April 1930 yang dipimpin oleh Soeratin Sosrosoegondo yang

disebutkan bahwa olahraga ini di kenalkan saat masa penjajahan Belanda. Sosok Soeratin

lah yang telah membuat olahraga ini berkembang pesat di Indonesia, bahkan demi

menghargai jasanya diadakan kejuaraan sepakbola Piala Soeratin (Soeratin Cup) mulai

tahun 1966an yang hingga saat ini menjadikan olahraga sepakbola menjadi terkenal dan
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sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam Sugiyono

(2011) penelitian pengembangan disebutkan sebagai penelitian dan pengembangan

(Research and development). Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) daring,

penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

dilakukam secara sistematis dan hipotesis untuk memecahkan persoalan atau ingin

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkn prinsip-prinsip umum, sedangkan

pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk pengembangkan sesuatu

menjadi baik atau sempurna. Kalau arti penelitian dan pengembangan dijadikan satu yaitu

penelitian pengembangan, maka dapat diartikan bahwa kegiatan pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif

yang disertai dengan kegiatan mengembangkan suatu produk untuk memecahkan suatu

persoalan yang dihadapi. Sugiyono (2011) juga menyatakan bahwa penelitian

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Secara garis besa , penelitian

pengembangan diawali dengan penelitian-penelitian skala kecil yang bisa dalam bentuk

pengumpulan data terhadap permasalahan yang dihadapi dan ingin dicari solusinya.

Hasil penelitian awal tersebut dijadikan acuan untuk melakukan sebuah produk. Pada

proses pengembangan, peneltian tetap melakukan observasi dari perancangan produk

tersebut sampai pada saat uji produk tersebut di lapangan. Demikian, penelitian

pengembangan mencakup evaluasi, sumatif dan konfirmatif .

B. Kerangka Berfikir

Perkembangan sepakbola pada saat ini menjadikan kita sebagai pelatih, atlet, menjadi

lebih terpacu dalam mengembangkan dan meneliti perkembangan sepakbola itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti menganalisis bebagai model variasi shooting sepakbola sebagai
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acuan untuk mengembangkan berbagai latihan khususnya shooting sepakbola yang ada di

bandar lampung.  Variasi latihan ini akan di analisis dan di validasi oleh pakar sepak  bola

dan digunakan sebagai model latihan shooting sepakbola. Selain itu dari segi afektif dan

efesiensinya model latihan ini menjadi suatu latihan pengembangan variasi latihan

sepakbola yang baru. Model latihan ini menjadi salah satu sumbangsi peneliti terhadap

perkembangan sepakbola dewasa ini .

C. Hipotesis

Hipotesis adalah  dugaan atau jawaban sementara yang harus di uji kebenaran nya melalui

penelitian ilmiah. Suharsimi Ari Kunto (2006:71) , mendefinisikan hipotesis adalah suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti

melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan variasi model

latihan shooting dapat meningkatkan kepercayaan atlet dan kemampuan shooting

sepakbola di sekolah sepakbola

D. Langkah-langkah penelitian

Menurut Sugiyono (2011:408) langkah-langkah pelaksanaan strategi penelitian dan

pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji

keefektifan produk yang dimaksud, adalah :
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Gambar 1 . Langkah-langkah pengunan metode R&D (Sugiono 2011 : 409)

1. Potensi dan masalah

Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah pada

produk yang diteliti. Pemberdayaan akan berakibat pada peningkatan mutu dan akan

meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa

dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh

sampah dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya sebagai sesuatu yang lebih

bermanfaat. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan

dengan data empirik.

Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang

terjadi. Masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat

ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain Produk Validasi Desain

Revisi DesainUji Coba
Pemakain

Revisi Produk Uji Coba
Produk

Revisi Produk Produk Masal
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2. Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual, maka selanjutnya perlu

dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan

untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis

yang memperkuat suatu produk. Produk pendidikan, terutama produk yang berbentuk

model, program, sistem, pendekatan, software dan sejenisnya memiliki dasar-dasar

konsep atau teori tertentu. Untuk menggali konsep-konsep atau teori-teori yang

mendukung suatu produk perlu dilakukan kajian literatur secara intensif. Melalui studi

literatur juga dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-kondisi

pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan secara optimal, serta

keunggulan dan keter batasannya. Studi literatur juga diperlukan untuk mengetahui

langkah-langkah yang paling tepat dalam pengembangan produk tersebut.

Produk yang dikembangkan dalam pendidikan dapat berupa perangkat keras seperti alat

bantu pembelajaran, buku, modul atau paket belajar, dll., atau perangkat lunak seperti

program-program pendidikan dan pembelajaran, model-model pendidikan, kurikulum,

implementasi, evaluasi, instrumen pengukuran, dll. Beberapa kriteria yang harus

dipertimbangkan dalam memilih produk yang akan dikembangkan.

3. Desain Produk

Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian research and development bermacam-

macam. Sebagai contoh dalam bidang tekhnologi, orientasi produk teknologi yang dapat

dimafaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi,

menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Desain produk
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harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan

untuk menilai dan membuatnya serta memudahkan fihak lain untuk memulainya. Desain

sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya belum terbukti, dan akan dapat

diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk,

dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau

tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih bersifat penilaian

berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga

ahli  yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut.

Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui

kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum diskusi.

Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain

tersebut, berikut keunggulannya.

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya,

maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk

dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah

peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.



21

6. Uji coba Produk

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. Tetapi harus

dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba.

Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan

efesiensi sistem kerja lama dengan yang baru.

7. Revisi Produk

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem

kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan,

sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan

8. Ujicoba Pemakaian

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu

penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan

dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru

tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk

perbaikan lebih lanjut.

9. Revisi Produk

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan

dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi

bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja.
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10. Pembuatan Produk Masal

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan

efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk

mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila

berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi dan ligkungan

memenuhi. Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian Tahap I

1. Populasi sampel sumber data adalah atlet sekolah sepakbola catur tunggal.

2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pelatih dan atlet dengan

menggunakan angket yang telah disiapkan oleh peneliti dalam aitem model-model

variasi latihan shooting.

3. Instrumen penelitian

Instrumen angket untuk Expert Justment praktisi.

Instrumen Penelitian Ahli Sepakbola

No Indikator Hasil
1 Model Latihan 1

a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

2 Model Latihan 2
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

3 Model Latihan 3
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

4 Model Latihan 4
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

5 Model Latihan 5
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
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c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

6 Model Latihan 6
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

7 Model Latihan 7
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

8 Model Latihan 8
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

9 Model Latihan 9
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

10 Model Latihan 10
a. Tujuan
b. Pelaksanaan
c. Training Area
d. Peralatan
e. Coaching Point

4. Analisis Data melalui angket yang telah disediakan oleh peneliti sebagai validasi disai

produk penelitian peneliti.

Dalam pengisian angket peneliti mengunakan skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

ini telah ditetapkan secara sesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai

variabel penelitiaan. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titk tolak untuk
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menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan .

Jawaban setiap item instrumen mengunakan skala likert mempunyai gradasi dari

sangat positif samapai dengan sangat negatif.

5. Perencanaan desain produk peneliti membuat model latihan shoting sebanyak sepuluh

model latihan yang akan divalidasi oleh pakar.

6. Validasi desain mengunakan pakar sepakbola yang ada di provinsi lampung dan

peneiliti menyediakan angket pada untuk menvalidasi setiap item model tes latihan

tersebut.

Angket validasi desain model latihan shooting.

NO Indikator Hasil

1
2
3
4
5

Visualisasi Buku
Kejelasan Tulisan
Kemenarikan Tulisan
Kesesuaian Gambar
Ketepatan Paduan Warna
Ketepatan Tulisan

6
7
8
9
10

Materi
Kejelasan Isi Materi
Kemudahan Pemahaman Materi
Kemenarikan Tampilan Materi
Kesesuaian Bahasa Materi
Kejelasan Susunan Kalimat

11
12
13
14
15

Penulisan
Ketepatan Ukuran Huruf
Ketepatan Jenis Huruf
Konsistensi Tulisan
Ketepatan Jarak Spasi
Sistematika Penulisan

16
17
18
19
20

Gambar Model Latihan
Ketepatan penempatan Gambar
Kesesuain Gambar
Kemenarikan Gambar
Kemudaan Pemahaman
Kejelasan Gambar

Dalam setiap jawaban setuju atau tidak setuju pakar akan memberikan alasan dan

setiap alasan menjadi acuan revisi produk atau model dalam uji coba selanjutnya.
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B. Metode Penelitian Tahap II

1. Model rancangan eksperimen untuk menguji produk yang telah dirancang yaitu

sepuluh model latihan shooting.

2. Populasi dan sampel penelitian ini adalah sekolah sepakbola catur tunggal.

3. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang di buat oleh peneliti.

4. Instrumen penelitian menggunakan angket yang telah disediakan oleh peneliti

Instrumen angket untuk objek peneilitan.

No Sub Indikator Tiap Model Hasil

1 Model Latihan 1
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

2 Model Latihan 2
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

3 Model Latihan 3
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

4 Model Latihan 4
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

5 Model Latihan 5
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

6 Model Latihan 6
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

7 Model Latihan 7
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
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c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

8 Model Latihan 8
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

9 Model Latihan 9
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

10 Model Latihan 10
a. Kemudahan
b. Kemenarikan
c. Kebermanfaatan
d. Keamanan

5. Teknik analisis data

Pada penelitian pengembangan ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis deskriptif  kuantitatif dengan persentase. Teknik ini digunakan untuk

menganalisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran angket evaluasi dari

ahli, mengenai hasil produk yang dikembangkan. Rumus yang digunakan untuk

menganalisis data adalah sebagai berikut:

Rumus untuk mengolah tanggapan atau evaluasi dari ahli

a. Rumus untuk mengolah data per subyek uji coba 1

= 100%
Keterangan:

P = Persentase hasil evaluasi subyek uji coba

X = Jumlah jawaban skor oleh subyek uji coba

Xi = Jumlah jawaban maksimal dalam aspek penilaian oleh

subyek  uji coba
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100% = Konstanta

b. Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan subyek uji coba2

= ∑∑ 100%
Keterangan:

P =  Persentase hasil keseluruhan evaluasi subyek uji coba

 X   =  Jumlah keseluruhan jawaban subyek uji coba dalam keseluruhan aspek penilaian

 Xi = Jumlah keseluruhan skor maksimal subyek uji coba dalam keseluruhan aspek

penilaian

100% = Konstanta

Untuk menentukan kesimpulan yang telah tercapai maka ditetapkan kriteria

sebagaimana pada tabel berikut.

Analisis Persentase Hasil Evaluasi Oleh Subyek Uji coba

PROSENTASE KETERANGAN MAKNA

80% - 100% VALID DIGUNAKAN

60% - 79% CUKUP VALID DIGUNAKAN

50% - 59% KURANG VALID DIGANTI

< 50% TIDAK VALID DIGANTI



54

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil uji coba lapangan dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji coba yang yang telah dilakukan telah diperoleh

model final latihan shooting sepakbola bagi siswa ini meliputi, Model Latihan 1 , Model

Latihan 2 , Model Latihan 3 , Model Latihan 4 , Model Latihan 5 , Model Latihan 6 , Model

Latihan 7 , Model Latihan 8 , Model Latihan 9 , Model Latihan 10 Berdasarkan validasi para

ahli dan uji coba, telah dihasilkan suatu produk model latihan shooting sepakbola bagi siswa

yang ternyata secara keseluruhan layak digunakan pada ekstrakulikuler sepakbola. Hal ini

berdasarkan pada pembahasan hasil analisis uji coba produk, yang meliputi indikator

kemudahan, kemenarikan, kebermanfaatan, dan keamanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengembangan model latihan shooting sepakbola bagi siswa, maka perlu

dikemukakan beberapa saran oleh peneliti sehubungan dengan produk yang dihasilkan. Adapun

saran-saran yang dikemukan meliputi saran pemanfaatan, saran diseminasi, dan saran

pengembangan lebih lanjut

1. Saran Pemanfaatan

Produk pengembangan ini adalah model latihan shooting sepakbola bagi siswa dapat

digunakan sebagai model latihan oleh pelatih atau pengajar, dimana dalam pemanfaatannya perlu

mempertimbangkan situasi, kondisi dan sarana prasarana.
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2. Saran Deseminasi

Dalam penyebarluasan pengembangan ke sasaran yang lebih luas, peneliti memberikan

saran, antara lain:

a. Sebelum disebarluaskan sebaiknya model latihan shooting sepakbola bagi siswa ini disusun

kembali menjadi lebih baik, antara lain tentang kemasan maupun isi dari materi model

pembelajaran yang telah dikembangkan.

b. Agar model latihan shooting sepakbola bagi siswa ini dapat digunakan oleh para pelatih dan

guru , maka sebaiknya dicetak lebih banyak lagi, sehingga nantinya para pelatih dan guru

dapat memahami dengan baik, sehingga dapat mengaplikasikannya dan menjadikannya

menjadi proses yang efektif dan efisien.

3. Saran Pengembangan Lebih Lanjut

Dalam mengembangkan penelitian ini ke arah lebih lanjut, peneliti mempunyai beberapa

saran, sebagai berikut :

a. Untuk subyek penelitian sebaiknya dilakukan pada subyek yang lebih luas, baik itu dari

jumah subyek maupun jumlah yang digunakan sebagai kelompok ujicoba.

b. Hasil pengembangan model latihan shooting sepakbola bagi siswa ini dapat disebarluaskan

ke seluruh guru-guru pendidikan jasmani di  Indonesia dan pelatih sepakbola.

Demikian saran-saran terhadap pemanfaatan, deseminasi, maupun pengembangan produk

lebih lanjut terhadap pengembangan model bermain lompat harimau dengan item model ini.
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