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BARIYANTO 

 

ABSTRAK 

 

 

Masalah penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan model 

latihan passing sepak bola. Selain itu, penelitian dan pengembangan ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang pengembangan dan 

penerapan model latihan passing 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 kuisioner dan 

angket, yang digunakan untuk mengumpulkan data pada tahap: (1) analisis 

kebutuhan: (2) evaluasi ahli: (3) ujicoba kelompok kecil: (4) uji coba lapangan. 

Hasil validasi dari tiga ahli hasil tes uji lapangan. Hasil dari tiga ahli menyatakan 

bahwa 91% layak digunakan dan ujicoba lapangan menyatakan 82,8% sangat 

layak digunakan. Berdasarkan hasil pengembangan dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Dengan pengembangan model latihan passing ini, dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan keterampilan passing pada sepak bola dan (2) Memberikan 

referensi baru latihan passing sepak bola. 

 

Kata kunci : model latihan, passing, sepakbola. 
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ABSTRAK 

 

 

The purpose of this research and development is to produce a model of a football 

passing drills. In addition, research and development is conducted to obtain in-

depth information about the development and application of models passing drills 

and examine the effectiveness, efficiency and attractiveness of the development of 

this method development research (Research & Development) from Borg and 

Gall. Subjects in research and development are the students of the school football 

Catur Tunggal. Instruments used in this research and development kuesoner form 

and questionnaire, which is used to collect data on stages: (1) analysis of needs: 

(2) expert judgement: (3) testing small groups: (4) field trial. Test results of the 

validation of the effectiveness was 3ahli field test results. Three experts stated that 

91% fit for use and field trials stated 82.8% is very feasible to use. Based on the 

results of the development can be concluded that: (1) With the passing of this 

model development exercise, can help students to improve the skills of passing the 

football and (2) Provide new reference football passing drills. 

 

Keywords :passing, soccer, training models 
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MOTTO 

 

 

 

“Hidup memang berawal dari mimpi tapi bukan berarti kita hidup untuk 

bermimpi “sukses adalah harga mati”. 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.  Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang 

dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 

(QS. Ar-Ra’d  13:11) 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing regu terdiri dari 11 orang pemain, yang lazim disebut kesebelasan. 

Masing-masing regu berusaha memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam 

gawang lawan dan berusaha mempertahankan  gawangnya sendiri agar tidak 

kemasukkan, (Sarumpaet dkk, 2002:5).  Sepakbola adalah permainan beregu yang 

dimainkan masing-masing regunya yang terdiri dari sebelas orang pemain 

termasuk seorang penjaga gawang.  Permainan boleh dilakukan dengan seluruh 

anggota tubuh selain tangan, kecuali penjaga gawang diperbolehkan 

menggunakan tangan (Sukatamsi. 1985:34).  

 

Menurut (Muchtar, 1992:27) teknik sepakbola adalah cara pengolahan bola 

maupun pengolahan gerak tubuh dalam bermain. Pemain yang memiliki fisik dan 

mental yang lebih dapat melakukan gerakan terampil ketika dalam permainan. 

Pada saat dalam permainan, pemain yang mampu berlari beberapa meter dalam 

suatu pertandingan, hampir menyamai kecepatan sprinter dan dapat menghadapi 

perubahan situasi permainan dengan cepat. Kemampuan pemain untuk memenuhi 

semua tantangan ini menentukan penampilan dilapangan sepakbola. 



2 

 

 

 

Sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan dengan  menggunakan 

seluruh bagian tubuh selain tangan kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan tangan, dan permainan ini mengutamakan kerjasama tim serta 

berusaha untuk memasukan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan 

mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan 

 

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari manifestasi 

kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan 

memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya masyarakat 

internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu itu mulai 

menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama 

dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral 

maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi.  

 

Salah satu bidang tersebut adalah olahraga yang termasuk di dalamnya adalah 

sebuah cabang yang bernama sepakbola. Dalam sejarah berabad-abad 

perkembangan dibidang sepakbola, muncul rasa kekhawatiran oleh para pelaku di 

setiap tim sepakbola, baik sebagai pemain atau pengurus klub karena disadari 

belum adanya badan yang benar-benar mengelola sepakbola di dunia dan 

dirasakan pentingnya suatu organisasi yang mewadahi dan mengatur permainan 

sepakbola di dunia. Akhirnya terbentuklah sebuah organisasi yang disebut 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). FIFA didirikan tanggal 

21 Mei 1904 di Paris, Prancis. FIFA merupakan badan hukum organisasi 

internasional non-pemerintah (International Non Governmental Organization 

(INGO)). DW Bowett menyebutkan bahwa INGO adalah perserikatan-
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perserikatan privat internasional yaitu perserikatan-perserikatan atau 

perhimpunan-perhimpunan dari badan-badan non pemerintah, baik swasta, 

individu, atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh individu-individu yang 

mewakili berbagai asosiasi sepakbola di dunia dan hingga kini memiliki anggota-

anggota yang bukanlah “negara”, melainkan asosiasi sepakbola swasta tunggal 

yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola  

PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang 

berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau 

kompetisi sepakbola di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Organisasi Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2010 memiliki beberapa tujuan 

kegiatan yaitu: 

 

a. Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, 

mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan semangat fair play dan menyatukannya melalui pendidikan, 

budaya dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan 

pemain usia muda. 

b. Mengadakan kompetisi-kompetisi internal dalam semua bentuk dan tingkatan 

pada tingkat nasional, dengan menentukan secara tepat, wilayah kemenangan 

yang diakui sesuai dengan tujuan pembentukan dari berbagai liga sepakbola. 

c.   Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan ketentuan tentang 

penyelenggaraan sepakbola dan memastikan penegakannya. 

d.  Melindungi kepentingan Anggota. 

e. Mencegah segala pelanggaran Statuta, peraturan-peraturan instruksi dan 

keputusan-keputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC, AFF dan PSSI serta 
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Peraturan Permainan dan memastikan bahwa semua peraturan tersebut 

dipatuhi oleh seluruh anggotanya. 

f. Membentuk metode dan sistem yang tepat untuk mencegah terjadinya intervensi 

dari pihak manapun yang mengakibatkan tercederainya nilai-nilai sportivitas 

dalam sepakbola. 

g. Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan persahabatan yang 

berlangsung di wilayah Indonesia. 

h. Memelihara hubungan internasional di bidang keolahragaan dengan Asosiasi 

Sepakbola lainnya dalam segala bentuk dan aktivitas olahraga. 

i. Menjadi tuan rumah dari kompetisi pada level internasional dan level-level 

lainnya. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Mengatur dan/atau mengkoordinasikan seluruh pertandingan dan turnamen 

resmi, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya 

yang diselenggarakan di Indonesia. 

b. Membentuk Tim Nasional yang berkualitas dan berprestasi di pertandingan-

pertandingan regional dan internasional. 

c. Mengembangkan sistim sepakbola yang maju, modern dan profesional serta 

mencegah segala perilaku yang dapat merusak nilai-nilai sportivitas dan prinsip 

fair play. 

d. Melakukan segala upaya untuk mencegah serta menentang penyalahgunaan 

narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dalam persepakbolaan nasional. 
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e. Mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang kelancaran 

program kerja dan melindungi semua hak komersial dan aset kekayaan yang 

menjadi milik PSSI. 

 

Permainan sepakbola didominasi oleh penguasaan bola passing cepat antar 

pemain. Permainan yang cepat biasanya didukung oleh kualitas passing yang baik 

karena dibutuhkan untuk membuat irama permainan dan penguasaan bola di 

lapangan. Seperti contoh pada tim sepakbola yang sudah profesional, tim 

sepakbola dapat menguasai bola sangat baik, aliran bola cepat, passing akurat, 

dribbling yang baik, shooting yang bagus, saling mendukung rekan satu tim, 

membuka ruang untuk pergerakan, kerjasama yang solid, dan juga skill individu 

yang dimiliki pemain membuat tim ini menjadi tim yang bagus. Pertahanan yang 

kuat, penjagaan lawan terhadap penyerang semakin ketat sehingga menyulitkan 

penyerang dalam menembus pertahanan lawan hanya dengan menggiring bola 

sendirian, maka sangat dibutuhkan dukungan pemain tanpa bola terhadap pemain 

yang sedang menguasai bola. Peningkatan kecakapan bermain sepakbola, 

kemampuan dasar erat sekali hubunganya dengan kemampuan koordinasi gerak 

fisikdan mental.  

 

Menurut (Sardjono, 2002:16), kemampuan dasar harus betul-betul dikuasai dan 

dipelajari lebih awal untuk mengembangkan mutu permainan yang merupakan 

salah satu faktor yang menetukan menang atau kalahnya suatu kesebelasan dalam 

pertandingan. Kemampuan dasar bermain sepakbola dapat dikembangkan melalui 

pelatihan yang rutin. Agar dapat mencapai prestasi yang optimal dibutuhkan pula 

dukungan peningkatan fisik serta bakat pemain. Dalam latihan untuk menguasai 
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kemampuan dasar dapat dilakukan tanpa bersama teman, misalnya dengan 

menggunakan dinding untuk memantulkan bola, atau dengan bola digantung. 

Kemampuan dasar dalam permainan sepakbola ada beberapa macam, seperti: 

stopball (menghentikan bola), shooting (menendang bola ke arah gawang), 

passing (mengoper), heading (menyundul bola), dan dribbling (menggiring bola). 

Khusus dalam teknik dribbling (menggiring bola) pemain harus menguasai teknik 

tersebut dengan baik, karena teknik driblling sangat berpengaruh terhadap 

permainan para pemain sepakbola. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

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

kebutuhan pengembangan variasi latihan passing sepakbola untuk keperluan 

pengembangan sepakbola ? .(2) apakah keberhasilan variasi pengembangan 

latihan passing dapat diterapkan untuk passing sepakbola ?  

 

C. Tujuan 

 

Peneliti bertujuan (1) menganalisis adanya kebutuhan pengembangan variasi 

passing terhadap ke efektifan pengembangan passing sepakbola . (2) Selain itu 

peneliti bertujuan untuk mengembangkan model-model latihan passing sepakbola 

. (3) Sebagai salah satu model latihan passing sepakbola yang memiliki variasi 

latihan yang lebih variatif. 
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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 passing 

sepakbola . (3) Bagi pelatih dapat mengetahui tingkat ke efektifan model 

pengembangan variasi passing 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 passing pada sekolah sepakbola catur tunggal bandar lampung. 

(3) Subjek penelitian yang diamati adalah atlet sekolah sepakbola catur tunggal. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Deskripsi Teori 

 

Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-

masing regu terdiri dari 11 orang pemain, yang lazim disebut kesebelasan. 

Masing-masing regu berusaha memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam 

gawang lawan dan berusaha mempertahankan  gawangnya sendiri agar tidak 

kemasukkan, (Sarumpaet, dkk. 2002:5).  Sepakbola adalah permainan beregu 

yang dimainkan masing-masing regunya yang terdiri dari sebelas orang pemain 

termasuk seorang penjaga gawang.  Permainan boleh dilakukan dengan seluruh 

anggota tubuh selain tangan, kecuali penjaga gawang diperbolehkan 

menggunakan tangan (Sukatamsi, 1985:34).  

 

Sepakbola merupakan olahraga yang paling terkenal di dunia, tidak hanya oleh 

orang dewasa, anak-anak, pria, bahkan wanitapun memainkan olahraga ini. 

Sepakbola adalah olahraga menggunakan bola yang dimainkan oleh dua tim yang 

masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang. Memasuki abad ke-21, 

olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang 

menjadikannya olahraga paling populer di dunia.
 
Sepakbola bertujuan untuk 

mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola kulit ke gawang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
http://id.wikipedia.org/wiki/Bola
http://id.wikipedia.org/wiki/Gol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gawang&action=edit&redlink=1
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lawan. Sepakbola dimainkan dalam lapangan yang berbentuk persegi panjang, di 

atas rumput atau rumput sintetis. Organisasi sepakbola dunia adalah FIFA 

(Federation International De Football Association). 

 

Induk organisasi sepak bola di Indonesia adalah Persatuan Sepakbola Seluruh 

Indonesia (PSSI). Organisasi yang begitu disegani dahulu karena sukses 

menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di kota Solo ini, 

untuk sekarang belum memberikan prestasi yang memuaskan dalam dunia 

persepak bolaan Indonesia, melainkan masalah dan polemik yang terjadi di batang 

tubuh organisasi terebut. 

 

Sepakbola di kanca Internasional dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum 

Masehi di Cina.
 
Di masa Dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit 

dengan menendangnya ke jaring kecil, permainan ini disebut Tsu-Chiu. Permainan 

serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan Kemari, di Yunani disebut Epis 

Kyros, di Romawi disebut Harpastum, dan di Italia dikenal dengan nama Gioco 

del Calcio. Sepakbola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat 

digemari. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan 

selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini 

dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung 

larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan 

besar menyebabkan sepakbola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan 

sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemasons Tavern pada tahun 

1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk 

permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumput
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumput_sintetis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Han
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Italia
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_III_dari_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Skotlandia
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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olahraga rugby dengan sepakbola (soccer).
 
Pada tahun 1869, membawa bola 

dengan tangan mulai dilarang dalam sepakbola. Selama tahun 1800-an, olahraga 

tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan 

dunia.
 
Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepakbola dunia (FIFA) dibentuk dan 

pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan diberbagai negara. 

 

Sejarah Permainan sepakbola masuk ke negara Indonesia di bawa dan 

diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang telah menjajah bangsa Indonesia, 

dimana asal mulanya hanya untuk lingkungan mereka sendiri kalangan tentaranya 

sebagai refresing dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Lambat laun 

permainan ini diperkenalkan kekalangan pribumi dengan tujuan untuk latih 

tanding dan hiburan belaka. Perkembangan permainan sepakbola begitu pesatnya 

di seluruh masyarakat Indonesia dengan bedirinya banyak perkumpulan-

perkumpulan sepakbola seperti: Vorstenlandsche Voetbalbond (VVB) di 

Surakarta tahun 1923, Indonesische Voetbalbond Magelang (IVBM) di Magelang 

tahun 1925, Persatuan Sepakbola Mataram (PSM) di Yogyakarta tahun 1926, 

Soerabajasche Indonesische Voetbalbond (SIVB) di Surabaya tahun 1927, 

Voetbalbond Indonesische Jacarta (VBIJ) di Jakarta tahun 1928, Madioensche 

Voetbalbond (MVB) di Madium tahun 1930, dan Bandoengsche Indonesische 

Voetbalbond (BIVB) di Bandung. Sehingga pada tanggal 19 April 1930 atas 

prakarsa Ir. Soeratin Sosro Soegondo di kota Yoyakarta didirikan Organisasi 

sepakbola Indonesia dengan nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). 

Permainan sepakbola mulai resmi dipertandingkan pada pesta Pekan Olahraga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rugby
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelaut
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang
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Nasional (PON) yang pertama tahun 1948 di kota Solo, dimana PSSI sebagai 

pelopornya. 

 

Menurut (Sucipto, 2000:17-21), passing adalah memberikan/mengoper bola 

kepada teman, dengan menggunakan kaki sebelah dalam, banyak dimanfaatkan 

untuk memberikan bola jarak pendek (short passing), adapun gerakan passing 

menurut Sucipto sebagai berikut: 

 

a) Posisi langsung dari depan dekat bola 

b) Kaki tumpu disamping bola 

c) Kaki ayun membuka keluar membentuk sudut 90o 

d) Badan hampir tegak  

e) Mata melihat rendah ke arah bola  

 

Passing yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam permainan sepak bola, 

karena dengan menguasai tehnik ini maka akan mempermudah teman kita untuk 

menerima bola. Seperti halnya menendang, passing juga bisa dilakukan dengan 

kaki bagian luar dan bagian dalam atau bisa dengan kepala, dada ( jika sudah 

mahir ). Menurut (Josep A. Luxbacher, 1999:2), terdapat empat rangkain teknik 

dasar untuk mengoper bola atau passing yaitu: 

 

a.Persiapan 

 

1) Berdiri menghadap target 

2) Letakkan kaki yang menahan keseimbangan di samping bola 

3) Arahkan kaki ke target 

4) Kaki ditempatkan dalam posisi menyamping 

5) Fokus perhatian pada bola 
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b.Pelaksanaan 

 

1) Tubuh berada di atas bola 

2) Lutut sedikit ditekuk 

3) Ayunkan kaki yang akan menendang ke depan 

4) Pandangan melihat kesasaran yang di tuju 

5) Tendang bagian tengah bola dengan bagian samping dalam kaki 

c. Follow through 

 

1) Berat badan dipindah kedepan 

2) Lanjutkan gerakan searah dengan bola 

3) Gerakan akhir berlangsung dengan mulus  

4) Kaki yang menendang mendarat sedikit di depan kaki tumpu 

5) Menjaga keseimbangan 

 

d. Hasil 

  

1) Arah bola lurus ke depan 

2) Bola tepat sasaran 

3) Akurat dalam mengirimkan bola 

4) Bola mudah di terima 

5) Bola mendatar menyusur tanah 

 

Dari poin-poin diatas passing merupakan salah satu tehnik sepak bola yang sering 

digunakan dalam suatu pertandingan, passing sangat lah fital karena dengan 

adanya passingyang baik dan benar maka akan mempermudah untuk menciptakan 

peluang atau mengoper kepada teman yang tidak di jaga lawan atau dikawal oleh 

lawan. 
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Macam-macam teknik dasar passing dalam sepak bola, pengertian dan cara 

melakukannya. Selain menggiring dan menendang, pemain bola juga harus 

menguasai teknik dasar passing. Teknik passing adalah teknik mengumpan atau 

mengoper bola ke teman setim. Dan untuk melakukan passing dalam sepak bola 

bagian tubuh yang paling tepat digunakan adalah kaki. 

 

Passing adalah istilah yang sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mengoper 

atau mengumpan bola ke rekan satu tim. Jadi passing adalah teknik mengoper atau 

memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lainnya dalam sebuah 

permainan sepak bola. Teknik passing merupakan teknik dasar yang harus 

dikuasai oleh para pemain sepak bola agar pola permainan atau pola serangan 

yang dijalankan dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. 

 

Secara umum terdapat 3 macam atau jenis passing dalam olahraga sepak bola, 

yaitu passing menggunakan kaki bagian dalam, passing menggunakan kaki bagian 

luar, dan passing menggunakan punggung kaki. Berikut dibawah ini cara 

melakukan ketiga jenis passing diatas: 

 

Cara melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam: 

1. Kaki yang digunakan untuk bertumpu berada di samping bola, dengan lutut 

agak sedikit ditekuk.  

2. Kaki yang digunakan untuk menyepak membentuk sudut 90 derajad dengan 

kaki tumpu.  

3. Posisi badan berada di belakang bola.  

4. Tendangan di mulai dengan mengayunkan kaki sepak dari belakang ke depan.  
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5. Saat perkenaan, mata harus focus ke bola dan meneruskan pandangan kearah 

yang dituju.  

6. Setelah menendang harus diikuti dengan gerakan lanjutan (follow through). 

 

Cara melakukan passing dengan menggunakan kaki bagian luar: 

1. Posisi kaki tumpu berada di samping sejajar dengan bola, kaki lurus ke 

belakang.  

2. Kaki yang digunakan untuk menendang membentuk sudut 30 derajat dengan 

kaki tumpu.  

3. Posisi badan sedikit dicondongkan ke depan.  

4. Ayunkan kaki yang digunakan untuk menyepak dari belakang ke depan.  

5. Saat perkenaan mata harus fokus melihat bola, dan dilanjutkan melihat kea rah 

sasaran yang dituju.  

6. Saat menendang perkenaan terjadi menggunakan kaki bagian luar.  

7. Untuk menjaga keseimbangan, setelah menendang harus diikuti dengan gerakan 

lanjutan (follow through). 

 

Cara melakukan passing menggunakan kaki bagian punggung (kura-kura kaki): 

1. Posisi kaki tumpu berada di samping sejajar dengan bola, kaki lurus ke 

belakang.  

2. Kaki yang digunakan untuk menendang membentuk sudut 30 derajat dengan 

kaki tumpu.  

3. Posisi badan agak sedikit dicondongkan ke depan.  

4. Ayunkan kaki yang digunakan untuk menyepak dari belakang kea rah depan.  
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5. Saat terjadi perkenaan antara punggung kaki dan bola, mata harus fokus melihat 

ke bola. Dan dilanjutkan dengan melihat ke sasaran.  

7. Untuk menjaga keseimbangan, setelah menendang harus diikuti dengan gerakan 

lanjutan (follow through). 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Permainan sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari saat ini, terbukti 

hampir diseluruh dunia memainkan olahraga ini. Sepak bola adalah permainan 

yang dimainkan oleh regu yang dibagi menjadi dua tim. Setiap tim terdiri atas 11 

orang. Tim bertanding untuk memasukkan bola kegawang lawan (mencetak gol). 

Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah pemenang (biasanya dalam jangka 

waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukanpemenang jika hasilnya 

seri). Sepak bola merupakan permainan beregu. Jika ingin memenangkan suatu 

pertandingan setiap pemain harus bisa melakukan koordinasi dan kombinasi 

teknik-teknikdasar menendang, menghentikan, menggiring, mengumpan, 

menyundul sesuai dengan ruang gerak kebutuhannya. Permainan sepakbola 

merupakan salah satu permainan yang membutuhkan teknik dasar passing 

sepakbola karena untuk menggoper kepada teman dalam satu tim maka 

diperlukakan cara untuk passing sepakbola di dalam sepakbola ini terdapat 

berbagai model latihan passing yang membuat berbeda dalam latihan passing 

seperti biasanya adalah dalam model latihan ini bisa membuat latihan terbaru buat 

para pelatih sepakbola dengan adanya latihan passing sepakbola dengan 

menggunakan model latihan passing tersebut maka pelatih dan atlit tidak bosan 

dengan latihan passing yang biasa di terapkan. Perkembangan sepakbola pada saat 
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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 passing sepakbola sebagai acuan 

untuk mengembangkan berbagai latihan khususnya passing sepakbola yang ada di 

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

sepak  bola dan digunakan sebagai model latihan passing 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 passing dapat meningkatkan kepercayaan atlet dan kemampuan 

passing sepakbola di sekolah sepakbola. 

 

D. Langkah-langkah penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2010:409) 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 pengunaan metode R&D.  

 

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 Desain Uji 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 keterbatasannya. 

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. 
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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9.  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 item model-

model variasi latihan passing. 

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 

 



23 

 

 

 

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 

c. Training Area 

d. Peralatan 

e. Coaching Point 

 

6 Model Latihan 6  

a. Tujuan 
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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 
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b. Pelaksanaan 

c. Training Area 

d. Peralatan 

e. Coaching Point 

11 Model Latihan 11  

f. Tujuan 

g. Pelaksanaan 

h. Training Area 

i. Peralatan 

Coaching Point 

 

12 Model Latihan 12 

j. Tujuan 

k. Pelaksanaan 

l. Training Area 

m. Peralatan 

Coaching Point 

 

13 Model Latihan 13 

n. Tujuan 

o. Pelaksanaan 

p. Training Area 

q. Peralatan 

Coaching Point 
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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 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 passing. 

NO Indikator Hasil 

 

1 

2 

3 

4 

Visualisasi Buku 

Kejelasan Tulisan 

Kemenarikan Tulisan 

Kesesuaian Gambar 

Ketepatan Paduan Warna 
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5 

6 

Ketepatan Tulisan 

Ketepatan Bahasa 

 

7 

8 

9 

10 

11 

Materi 

Kejelasan Isi Materi 

Kemudahan Pemahaman Materi 

Kemenarikan Tampilan Materi 

Kesesuaian Bahasa Materi 

Kejelasan Susunan Kalimat 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Penulisan 

Ketepatan Ukuran Huruf 

Ketepatan Penggunaan Literatur 

Ketepatan Jenis Huruf 

Konsistensi Tulisan 

Ketepatan Jarak Spasi 

Sistematika Penulisan 

 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Gambar Model Latihan 

Ketepatan penempatan Gambar 

Kesesuain Gambar 

Kemenarikan Gambar 

Kemudaan Pemahaman 

Kejelasan Gamba 

Kejelasan Warna Gambar r 
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 Dalam setiap jawaban setuju atau tidak setuju pakar akan memberikan alasan dan 

setiap alasan menjadi acuan revisi produk atau model dalam uji coba selanjutnya. 

 

B. Metode Penelitian Tahap II 

 

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

sepuluh model latihan passing. 

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 
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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 

c. Kebermanfaatan 

d. Keamanan 

 

8 Model Latihan 8  

a. Kemudahan 
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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 

 

11 Model Latihan 11 

e. Kemudahan 

f. Kemenarikan 

g. Kebermanfaatan 

Keamanan 

 

`12 Model Latihan 12  

h. Kemudahan 

i. Kemenarikan 

j. Kebermanfaatan 

Keamanan 

 

13 Model Latihan 13   
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k. Kemudahan 

l. Kemenarikan 

m. Kebermanfaatan 

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
 

   
 

  
        

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 

100%  = Konstanta 

b. Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan subyek uji coba
2
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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 

Metode Penelitian Pendidikan R&D Prof. Dr. Sugiyono 
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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 passing 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, ahli 

media dan uji coba kecil dan uji coba lapangan besar telah dihasilkan suatu 

produk model latihan passing sepakbola bagi siswa sekolah sepakbola catur 

tunggal yang ternyata secara keseluruhan yang layak digunakan pada 

ekstrakulikuler sepakbola hanya 10 Model Latihan Passing Sepakbola. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil pengembangan model latihan passing bagi siswa sekolah 

sepakbola catur tunggal, maka perlu dikemukakan beberapa saran oleh penulis 

kepada sekolah sepakbola catur tunggal sehubungan dengan produk yang 

dihasilkan. Adapun saran-saran yang dikemukan meliputi saran pemanfaatan, 

saran diseminasi, dan saran pengembangan lebih lanjut 
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1.  Saran Pemanfaatan 

Produk pengembangan ini adalah model latihan passing sepakbola bagi 

siswa dapat digunakan sebagai model latihan oleh pelatih atau pengajar dalam 

menggembangkan berbagai teknik passing yang lebih inovatif, dimana dalam 

pemanfaatannya perlu mempertimbangkan situasi, kondisi dan sarana prasarana 

yang dimiliki sekolah sepakbola catur tunggal. 

2.  Saran Deseminasi 

Dalam penyebarluasan pengembangan ke sasaran yang lebih luas, peneliti 

memberikan saran, antara lain: 

a. Sebelum disebarluaskan sebaiknya model latihan passing sepakbola bagi 

siswa ini disusun kembali menjadi lebih baik, antara lain tentang kemasan 

maupun isi dari materi model pembelajaran yang telah dikembangkan di 

sekolah sepakbola catur tunggal. 

b. Agar model latihan passing 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.  
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