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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan hasil belajar passing 

permainan sepak bola melalui metode bermain dengan pendekatan berpasangan pada 

siswa Kelas VII E SMP Negeri 1 Batauga. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII E SMP Negeri 1 Batauga yang berjumlah 31 orang. Sedangkan instrumen 

yang digunakan adalah unjuk kerja passing permainan sepak bola. Penelitian ini 

termaksud jenis penelitian tindakan kelas dengan menerapkan metode bermain dengan 

pendekatan berpasangan sebagai alternatif tindakan untuk meningkatkan hasil belajar 

passing permainan sepak bola melalui metode bermain dengan pendekatan 

berpasangan pada siswa SMP Negeri 1 Batauga. Dengan prosedur penelitian dilakukan 

dengan 4 tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi atau evaluasi dan refleksi. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada siklus I, diperoleh hasil belajar passing 

sepak bola sebesar 58% atau sebanyak 18 orang siswa telah memperoleh nilai 65 dan 

meningkat 35% menjadi 93% atau sebanyak 29 orang siswa sudah memperoleh nilai 

65 pada siklus II. Dengan demikian penerapan metode bermain dengan pendekatan 

berpasangan efektif meningkatkan hasil belajar passing sepak bola pada siswa kelas 

VII E SMP Negeri 1 Batauga. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar; Passing Sepak Bola; Metode Bermain; Pendekatan 

Berpasangan. 

 

PENDAHULUAN 

Landasan bagi pembinaan olahraga secara berkelanjutan, sebuah proses proses 

belajar yang tidak tergantikan untuk menumbuhkan perkembangan kognitif dan sosial, 

sebagai alat yang unik untuk membangun sikap positif terhadap sekolah dan 

pendidikan, merangsang keterlibatan dalam olahraga dan aktifitas jasmani, meletakan 

dasar bagi hidup sehat disepanjang hayat keterlibatan dalam kehidupan sosial 

masyarakat merupakan proses dari pendidikan jasmani. Seorang guru yang profesional 

harus memiliki empat kemampuan dasar (kompetensi) dan sikap sebagai guru yang 

mendapat kepercayaan untuk mempersiapkan hari depan bangsa. Adapun empat 

kemampuan tersebut adalah (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) 
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kompetensi  sosial dan (4) kompetensi kepribadian. Hasan Basri dalam Rusli Lutan 

(2001). 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktifitas jasmani. 

Tujuan yang dicapai bersifat menyeluruh mencakup aspek fisik, intelektual, sosial dan 

moral. Tujuan pendidikan jasmani dapat dicapai salah satunya dengan mengajarkan 

pendidikan jasmani atau olahraga disekolah mencakup berbagai macam cabang 

olahraga seperti atletik, permainan, olahraga air dan olahraga bela diri. Olahraga yang 

dilakukan dalam proses pendidikan salah satunya adalah olahraga sepak bola. 

Permainan sepak bola dikenal bebagai teknik dasar, dan untuk dapat bermain 

sepak bola harus betul-betul dikuasai dahulu teknik-teknik dasar dalam permainan 

sepak bola. Penguasaan teknik dasar permainan sepak bola turut menentukan menang 

atau kalahnya suatu regu dalam permainan sepak bola disamping kondisi fisik dan 

mental. Teknik-teknik dasar permainan sepak bola, meliputi:(1) menggiring bola, (2) 

passing, (3) menyundul, (4) tendangan lambung, (5) blocking, (6) menangkap bola, (7) 

tekling, (8) body charge. 

Berdasarkan kedelapan teknik dasar diatas passing merupakan teknik yang 

selalu digunakan untuk mengalirkan bola secara lebih cepat dan juga memungkinkan 

teciptanya peluang untuk melakukan tendangan yang lebih besar. Karena permainan 

sepak bola merupakan permainan beregu maka tenik passing lebih dominan 

dibandingkan dengan teknik dasar lainya.  Kualitas suatu permainan tergantung pada 

bagaimana penguasaan teknik dasar oleh para pemainnya. Marta Dinata (2007) 

menyatakan bahwa menurut fungsinya kegunaan passing antara lain: (1) mengumpan, 

(2) menembak bola ke gawang, (3) membersihkan, dan (4) tendangan-tendangan 

khusus. 

Permainan sepak bola termaksud salah satu masalah utama dalam pendidikan 

jasmani disekolah karena belum efektifnya pengajaran pendidikan jasmani disekolah-

sekolah. Kondisi kualitas pengajaran pendidikan jasmani yang memprihatinkan mulai 

dari jenjang sekolah dasar sampai kejenjang sekolah lanjutan. Kondisi ini disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya ialah terbatasnya kemampuan guru pendidikan 

jasmani dan terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses 

pengajaran pendidikan jasmani. Menyebabkan guru pendidikan jasmani kurang 

maksimal melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendidik siswa secara sistematik 

melalui pendidikan. Sehingga tampak guru pendidikan jasmani belum berhasil 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa secara menyeluruh, baik fisik, 

mental maupun intelektual. 

Metode mengajar yang dilakukan oleh guru dalam praktek pendidikan jasmani 

cenderung bersifat komando. Metode pembelajaran yang berpusat pada guru dimana 

para siswa melakukan latihan fisik berdasarkan perintah yang ditentukan oleh guru. 

Latihan-latihan tersebut hampir tidak pernah dilakukan oleh siswa sesuai dengan 

inisiatif sendiri. Guru pendidikan jasmani tradisional cenderung menekankan pada 

penguasaan keterampilan cabang olahraga. Dalam pendekatan ini, guru menentukaan 

tugas-tugas ajarnya kepada siswa melalui kegiatan fisik tak bedanya seperti melatih 

suatu cabang olahraga. 
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Guru pendidikan jasmani harus berusaha seoptimal mungkin untuk 

mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran teknik dasar 

passing sepak bola, yaitu dengan cara menyajikan bentuk pembelajaran passing yang 

baik dan benar, agar dapat mendorong siswa untuk memahami dan mampu 

melakukannya. Peran guru dalam proses pendidikan jasmani diantaranya adalah 

menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat dan efektif agar siswa dapat 

mengerti dan memahami meteri pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Untuk menghasilkan teknik passing sepak bola yang baik, peneliti 

akan menerapkan metode bermain dengan pendekatan berpasangan. Metode bermain 

dengan pendekatan berpasangan dalam hal ini adalah model pembelajaran yang juga 

untuk melatih rasa sosial siswa, kerjasama dan kemampuan memberi penilaian. 

Penerapan metode bermain dengan pendekatan berpasangan juga disesuaikan dengan 

materi, dengan mempertimbangkan karakter siswa, sehingga dengan metode bermain 

dengan pendekatan berpasangan ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam 

mengusai materi teknik dasar passing permainan sepak bola yang diberikan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa SMP Negeri 1 Batauga. Salah satu faktor 

yang mendukung peneliti melakukan penelitian disekolah tersebut yaitu berdasarkan 

observasi dan wawancara singkat dengan guru bidang studi pendidikan jasmani dimana 

pencapaian nilai untuk mata pelajaran penjaskes belum sesuai dengan standar 

ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah dan salah satu faktor penyebabnya terletak 

pada pemasukan nilai permainan bola besar yang diwakili oleh permainan sepak bola 

khususnya passing permainan sepak bola yang baru mencapai 32% atau baru 10 orang 

yang mencapai nilai kriterian ketuntasan minimum dan masih ada 68% atau 21 orang 

siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum yang ditentukan oleh 

sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurang kreatifnya guru dalam membawakan materi 

yang berimpas pada kurangnya minat maupun motivasi siswa terhadap mata pelajaran 

tersebut. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis berinisiatif 

mengadakan penelitian dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul 

meningkatkan hasil belajar passing permainan sepak bola melalui metode bermain 

dengan pendekatan berpasangan  pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Batauga. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termaksud jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap yang bertempat di SMP Negeri 1 Batauga kelas VII 

E dengan jumlah siswa sebanyak 31 orang. Terdiri dari 20 orang putra dan 11 orang 

putri, prosedur penelitian dilakukan dengan 4 tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, 

observasi atau evaluasi dan refleksi. Faktor yang diselidiki yaitu: faktor siswa, 

bagaimana aktifitas dan peningkatan hasil belajar passing sepak bola setelah diterapkan 

metode bermain dengan pendekatan berpasangan dan faktor guru, untuk melihat 

apakan guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode 

pembelajaran yang ditetapkan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Sebagai 

indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah minimal 70% siswa 
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harus mengetahui jumlah item test dalam bentuk rubrik penilaian, sedangkan 

ketuntasan sekolah adalah minimal 80% dari jumlah siswa (ketuntasan dari sekolah). 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran passing sepak bola pada siklus I untuk 

mengetahui hasil evaluasi pembelajaran siswa dianalisis secara deskriptif uji 

persentase. Hasil persentase evaluasi proses pembelajaran passing sepak bola dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1: Hasil Persentase Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola 

No Jumlah siswa Keberhasilan (%) Ketuntasan 

1 18 58% Tuntas 

2 13 42% Belum Tuntas 

Persentase ketuntasan belajar passing sepak bola siswa pada siklus I nampak 

bahwa siswa yang tuntas belum sesuai dengan standar ketuntasan yang ditetapkan oleh 

pihak sekolah yang bersangkutan, yaitu minimal 80% siswa sudah memperoleh nilai 

minimal 65. Pada hasil analisis data sebanyak 31 orang siswa, yang tuntas belajarnya 

adalah sebanyak 18 orang siswa dengan persentase mencapai 58% dan yang belum 

tuntas sebanyak 13 orang dengan persentase mencapai 42%.  Ini menunjukan indikator 

keberhasilan minimal sebesar 80% pada siklus 1 belum tercapai. 

 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola Siklus II 

Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran passing sepak bola pada siklus II 

untuk mengetahui hasil evaluasi proses pembelajaran siswa dianalisis secara diskriptif 

uji persentase. Hasil persentase evaluasi pembelajaran passing sepak bola pada siklus 

II dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2: Hasil Persentase Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola 

No Jumlah siswa Keberhasilan (%) Ketuntasan 

1 29 93% Tuntas 

2 2 7% Belum Tuntas 

Persentase ketuntasan belajar passing sepak bola siswa pada siklus II nampak 

bahwa siswa yang tuntas telah  sesuai dengan standar ketuntasan yang ditetapkan oleh 

pihak sekolah yang bersangkutan, yaitu minimal 80% siswa sudah memperoleh nilai 

minimal 65. Pada hasil analisis data sebanyak 31 orang siswa, yang tuntas belajarnya 

adalah sebanyak 29 orang siswa dengan persentase mencapai 93% dan yang belum 

tuntas sebanyak 2 orang dengan persentase mencapai 7%.  Ini menunjukan indikator 

keberhasilan minimal sebesar 80% pada siklus II telah tercapai. 
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Pembahasan 

Pelaksanaan Siklus I 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dimana hasil penelitian tentang 

evaluasi pembelajaran siswa tentang tes passing sepak bola pada siklus I nampak 

bahwa siswa yang tuntas belum sesuai dengan standar ketuntasan yang ditetapkan 

sekolah yaitu minimal 80% siswa harus sudah memperoleh nilai minimal 65. Pada hasil 

analisis data uji persentase hasil belajar passing sepak bola terlihat bahwa 18 orang 

siswa tuntas belajarnya dengan persentase 58% dan yang belum tuntas sebanyak 13 

orang dengan persentase mencapai 42%. Ini menunjukan indikator keberhasilan 

sebesar minimal 80% pada siklus I belum tercapai. Dari hasil evaluasi tersebut jika 

dikaitkan hasil observasi tentang aktifitas siswa dan guru guru pada siklus I, dimana 

guru dan siswa telah berusaha melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

skenario pembelajaran melalui metode bermain dengan pendekatan berpasangan. Akan 

tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Dimana kekurangan dan 

kelemahan itu ada yang berasal dari guru dan ada juga yang berasal dari siswa serta 

kurangnya waktu yang tersedia untuk melakukan pembelajaran secara efektif. 

Kekurangan yang berasal dari guru adalah guru tidak menginformasikan metode 

pembelajaran yang digunakan, guru tidak membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan, guru kurang memberikan penguatan terhadap siswa yang memperoleh nilai 

yang baik. Sedangkan kekurangan yang berasal dari siswa adalah siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, siswa kurang terampil dalam melakukan gerakan passing sepak 

bola, siswa kurang bertanggung jawab dalam ketuntasan materi, dan siswa kurang 

bekerja sama dalam melakukan pembelajaran passing sepak bola. Melihat kekurangan 

yang masih ada pada aktivitas guru dan siswa serta pencapaian hasil belajar passing 

sepak bola siswa yang masih tergolong rendah, maka tindakan pada siklus I belum 

memenuhi indikator keberhasilan sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga 

penelitian dilanjutkan pada siklus II. 

Kekurangan-kekurangan pada siklus I direfleksi dan dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk pelaksanaan tindakan pada siklus II. Perbaikan-perbaikan tersebut jika 

dilihat berdasarkan data observasi terhadap siswa dan guru adalah meliputi: a) cara 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran harus sesuai dengan metode yang 

digunakan yaitu bermain dengan pendekatan berpasangan, b) guru harus lebih terampil 

membimbing siswa dalam menghadapi kesulitan dalam pembelajaran dan c) cara guru 

dalam memberikan penghargaan atau penguatan kepada siswa atas kinerjanya harus 

lebih ditingkatkan sehingga siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih baik. 
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Pelaksanaan Siklus II 

Hasil Evaluasi Pembelajaran Passing Sepak Bola 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dimana hasil evaluasi proses 

pembelajaran siswa tentang tes passing sepak bola pada siklus II meningkat. Hal ini 

terbukti dengan adanya perolehan belajar tes passing sepak bola, dimana sebanyak 29 

orang atau 93% siswa telah memperoleh nilai ≥ 65 atau tuntas dan 2 orang atau 7% 

siswa yang memperoleh nilai ≤ 65 atau tidak tuntas. Dari persentase tersebut dapat 
dilihat bahwa ada peningkatan hasil belajar passing sepak bola dari siklus I ke siklus II 

yaitu meningkat sebesar 35% atau dari 18 orang yang tuntas menjadi 29 orang siswa 

yang tuntas. Ini menunjukan bahwa pada siklus II indikator keberhasilan minimal 80% 

telah tercapai atau tuntas. Sehingga dari persentase ketuntasan pada siklus II tersebut 

dianggap peneliti telah berhasil mencapai targetnya dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I dan II, terlihat bahwa melalui 

penerapan metode bermain dengan pendekatan berpasangan dipandang efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar passing sepak bola pada siswa kelas VII E SMP Negeri 1 

Batauga. 

 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada siklus I, diperoleh hasil belajar 

passing sepak bola sebesar 58% atau sebanyak 18 orang siswa telah memperoleh nilai 

65 dan meningkat 35% menjadi 93% atau sebanyak 29 orang siswa sudah memperoleh 

nilai 65 pada siklus II. Dengan demikian penerapan metode bermain dengan 

pendekatan berpasangan efektif meningkatkan hasil belajar passing sepak bola pada 

siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Batauga. 
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