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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was "To increased the learning outcomes of dribbling soccer 

games through playing methods in class XA students of SMKS Marine and Fisheries Raha". 

This type of research is classroom action research (PTK) which is carried out in one cycle with 

stages, namely (a) planning, (b) implementing the action, (c) observation and (d) reflection. 

The subjects of this study were 24 students of class XA SMKS Marine and Fisheries 

Raha.Datacollected is done by observation  and students learning outcomes test in each cycle. 

took the initiative to improve dribbling learning outcomes using the Teams Games Tournament 

Method. 

 The research data were analyzed using presentation description data analysis 

techniques. The teacher's activities during the teaching and learning activities show that what 

took place in the first cycle was maximal or complete, where the level of completeness of the 

observation was at least 75%, this can be seen from the results of the teacher's observation 

percentage, namely 100% of the observed aspects have been implemented. Student activities 

during teaching activities that took place in first cycle can be said to be complete, where the 

level of completeness of the observation is at least 75%, this can be seen from the percentage 

of observation, where the observation items that were completed by students or those who 

obtained a percentage above 75% were 8 items or 100%. The results of the evaluation in first 

cycle are complete. 

  

Keywords: Learning Outcomes, Teams Games Tournament Playing Method, Dribbling, 

Football. 

ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dribbling permainan 

sepak bola melalui metode bermain pada siswa kelas XA SMKS Kelautan dan Perikanan Raha. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam satu siklus 

dengan tahapan yaitu (a) perencanaan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi dan (d) refleksi. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XA SMKS Kelautan dan Perikanan Raha yang 

berjumlah 24 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes hasil belajar siswa 

pada masing-masing siklus. peneliti berinisiatif untuk meningkatkan hasil belajar dribbling 

mengunakan metode bermain teams games tournament. 
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Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data deskripsi 

presentasi. Aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar menunjukkan bahwa yang 

berlangsung pada siklus I sudah maksimal atau tuntas, dimana tingkat ketuntasan observasi 

minimal 75%, ini terlihat dari hasil presentase obsevasi guru yaitu 100% aspek yang 

diobservasikan telah terlaksana. Aktivitas siswa selama kegiatan mengajar yang berlangsung 

pada siklus I bisa dikatakan tuntas, dimana tingkat ketuntasan observasi minimal 75%, ini 

terlihat dari persentase obsevasi, dimana item observasi yang tuntas dilakukan siswa atau yang 

memperoleh persentase di atas 75% adalah 8 item atau 100%. Hasil evaluasi pada siklus I 

tuntas.  

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Metode Bermain Teams Games Tournament, Dribbling, Sepak 

Bola. 
 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang mengacu pada keseimbangan gerak, 

penanaman sikap, watak, emosi dan intelektual dalam setiap pengajarnya. Pendidikan jasmani 

dilaksanakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat 

kesehatan dan kebugaran yang baik, serta dimulai dari usia dini melalui pendidikan olahraga 

di sekolah dan lingkungan masyarakat. Artinya segala usaha yang ditempuh untuk 

mewujudkan tujuan tersebut harus mampu diterapkan dalam setiap pengajaran pendidikan 

jasmani.Ruang lingkup pengajaran pendidikan jasmani terdapat 6 (enam) jenis aktifitas 

permainan dan olahraga, aktifitas pengembangan, aktifitas uji diri, aktifitas ritmik, aktifitas air 

dan aktifitas luar sekolah atau alam bebas. Seluruh aktifitas tersebut dapat dilaksanakan oleh 

sekolah, namun jika disekolah atau dilingkungan sekitar tidak terdapat sarana dan prasarana 

penunjang, maka aktivitas tersebut akan diganti dengan aktifitas fisik lain. yang 

memungkinkan dapat dilaksanakan disekolah.Tujuan pendidikan jasmani adalah selain 

meningkatkan kesegaran jasmani juga untuk membentuk nilai kognitif (pengetahuan), nilai 

psikomotor (gerak), dan nilai afektif (sikap). 

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. 

Dalam permainan sepak bola dikenal berbagai 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 secara umum meliputi: (1). Shooting ( menendang); (2). Heading 

(menyundul); (3). Dribbling (menggiring); (4). Passing ( mengoper). 

Berdasarkan keempat teknik dasar diatas dribbling  merupakan teknik yang selalu 

digunakan untuk membawa dan mengontrol bola agar terjaga dari lawan serta dapat mengecoh 

lawan untuk membawa bola ke daerah lawan sehingga mendapat peluang untuk mencetak gol. 

Karena permainan sepak bola merupakan permainan beregu yang membutuhkan kemampuan 

individu untuk mengontrol bola dan kemampuan untuk melewati lawan , maka teknik dribbling 

lebih dominan di banding teknik dasar lainnya. Kualitas suatu permainan tergantung pada 

bagaimana penguasaan teknik dasar oleh para pemainnya. 
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Permainan sepak bola termasuk pelajaran yang diterapkan dalam Pendidikan jasmani 

disekolah yang belum efektif disebabkan kondisi kualitas pengajar pendidikan jasmani yang 

memprihatinkan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai kejenjang sekolah lanjutan. Kondisi 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah terbatasnya kemampuan guru 

pendidikan jasmani dan terbatasnya sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung proses 

pengajaran pendidikan jasmani. Hal itu menjadikan guru pendidikan jasmani kurang maksimal 

melakukan tanggung jawabnya untuk mendidik siswa secara sistematik melalui pendidikan. 

Dengan demikian hasil belajarnyapun masih kurang mencapai harapan. 

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 menentukan tugas-tugas ajarnya kepada siswa melalui 

kegiatan fisik tak bedanya seperti melatih suatu cabang olahraga. 

Guru pendidikan jasmani harus berusaha seoptimal mungkin untuk mempengaruhi 

siswa dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran tehnik dasar dribbling sepak bola, 

yaitu dengan cara menyajikan bentuk pembelajaran dribbling 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 materi pembelajaran yang disajikan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Untuk menghasilkan teknik dribbling sepak bola yang baik, peneliti akan menerapkan 

metode bermain dengan teams games tournament. Metode bermain dengan teams games 

tournament dalam hal ini adalah model pembelajaran yang juga untuk melatih rasa sosial siswa, 

kerja sama dan kemampuan memberi penilaian. Penerapan metode bermain juga disesuaikan 

dengan materi, dengan pertimbangan karakter siswa, sehingga dengan metode bermain ini 

diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi teknik dasar dribbling pada 

permainan sepak bola yang diberikan. 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis berinisiatif mengadakan 

penelitian dalam bentuk Penelitian   Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “penerapan metode 

bola bermain untuk meningkatkan hasil belajar dribbling dalam permainan sepak pada Siswa 

Kelas XA SMKS Kelautan dan Perikanan Raha”. 

 

Teams Games Tournament (TGT) 

Menurut Budiyanto (2016) model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran 

kooperatif dengan membentuk kelompok kelompok kecil dalam kelas yang terdiri atas 3-5 

siswa yang heterogen, baik dalam hal akademik,ras, maupun etnis. 

Menurut Slavin pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan yaitu: 

tahap penyajian kelas (class precentation), belajar dalam kelompok (teams), permainan 

(games), pertandingan (tournament), dan penghargaan kelompok (team recognition). 

Berdasarkan apa yang di ungkapkan oleh slavin, maka model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil 

b) Games tournament 

c) Penghargaan kelompok 

Menurut  Budiyanto (2016) langkah- langkah pembelajaran TGT adalah : 

a. Mengajar (teach) 
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Mempresentasekan atau menyajikan meteri, menyampaikan tujuan, tugas atau kegiatan 

yang harus di lakukan siswa, dan memberikan motivasi. 

b. Belajar kelompok (team study) 

Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang dengan kemampuan 

akademik, jenis kelamin, dan ras/suku yang berbeda. Setelah guru menginformasikan 

materi, dan tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi dan mempraktekkan cara 

mendribbling bola. Dalam kelompok terjadi diskusi dan saling mengoreksi jika ada anggota 

kelompok yang salah dalam menjawab dan mempraktekkan dribbling. 

c. Permainan (game tournament) 

Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. 

Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok telah 

menguasai materi, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan 

materi yang telah didiskusikan dan di praktekkan dalam kegiatan kelompok. 

d. Penghargaan kelompok (team recognition) 

Pemberian penghargaan (rewards) berdasarkan pada rata-rata poin yang diperoleh oleh 

kelompok dalam permainan. Lembar penghargaan di cetak dalam kertas HVS, dimana 

penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori. 

Metode pembelajaran dengan teams games tournament  (TGT) merupakan salah satu metode 

yang cocok diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar yang telah ditetapkan. Teams games tournament yang di maksud adalah suatu 

alternative pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara membagi siswa dalam beberapa 

kelompok, dimana didalam satu kelompok terdapat 3-5 orang siswa yang heterogen, dengan 

tujuan membuat siswa tidak cepat merasa bosan dengan pembelajaran yang di karenakan 

strategi pembelajaran yang sifatnya monoton. Dimana semakin menonjol inisiatif dan 

kreatifitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran akan terlihat nyata apabila melaksanakan 

metode bermain dengan teams games tournament  karena metode ini melibatkan kerja sama 

dan interaksi sesama siswa. Interaksi dan kerja sama diwujudkan dalam bentuk saling koreksi, 

memberikan umpan balik didalam kelompok. Dimana dengan metode pembelajaran ini akan 

semakin memaksimalkan inisiatif dan kratifitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran akan 

terlihat nyata karena dalam pembelajaran ini melibatkan kerja sama dan interaksi sesama siswa. 

 

Dribbling 

Soekatamsi (1988), berpendapat bahwa menggiring bola di artikan dengan gerakan lari 

menggunakan bagian kaki mendorong bola agar bergulir terus menerus di atas tanah. 

Menggiring bola hanya di lakukan pada saat-saat menguntungkan saja, yaitu bebas dari lawan. 

menggiring bola (dribbling), dapat di artikan seni menggunakan beberapa kaki bagian kaki 

menyentuh atau menggulingkan bola terus menerus di tanah sambil lari. dribbling merupakan 

suatu gerakan lari dengan membawa bola menggunakan kaki bagian dalam atau kaki bagian 

luar, atau punggung kaki dari satu titik ke titik lain yang bertujuan untuk menguasai bola. 

Menurut Budiyanto (2016) latihan dribbling  menggunakan metode bermain dengan 

team games tournament memiliki kelebihan sebagai berikut: Lebih meningkarkan pencurahan 

waktu untuk tugas, Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu, Dengan waktu 

yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam, Proses belajar mengajar berlangsung 

dengan keaktifan dari siswa, Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, 

Motivasi belajar lebih tinggi, Hasil belajar lebih baik, Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan 

dan toleransi. Sedangkan kelemahan dalam melakukan dribbling dengan teams games 

tournament adalah sebagai berikut: Sulitnya pengelompokkan siswa yang mempunyai 

kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat di atasi jika guru yang 

bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok, Waktu 
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yang dihabiskan untuk diskusioleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah 

di tetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh, 

Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan 

kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan 

baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu menularkan 

pengetahuannya kepada siswa yang lain. 
 

METODE 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) (classroom action research), 

yaitu penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang aktual yang dilakukan oleh para guru 

yang merupakan pencermatan kegiatan belajar yang berupa tindakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan praktik pembelajaran dikelas secara lebih profesional.Tukiran Taniredja, dkk. 

(2012:). penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang 

diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas.   

 Penelitian ini bertempat di SMKS Kelautan dan Perikanan Raha pada siswa kelas XA 

Nautika Kapal Niaga dengan jumlah siswa sebanyak 24 orang. Terdiri 

dari 21 orang putra dan 3 orang putri. 

 Untuk menjawab permasalahan yang ada, ada beberapa faktor yang diselidiki. Faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: Faktor siswa, bagaimana aktivitas dan peningkatan hasil 

belajar dribbling pada permainan sepak bola setelah diterapkan metode bermain. Faktor guru, 

untuk melihat apakah guru telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode 

pembelajaran yang ditetapkan dan Sumber belajar. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan 

dalam siklus yang disesuaikan dengan materi dan alokasi waktu yang diberikan untuk 

mengajarkan materi pokok bahasan sepak bola dengan sub pembahasan teknik dasar dribbling 

pada permainan sepak bola. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, perlu dipergunakan alat 

ukur atau tes. Alat ukur yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan Sikap (afektif) 

Melakukan passing atas bola voli menggunakan metode bermain dengan strategi 

berpasangan. Menghormati guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung, berperilaku 

positif, berani, percaya diri dan menghargai teman. Seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 1 Tabel  Penilaian Afektif 

Aspek yang dinilai 

Kualitas 

1 2 3 

1. Semangat 

a. Berani berinisiatif 

b. Aktif melakukan semua kegiatan 

c. Selalu ingin memperbaiki kesalahan 

   

2. Disiplin 

a. Memenuhi petunjuk guru 

b. Mengikuti kesepakatan bersama 

c. Tidak terlambat mengikuti pembelajaran 

   

3. Kerjasama 

a. Mau membantu teman selama kegiatan 

pembelajaran 

b. Menghargai teman 

c. Tidak menggangu teman 
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4. Tanggung jawab 

a. Tidak berlaku curang 

b. Tidak  serakah 

c. Tidak ingin menang sendiri 

   

JUMLAH 

Jumlah Skor Maksimal : 16 

(Sumber : Mia Kusumawati : 2015) 

Keterangan:  

Penilaian  tergantung kualitas jawaban terhadap perilaku siswa dan sesuai fakta yang 

terjadi, dengan rentang skor antara 1-3 (skor 3 = jika indikator 3 tampak, skor 2 = jika 

indikator 2 tampak, skor 1 = jika indikator 1 tampak). 

Nilai =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 20 

b. Pengamatan pengetahuan dasar (kognitif) 

Tabel 2 Tabel Penilaian Kognitif 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas jawaban 

1 2 3 4 

1. Jelaskan  pengertian  dribbling  dalam 

permainan sepak bola? 

    

2. Bagaimanakah teknik melewati lawan 

saat menggiring bola? 

    

 

3. Sebutkan macam-macam dribbling dalam 

permainan sepak bola ! 

    

4. Bagaimanakah sikap pelaksanaan 

dribbling yang baik? 

    

JUMLAH 

Jumlah Skor Maksimal :  16 

(Sumber : Mia Kusumawati : 2015) 

Keterangan: Penilaian tergantung kualitas jawaban terhadap perilaku siswa dan sesuai 

fakta yang terjadi, dengan rentang skor antara 1-4 (skor 4 = jika jawabannya baik sekali, 

skor 3 = jika jawabannya baik, skor 2 = jika jawabannya cukup, skor 1 = jika jawabannya 

kurang). 

Nilai =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 30 

 

c. Tes Keterampilan Gerak (Psikomotor) 

Tabel 3 Tabel Penilaian Psikomotor 

Aspek yang dinilai 
Kualitas 

1 2 3 4 

1. Persiapan      
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a. Lutut sedikit di tekuk 

b. Badan di rundukkan 

c. Tubuh di atas bola 

d. Bola berada di dekat kaki tumpu 

2. Pelaksanaan 

a. Fokus perhatian pada bola 

b. Kaki yang di gunakan untuk 

menggiring di ayunkan kedepan. 

c. Gunakan gerak tipu tubuh dan kaki 

d. Mempertahankan kecepatan 

,mengganti arah atau keduanya 
 

    

3. Follow trough 

a. Pertahankan control bola yang rapat 

b. Bola selalu ada dalam penguasaan kaki 

c. Bergerak melaju kedepan 

d. Lihat ke depan dan perhatikan 

lapangan 

    

 

 

 

 

 

4. Hasil  

a. Arah bola lurus kedepan 

b. Kaki mudah menguasai atau 

mengontrol bola 

c. Langkah kaki harus berirama 

d. Bola tetap berada di bawah tubuh 

    

JUMLAH :  

Jumlah Skor Maksimal : 16  

(Sumber : Mia Kusumawati : 2015) 

Keterangan: Penilaian tergantung kualitas gerak pada saat melakukan gerakan 

dribbling, dengan rentang skor antara 1-4 (skor 4 = jika gerakannya baik sekali, skor 3 = jika 

gerakannya baik, skor 2 = jika gerakannya cukup, skor 1 = jika gerkannya kurang). 

Nilai =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 50 

Nilai akhir yang diperoleh siswa: 

 

 

 

 Analisis data merupakan tahap yang penting pada setiap siklus karena berdasarkan 

analisis inilah dapat merefleksikan landasan atau titik tolak tindakan berikutnya. Semua data 

yang  telah dikumpulkan dicek kelengkapan dan disensor mana yang digunakan, dan mana 

yang tidak. Data disajikan dan dianalisis untuk melakukan verivikasi data yang 

dibutuhkan.Menghitung nilai rata-rata setiap tindakan yaitu dengan rumus : 

�̅� =
∑ 𝑋

𝑛
 

Keterangan : 

�̅�  = Nilai Rata-Rata  siswa, ∑ 𝑋 = Jumlah Nilai Yang Diperoleh Siswa, n   =  Jumlah Siswa 

a. Menghitung daya serap dan ketuntasan belajar (secara klasikal) 

NILAI AFEKTIF + NILAI KOGNITIF + PSIKOMOTOR 
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𝑃 =
𝑓𝑥

𝑛
 × 100% 

Keterangan :  

P = Presentase Keberhasilan ,fx = Jumlah yang berhasil, n = jumlah keseluruhan siswa di kelas. 

Berdasarkan nilai KKM mata pelajaran penjaskes di SMKS Kelautan dan Perikanan 

Raha, nilai yang harus di capai oleh siswa dan dinyatakan lulus di bidang studi penjaskes 

adalah 75%. Sesuai dengan ketentuan Kurikulum 2013, suatu kelas dikatakan tuntas secara 

klasikal apabila 75% dari jumlah siswa mencapai niai KKM yang ada yaitu 75%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh pada setiap siklus adalah berupa data pencapaian 

aktifitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran, data aktifitas guru dalam mengelolah 

pembelajaran. Selain itu data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data dribbling sepak 

bola pada siswa kelas Xa SMKS Kelautan dan Perikanan Raha juga ditampilkan. Data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan persentase ketuntasan hasil belajar untuk menjelaskan 

gambaran hasil belajar siswa melalui pembelajaran dengan menggunakan metode bermain 

teams games tournament untuk meningkatkan hasil belajar dribbling sepak bola pada siswa 

kelas Xa SMKS Kelautan dan Perikanan Raha.  

Tabel 4 Data Hasil Observasi Selama KBM Berlangsung Pada Siklus I 

No. Aspek yang diobservasi guru Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Apakah guru mempersiapkan siswa untuk belajar ✓   

2 Apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran ✓   

3 Apakah guru memotivasi siswa ✓   

4 Apakah guru mengadakan apersepsi dan kontekstual ✓   

5 Apakah guru menginformasikan metode pembelajaran 

yang digunakan 

✓   

6 Apakah guru menjelaskan materi yang akan dipelajari ✓   

7 Apakah guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 

✓   

8 Apakah guru menunjuk siswa untuk 

mendemonstrasikan yang telah dijelaskan 

✓   

9 Apakah guru memberikan penguatan terhadap siswa 

yang memperoleh nilai yang baik. 

✓   

 

Tabel 5 Data hasil observasi aktifitas siswa selama KBM berlangsung 

No. Aspek yang diobservasi siswa Terlaksana 

Ya Tidak 
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1 Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru ✓   

2 Siswa aktif dalam pembelajaran ✓   

3 Mengungkapkan pendapatnya mengenai materi 

dribbling sepak bola 

✓   

4 Siswa terampil melakukan gerakan dribbling sepak 

bola 

✓   

5 Bertanggung jawab atas ketuntasan materi ✓   

6 Mempraktekkan gerakan dribbling sepak bola dalam 

bentuk metode bermain  

✓   

7 Bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan belajar 

dribbling sepak bola 

✓   

8 Mengikuti kegiatan evaluasi belajar ✓   

 

 

Tabel 6 Hasil Persentase Evaluasi Pembelajaran Dribbling Sepak Bola 

No. Nilai NA Ket. 

Nama Psikomotor 

(50%) 

Kognitif 

(30%) 

Afektif 

(20%) 

1  43,75 26,25 18,33 88,08 T 

2  37,5 28,12 16,66 82,28 T 

3  50 30 15 95 T 

4  46,87 24.37 20 91,24 T 

5  40,62 26,25 16,66 83,53 T 

6  43,75 28,12 13,33 85,2 T 

7  43,75 24,37 15 83,12 T 

8  40,62 28,12 18,33 87,07 T 

9  31,25 16,87 20 68,12 BT 

10  43,75 26,25 16,66 86.66 T 

11  46,87 24,37 16,66 87,9 T 

12  50 20,62 15 85,62 T 

13  40,62 22,5 20 83,12 T 

14  40,62 26,25 18,33 85,2 T 

15  34,37 15 16,66 66,03 BT 

16  50 20,62 16,66 87,28 T 

17  40,62 18,75 10 69,37 BT 

18  43,75 22,5 18,33 84,58 T 

19  46,87 22,5 16,66 86,03 T 

20  43,75 20,62 20 84,37 T 

21  43,75 24,37 18,33 86,45 T 

22  40,62 24,37 16,66 81,65 T 



Fair Play Journal : Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi 

Vol. 2, No. 1, November 2020, e-ISSN 2686-6226 

 

50 

 

23  46,87 26,25 15 88,12 T 

24  50 22,5 16,66 89,16 T 

Jumlah Siswa Tuntas = 21 orang siswa (88%) 

Jumlah Siswa Yang Tidak Tuntas = 3 Orang siswa (12%) 

 

Dari tabel 6 menunjukkan persentase ketuntasan belajar dribbling sepak bola siswa pada 

siklus I nampak bahwa siswa yang tuntas telah sesuai dengan standar ketuntasan yang 

ditetapkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan, yaitu minimal 75%. Pada hasil analisis data 

sebanyak 24 orang siswa, yang tuntas belajarnya adalah sebanyak 21 orang siswa dengan 

persentase mencapai 88% dan yang belum tuntas sebanyak 3 orang siswa dengan persentase 

mencapai 12%. Ini menunjukkan indikator keberhasilan minimal sebesar 75% pada siklus I 

telah tercapai. 
 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Siklus I (Hasil Evaluasi Pembelajaran Dribbling Sepak Bola). 

Berdasarkan penelitian dan analisis data, dimana hasil evaluasi proses pembelajaran 

siswa tentang tes dribbling sepak bola pada siklus I tuntas. Hal ini terbukti dengan adanya 

perolehan belajar tes dribbling sepak bola, dimana sebanyak 21 orang atau 88%  siswa telah 

memperoleh nilai ≥ 75 dan 3 orang atau 12% siswa yang memperoleh nilai ≤ 75 atau tidak 

tuntas. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa pada siklus I indikator keberhasilan 

minimal 75% telah tercapai atau tuntas. Sehingga dari persentase ketuntasan pada siklus I 

dianggap peneliti telah berhasil mencapai targetnya. 

Ketuntasan belajar siswa di karenakan proses pembelajaran dengan metode teams 

games tournament berlangsung dengan keaktifan dari siswa sehingga motivasi belajar lebih 

tinggi dan hasil belajar menjadi lebih baik. Sedangkan siswa yang tidak tuntas di sebabkan oleh 

beberapa faktor seperti kondisi kesehatan tubuh  yang kurang baik sehingga tidak bisa 

mengikuti proses pembelajaran secara sempurna. Selain itu siswa yang tidak tuntas ini juga 

kurang memperhatikan penjelasan dari guru maupun teman kelompoknya sehingga kurang 

mengerti dengan teknik yang di lakukan. 

Berdasarkan analisis data pada siklus I, terlihat bahwa melalui penerapan metode 

bermain teams games tournament dipandang efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

dribbling  sepak bola siswa kelas Xa SMKS Kelautan dan Perikanan Raha. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan lembar aktivitas guru siklus I dapat diketahui dari Sembilan item 

observasi aktifitas guru keseluruhannya tuntas dilakukan selama KBM berlangsung atau 

seratus persen, dari persentase tersebut dapat dilihat bahwa aktifitas guru sudah maksimal atau 

tuntas. Dimana tingkat ketuntasan observasi adalah minimal tujuh puluh lima persen sudah 

tercapai. Berdasarkan lembar aktivitas siswa siklus I dapat diketahui bahwa dari delapan item 

aktivitas siswa telah tuntas dilakukan oleh siswa atau dengan persentase seratus persen, dimana 

tingkat ketuntasan adalah minimal tujuh puluh lima. Ini menandakan bahwa item tes aktifitas 

siswa pada siklus I selama KBM berlangsung sudah terlaksana atau telah mencapai tingkat 

ketuntasan obsevasi. Dari analisis data yang dilakukan pada siklus I, diperoleh hasil belajar 

dribbling sepak bola sebesar delapan puluh delapan persen atau sebanyak dua puluh satu orang 

siswa dari dua puluh empat siswa kelas Xa SMKS Kelautan dan Perikanan Raha telah 

memperoleh tujuh puluh lima. Dengan demikian penerapan metode bermain teams games 
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tournament efektif meningkatkan hasil belajar dribbling sepak bola pada siswa kelas Xa SMKS 

Kelautan dan Perikanan Raha. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

Bagi guru, khususnya mata pelajaran penjaskes dapat menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode bermain teams games tournament. Bagi siswa, khususnya kelas Xa 

SMKS Kelautan dan Perikanan Raha yang telah tuntas belajarnya agar dipertahankan, sedang 

bagi siswa yang belum tuntas belajarnya lebih banyak belajar dan memperdalam pemahaman 

tentang teknik dribbling sepak bola. Bagi sekolah, pembelajaran dengan menggunakan metode 

bermain teams games tournament dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar khususnya pelajaran yang bersifat praktek. Bagi para peneliti 

berikutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan 

didalam melakukan penelitian yang serupa atau lebih mengembangkan lagi maksud dan tujuan 

penelitian ini. 
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