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UPAYA MENINGKATKAN PASSING KAKI BAGIAN DALAM 
SEPAK BOLA MELALUI SAINTIFIK PADA SMP TERPADU AL FARABI 

 
Abdon Ben O.T Hasugian 

Faklutas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan 
 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kebugaran jasmani siswa 

ekstrakurikuler futsal SMP Terpadu Al-Farabi tahun 2017. Metode yang di gunakan adalah 

metode deskriptif dengan tes TKJI yakni tes lari 50 m, pull-up, vertical jump, sit-up dan lari 

1000 m yang di berikan kepada 15 orang siswa putra yang mengikuti ektrakurikelr futsal. Dari 

kesimpulan di atas mana siswa ekstrakurikuler futsal SMP Terpadu Al-farabi memiliki cukup 

kecepatan, daya tahan otot bahu dan lengan, daya ledak otot tungkai dan daya tahan 

cardiovascular. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melihat kondisi fisik siswa ekstrakurikuler 

futsal SMP terpadu Al-Farabi berada pada kategori sedang. 

 

Kata Kunci : Passing, Sepak Bola, Saintifik. 

 

PENDAHULUAN 

Menunjang pelaksanaan pembelajaran disekolah, kreatifitas seorang guru sangat dibutuhkan, 

sehingga proses pembelajarannya dapat memberi pengalaman pengalaman  belajar yang baik secara 

lengkap kepada anak didik. Fenomena ini merupakan sebuah masalah akibatnya kurangnya kemampuan 

sebagian guru pendidikan jasmani dalam memanfaatkan perannya sebagai guru yang memiliki potensi 

sesuai dengan tuntutan target kurikulum dan daya serap dan sebagai pendidik yang kreatif dalam 

mengaktifkan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah.  

Kinerja adalah pekerjaan yang telah dicapai oleh seseorang disuatu organisasi untuk mencapai 

tujuan berdasarkan standardisasi atau ukuran dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan 

masuk sesuai dengan norma dan etika yang telah ditentukan. (Albadi Sinulingga & Nurhayati Simatupang, 

2018). 

 Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, inovatif, dan kompetitif, dari siswa tidaklah mudah, fakta 

yang terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang paling benar, sehingga proses pembelajaran yang 

terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru. Akibatnya proses belajar mengajar 

cenderung membosankan dan menjadikan siswa kurang kreatif dalam menerima pembelajaran dari guru. 

Sikap anak didik yang pasif ternyata tidak hanya dalam pelajaran tertenju saja, akan tetapi terjadi pada 

semua pelajaran termasuk pendidikan jasmani.  

Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan 

jasmani siswa. Salah satunya dengan menggunakan metode dan media. Sementara disana guru hanya 

menggunakan metode komando, dalam melaksanakan pembelajaran sepak bola tersebut, sehingga 

hanya guru saja yang aktif,sementara siswa hanya menjalankan perintah saja. Maka sebab itu saya ingin 

menggunakan variasi dalam pembelajaran sepak bola khususnya di materi “passingkaki bagian dalam”, 
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yang dimana siswa dapat lebih mudah mengerti dan berperan langsung dalam mengambil keputusan 

selama pertemuan berlangsung yang dipindahkan dari guru ke siswa, sehingga siswa dapat kreatif dalam 

pembelajaran sepak bola pada materi passingkaki bagian dalam. 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman, penguasaan materi dan hasil belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Cara penyampaian pelajaran sering disebut metode pembelajaran merupakan faktor yang 

penting diperhatikan oleh seorang guru. Mengenai hasil belajar siswa dalam pelajaran sepak bola dengan 

materi passingkaki bagian dalam, ternyata masih banyak siswa yang memperoleh nilai rendah. Nilai rata-

rata hasil belajar siswa secara keseluruhan adalah 65. Dari 28 orang siswa kelas VIII, ternyata 15 orang 

siswa (69 %) yang belum tuntas dan 13 orang siswa (31%) yang tuntas.Hasil observasi peneliti ternyata 

siswa masih banyak yang kurang aktif mengikuti kegiatan sepak  

Dalam hal ini salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut 

adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran materi passingkaki bagian dalam pada permaianan 

sepak bola  melalui pendekatan saintifik. Menggunakan penerapan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan hasil belajar merupakan metode pembelajaran yang bersifat membentuk suatu kelompok 

belajar untuk mempermudah suatu proses kegiatan belajar mengajar. Dimana suatu kelompok belajar itu 

adalah dengan cara : 1)Mengamati, 2) Menanya, 3) mencoba, 4) Menalar, 5) Mengkomunikasikan. 

Disamping itu dengan penerapan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajardiharapkan siswa 

dapat memahami dan melakukan passingkaki bagian dalam  sepak bola dengan benar dan sesuai 

penerapan. 

 Untuk itu peneliti tertarik mengadakan penelitian guna meningkatkan proses pembelajaran passing 

padanpermainan sepak bola melalui penerapan pendekatan saintifik dengan judul “Upaya Meningkatan 

Hasil Belajar PassingDengan kaki bagian dalam Pada Permainan Sepak Bola Melalui Pendekatan 

Saintifik Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 27 Medantahun 2016. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang 

menggunakan prinsip metode berupa tindakan kelas. Dimana model yang digunakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) menerapkan bentuk siklus. Wina Sanjaya (2009:57) mengemukakan “setiap model penelitian 

termasuk PTK memiliki 4 unsur yaitu : perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observating, dan refkleksi (reflecting)”. Hubungan keempat unsur tersebut dikatakan satu siklus. 

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel masalah dan variabel tindakan 

sebagai respon. Variabel tindakan adalah pendekatan SAINTIFIK dan variabel masalahnya adalah hasil 

kemampuan passing menggunakan kaki bagian dalam.  Melalui hasil variabel terikat tersebut dilakukan 
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beberapa siklus melalui pendekatan saintifik yang meliputi penerapan pembelajaran antara lain 

(1)Mengamati, (2)Menanya, (3)Mencoba, (4)Menalaar, dan (5) Mengomunikasikan 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah pemberian tindakan pada siklus I sebanyak satu kali pertemuan, siswa diberikan tes hasil 

belajar I yang kemudian diperoleh sebanyak 15 orang siswa telah mencapai tingkat ketuntasan belajar 

sedangkan 13 orang siswa belum mencapai tingkat ketuntasan belajar yang diharapkan. Pada siklus I 

diperoleh data dengan nilai rata-rata kelas setelah dikonfersikan 71,12 serta tingkat ketuntasan belajar 

klasikal siswa sebesar 53,57 % namun belum memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal yang 

diharapkan yaitu 85%.  

Kemudian setelah diberikan tindakan pada siklus II sebanyak satu kali pertemuan, siswa kembali 

diberi test hasil belajar II yang kemudian diperoleh sebanyak 24 orang siswa yang telah mencapai 

ketuntasan dalam belajar dan 4 orang siswa masih belum tuntas, hal ini dikarenakan ada beberapa siswa 

yang belum memperoleh ketuntasan belajar passing seperti pada sikap awalan kaki masih lurus kurang di 

tekuk, pandangan belum lurus ke sasaran dan pada sikap akhiran siswa tersebut kelihatan tegang atau 

tidak rileks. Pada siklus II diperoleh data dengan nilai rata-rata setelah dikonfersikan 77,93 serta 

ketuntasan belajar klasikal siswa sebesar 85,71%. Ini berarti terlihat ada peningkatan dari siklus ke siklus. 

Siklus I 

Tindakan yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan ketuntasan hasil belajar passing pada permainan sepak bola siswa kelas VIII SMP Negeri 

27 Medan Tahun Ajaran 2016. Setelah disusun perencanaan dan pelaksanaan siklus I sebelum nya, 

maka akan dapat diketahui hasil dari observasi dan refleksi siklus I. 

 Dari hasil pembelajaran passing pada permainan sepak bola di atas mendapat rata-rata 2,71, 

maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran passing pada 

permainan sepak bola melalui pendekatan saintifik berada pada kategori sedang, sehingga pada siklus II 

akan di tingkatkan kembali proses pembelajaran 

Keaktifan Siswa 

Berdasarkan observasi terhadap siswa dalam melakukan proses pembelajaran passing pada 

permainan sepak bola melalui pendekatan saintifik maka di hasilkan sebagai berikut : 

       Dari hasil pembelajaran passing pada permainan sepak bola melaui pendekatan saintifik siswa 

mendapat nilai rata-rata 2,20 (75%) maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa dalam 

pembelajaran berada pada kategori sedang sehingga pada siklus II akan di tingkatkan lagi proses 

pembelajaran nya.  

 

Capaian Pembelajaran 



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018 
FIK Unimed, 8 September 2018:  

 Digital Library , Universitas Negeri Medan 
 

151 
 

Hasil belajar passing pada permainan sepak bola melalui pendekatan saintifik yang di proleh 

melalui penilain proses ( portofolio) Dari 28 orang sisiwa terdapat 13 orang siswa ( 46,42% ) yang belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar. Sedangkan 15 orang( 53,57% ) yang telah  mencapai ketuntasan 

belajar. Dari 13 siswa yang belim mencapai ketuntasan belajar di temukan 7 orang siswa melakukan 

kesalahan dalam pelaksanaan awalan passing yaitu : a. posisi kaki dalam melakukan passing masih lurus 

lutut belum di tekuk, b. pandangan belum tertuju kearah sasaran. Pada fase pelaksanaan terdapat 3 

orang yang melakukan kesalahan yaitu : a. perkenaan bola belum sesuai b. ayunan kaki dengan tenaga 

belum sesuai.  Pada saat gerak lanjut terdapat 3 orang melakukan kesalahan yaitu ; a. gerakan lengan 

masih kaku belum di ayunkan, b. bola belum tertuju pada arah yang sesuai. 

Hasil Refleksi I 

Refleksi dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan membuat kesimpulan, 

mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan selama proses pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik dalam meningkatkan hasil belajar passing pada permainan sepak bola. Hasil pembelajaran dan 

tes keterampilan passing pada permainan sepak bola pada siswa setelah menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik menunjukan kelebihan-kelebihan. 

Siklus  II 

Tindakan yang dilakukan peneliti adalah dengan pendekatan saintifik meningkatkan hasil belajar 

passing pada permainan sepak bola dan meningkatkan ketuntasan belajar pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 27 Medan Tahun Ajran 2016. Untuk menjadikan siswa lebih aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, maka pembelajaran dalam siklus II ini dilakukan pembenahan atau perbaikan dalam 

proses pembelajaran.  

Berikut pelaksanaan siklus II,dimulai dari tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. 

Hasil observasi Kegitan Pembelajaran Siklus II 

  Berdasarkan hasil belajar siklus II yang telah dideskripsikan sebelumnya dapat dilihat bahwa hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran passing pada permainan sepak bola ternyata meningkat. Dan hasil 

observasi terhadap guru juga semakin baik dimulai dari membuka,menutup, dan menggunakan alat serta 

media sudah sangat baik, kemampuan dalam menguasai bahan belajar juga meningkat, secara 

keseluruhan kemampuan guru di siklus II meningkat. Hasil observasi terhadap siswa juga meningkat 

mulai dari minat dan perhatian siswa, kreatifitas dan belajar mandiri, partisipasi siswa dan kemampuan 

dalam memberikan pertanyaan sudah berada dalam rata-rata baik, secara keseluruhan hasil observasi 

siswa siklus II meningkat menjadi 85,71% 

 Selanjutnya hasil observasi terhadap pelaksanaan tes passing pada permainan sepak bola dapat di 

tarik pernyataan yaitu : (1), Siswa antusias mengikuti proses pembelajaran, (2), Seluruh siswa berperan 
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aktif dalam proses pembelajaran dan siswa juga sudah mampu melakukan rangkaian gerakan passing 

pada permainan sepak bola dengan baik dan benar. 

Hasil test passing pada perminan sepak bola pada siklus II  yang dilakukan mempelihatkan 

kemampuan siswa meningkat jika dibandingkan dengan tes awal pada siklus I. pada siklus II diperoleh 

yaitu 24 orang siswa ( 85,71% ) yang mencapai ketuntasan belajar dan yang belum mencapai ketuntasan 

belajar sebanyak 4 orang  ( 14,28% ). Dimana jumlah keseluruhan yang diperoleh siswa pada saat 

melaksanakan sikap awalan adalah 83 dengan rata-rata siswa 2,96, jumlah keseluruhan siswa saat 

melaksanakan sikap pelaksanaan adalah 9 dengan nilai rata-rata 3,15 dan jumlah keseluruhan yang 

diperoleh siswa pada saat melaksanakan sikap akhiran adalah 98 dengan nilai rata-rata 3,5. Jumlah skor 

keseluruhan siswa adalah 262 dengan nilai rata-rata 9,35, dan nilai kelasnya 77,93. 

Keaktifan Siswa 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam dua siklus kegiatan pelaksanaan tindakan 

kelas diperoleh data bahwa aktifitas atau keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

mengalami kenaikan. pada siklus I persentase keaktifan siswa adalah 75 % sedangkan pada siklus II 

menjadi 80 %. hal ini di sebabkan pada siklus I siswa kurang terbiasa dengan Pendekatan Saintifik yang 

di berikan oleh Guru, karena selama ini siswa praktek di lapangan selalu monoton itu saja tidak pernah 

melakukan dengan pendekatan saintifik sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

sedangkan pada siklus II siswa lebih terarah dan lebih bisa menguasai passing pada permainan sepak 

bola dengan menerapkan pendekatan saintifik dan guru juga menyesuaikan proses pembelajaran dengan 

tingkat-tingkat kesulitan yang di alami dengan perhatian yang cukup penuh dari guru. 

Capaian Pembelajaran 

Capaian yang diberikan pada Hasil test passing pada perminan sepak bola pada siklus II  yang 

dilakukan mempelihatkan kemampuan siswa meningkat jika dibandingkan dengan tes awal pada siklus I. 

pada siklus II diperoleh yaitu 24 orang siswa ( 85,71% ) yang mencapai ketuntasan belajar dan yang 

belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 4 orang  ( 14,28% ). Dimana jumlah keseluruhan yang 

diperoleh siswa  

pada saat melaksanakan sikap awalan adalah 83 dengan rata-rata siswa 2,96, jumlah keseluruhan siswa 

saat melaksanakan sikap pelaksanaan adalah 9 dengan nilai rata-rata 3,15 dan jumlah keseluruhan yang 

diperoleh siswa pada saat melaksanakan sikap akhiran adalah 98 dengan nilai rata-rata 3,5. Jumlah skor 

keseluruhan siswa adalah 262 dengan nilai rata-rata 9,35, dan nilai kelasnya 77,93. 

Dari hasil penilaian fortopolio di setiap indicator 2 sikap pelaksanaan yang nilainya masih rendah 

dibandingkan dengan aspek yang lainnya, disitu terlihat siswa putri masih ada sebagian melakukan 

kesalahan pada saat melakukan passing pada permainan sepak bola. 

Hasil Refleksi Siklus II  
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Berdasrkan hasil  observasi pada siklus II, proses belajar mengajar sudah berjalan lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran siklus I. jika pada siklus I ketuntasan klasikal siswa secara 

keseluruhan hanya mencapai 46,42% maka pada siklus II ketuntasan siswa keseluruhan meningkat 

menjadi 85,71 % (tuntas). Dari data hasil belajar siklus II yang dilihat bahwa kemampuan siswa dalam 

melakukan tes hasil belajar secara klasikal sudah meningkat dari 28 orang siswa ternyata sudah 24 orang 

siswa (85,71 % ) yang sudah memiliki ketuntasan belajar dan hanya 4 orang siswa 14,28 % yang belum 

memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh telah mencapai 77,93. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa” pembelajaran melalui pendekatan santifik  dapat meningkatkan hasil belajar passing pada 

permainan sepak bola pada Siswa Kelas VIII SMP NEGERI 27 MEDAN Tahun Ajaran 2016/2017”. 
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