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ABSTRAK 

Saeful Amri. 2016. Pengembangan Buku Progress Learning Untuk 
Pembelajaran Teknik Dasar Shooting Sepakbola Di Ssb Apac Inti Kabupaten 
Semarang Tahun 2016. Skripsi jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. 

Kata Kunci : Pengembangan, Teknik Dasar Sepakbola 

 Latar belakang penelitian ini adalah setelah melakukan pengamatan awal 
kebanyakan dari atlet telah menggunakan punggung kaki bagian dalam dan 
punggung kaki penuh untuk melakukan tendangan kegawang (shooting). Tetapi 
mereka melakukannya belum sepenuhnya menggunakan teknik yang benar, 
sehingga banyak tembakan yang terbuang sia-sia. Tujuan penelitian ini yaitu 
mengasilkan produk berupa pengembangan buku progress learning untuk 
pembelajaran teknik dasar shooting sepakbola di SSB Apac Inti Kabupaten 
Semarang 2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilaksanakan 
dalam dua tahap yaitu tahap pertama untuk uji coba awal kemudian tahap ke dua 
uji produk akhir. Adapun subyek yang terlibat penelitian ini yaitu atlet SSB Apac 
Inti dan satu dosen ahli dalam bidang sepakbola. Adapun proses dalam 
penelitian ini mengacu pada pengembangan Nana Syaodih Sukmadinata yaitu 
(1) Pengukuran kebutuhan (2) observasi awal dan perencanaan (3) Pembuatan 
Produk Awal (4) Revisi 1 (5) Uji Coba Produk Awal (6) Revisi 2 (7) Uji Coba 
Produk Yang Telah Direvisi (8) Pengujian Produk Akhir. Kemudian untuk 
pengumpulan data menggunakan lembar pengamatan dan angket yang 
kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif. 

 Hasil uji coba awal tendangan tanpa menggunakan buku mendapatkan 
rata-rata 21,81 ( kurang baik), menggunakan buku 22,09 (kurang baik), data 
angket atlet  sebanyak 22 atlet, 7 atlet masuk kategori (baik),15 atlet masuk 
dalam kategori (kurang baik), kesimpulannya kurang dari 50% atlet (kurang baik), 
penilaian dosen ahli mendapatkan skor rata-rata 2 (kurang baik) sehingga perlu 
perbaikan produknya.Uji coba produk yang direvisi tendangan tanpa 
menggunakan buku mendapatkan rata-rata 22,22 (kurang baik), menggunakan 
buku mendapatkan rata-rata 23,86 ( kurang baik), data angket atlet dapat di 
simpulkan  sebanyak 22 atlet, 17 atlet masuk kategori (baik) dan 5 atlet masuk 
kategori (kurang baik),dosen ahli mendapatkan rata-rata nilai 4 (baik) 
kesimpulannya produk dapat di gunakan. Untuk uji produk akhir selama tujuh kali 
pertemuan, pada pertemuan ke tujuh untuk tes akhir (post test). Pada latihan 
pertama mendapatkan rata-rata 20 (kurang baik), latihan kedua rata-rata 22 
(kurang baik), latihan ketiga rata-rata 30 (baik), latihan keempat rata-rata 33 ( 
baik), latihan kelima rata-rata 29 (baik), latihan keenam rata-rata 32 (baik), 
latihan ke tujuh rata-rata 120 (baik). 

Dari data yang di peroleh dapat di simpulkan bahwa buku progress 
learning dapat di gunakan dan di terapkan sebagai pedoman. Disarankan bagi 
pelatih dapat digunakan sebagai media pelatihan teknik dasar shooitng 
sepakbola 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permainan sepakbola tergolong olahraga yang digemari dikalangan 

masyarakat karena permainan sepakbola sering dilakukan oleh anak-anak, 

dewasa, ataupun orang tua. Saat ini perkembangan sepakbola sangat pesat, hal 

ini ditandai dengan banyaknya SSB di daerah-daerah di seluruh dunia. 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya penjaga gawang. Permainan ini hamper 

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang 

yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya 

(Drs. Sucipto, M.Kes, 2000:7). 

Gerakan pemain yang lancar dan terkontrol mengekspresikan individu 

kualitasnya dalam permainan beregu. Kecepatan, kekuatan, stamina, 

ketrampilan dan pengetahuan mengenai taktik, semuanya merupakan aspek 

yang penting dari penampilan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemain 

mungkin menjadi daya tarik utama dari permainan ini (Josheph A. Luxbacher, Ph. 

D, 2004:1). 

Untuk bisa bermain sepakbola dengan baik di perlukan latihan teknik 

dasar, ada banyak gerakan teknik dasar dalam sepakbola yaitu menendang, 

mengontrol, menyundul, menggiring, melempar, menjaga, dan merebut.Tanpa 

dengan adanya teknik dasar itu permainan sepakbola tidak akan hidup
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Setelah melakukan pengamatan awal pada waktu anak didik SSB APAC 

INTI yang ada di kabupaten semarang, melihat program latihan yang di terapkan 

oleh pelatih kepada para Atlet, sudah banyak yang menguasai teknik  sepakbola, 

akan  tetapi dalam melakukan salah satu teknik tendangan ke arah gawang, dari 

Atlet sebagian besar banyak yang belum menuju kesasaran. Untuk melakukan 

tendangan di perlukan berbagai aspek yang mendukung, tidak hanya sekedar 

menedang tetapi kekuatan dan teknik dasar juga harus di kuasai. 

Menendang merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

yang paling dominan.Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan 

(passing), menembak kegawang (shooting), dan menyapu untuk menggagalkan 

serangan lawan (sweeping). 

Akan tetapi dari sudut pandang penyerangan, tujuan sepakbola adalah 

melakukan shooting kegawang. Seorang pemain harus memilki kemampuan 

dasar menendang bola dan selanjutnya mengembangkan sederetan teknik 

shooting yang memungkinkannya (Danny Mielke, 2007:67). 

Cara yang paling tepat untuk mengembangkan teknik shooting adalah 

melatih tendangan shooting berkali-kali mengggunakan teknik yang benar. Pada 

umur yang muda, program latihan sebaiknya lebih terfokuskan kepada teknik 

dasar bermain dan pembentukan karakter pemain tanpa melupakan factor 

kesenangan dalam bermain (TimoScheunemann, 2008:23). 
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Dilihat dari perkenaan kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu dengan kaki bagian dalam (inside), kaki bagian luar 

(outside), punggung kaki(instep), dan punggung kaki bagian dalam (inside of the 

instep) (Drs. Sucipto, M.Kes, 2000:17). 

Di Kabupaten Semarang terdapat salah satu Sekolah Sepak Bola (SSB) 

yang telah lama didirikan dan tentunya bertujuan untuk membina pemain dari 

usia dini, yaitu SSB Apac Inti yang berpusat di Kecamatan Bergas. SSB Apac Inti 

ini dilatih oleh Bapak Bambang dengan jadwal latihan pada hari Senin, Rabu, 

dan Jum’at di lapangan Congol. 

Setelah melakukan pengamatan awal pada saat anak didik SSB Apac Inti 

berlatih saat sesi game 7 vs 7, kebanyakan dari mereka telah menggunakan 

punggung kaki bagian dalam dan punggung kaki penuh untuk melakukan 

tendangan kegawang (shooting). Tetapi mereka melakukannya belum 

sepenuhnya menggunakan teknik yang benar, sehingga banyak tembakan tidak 

mengarah kegawang dengan tepat dan peluang yang mereka dapatkan terbuang 

sia-sia. Dengan kenyataan tersebut, maka saya melakukan percobaan shooting 

kegawang dengan 14 sampel pemain dari keseluruhan pemain yang berjumlah 

22 dengan rentan umur pemain rata-rata 10-14 tahun. Dan didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 menunjukan hasil tendangan ke gawang dengan jarak 13 

meter, pada tendangan bola hidup yang dilakukan 3 kali total tendangan 42, 

yang tepat ke arah gawang = 17 yang melenceng dari gawang = 25,kemudian 

tendangan bola mati yang di lakuakan 3 kali total tendangan 42, yang tepat 

menuju ke gawang = 21 yang melenceng dari gawang = 21. 
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Tabel 1.1 Hasil Survey Tendangan Ke Gawang Di SSB APAC INTI 

No Nama 
Bola Hidup Bola Mati 

1 2 3 1 2 3 

1 Anaf X O X X O O 

2 Dika O X O O O X 

3 Fandra O O X X O O 

4 Reno X O X X O O 

5 Tama X X X O X X 

6 Egi X O O X X O 

7 Jati O O X X X O 

8 Yosi X X X O X X 

9 Ardan X O X O X O 

10 Ibnu O O O X O O 

11 Sifa O X X O O X 

12 Sito X X O X O X 

13 Dafa X X X X O X 

14 Krisna X O X X X O 

 

Melihat kenyataan itu, penulis tertarik untuk mengembangkan satu jenis 

produk buku panduan teknik dasar shooting sepakbola yaitu berupa buku 

panduan progress learning. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menjadi 

panduan bagi pelatih untuk mengajarkan teknik dasar shooting dalam permainan 

sepakbola dan berguna bagi Atlet SSB itu sendiri. 

Buku progress learning yang berarti sebuah buku untuk kemajuan 

pembelajaran khususnya pembelajaran teknik dasar shooting sepakbola. Di 

dalam buku ini di jelaskan berbagai macam teknik dasar shooting sepakbola 

seperti shooting menggunakan kaki bagian dalam, shooting kaki bagian luar, 
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shooting kaki bagian punggung kaki. Buku ini di desain dengan sederhana dan 

menarik agar Atlet lebih mudah untuk memahaminya. 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul 

“PENGEMBANGAN BUKU PROGRESS LEARNING UNTUK PEMBELAJARAN 

TEKNIK DASAR SHOOTING SEPAKBOLA DI SSB APAC INTI KABUPATEN 

SEMARANG TAHUN 2016”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti seperti pada alasan 

pemilihan judul, maka timbul masalah dalam penelitian ini, agar masalah yang 

timbul tidak keluar dari permasalahan, peneliti membatasi permasalahan pada 

lingkup : 

 Bagaimana pengembangan buku progress learning untuk pembelajaran 

teknik dasar shooting sepakbola di SSB Apac Inti Kabupaten Semarang 

tahun 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Untuk menghasilkan produk berupa pengembangan buku progress 

learning untuk pembelajaran teknik dasar shooting sepakbola di SSB 

Apac Inti Kabupaten Semarang tahun 2016. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan tentang sepakbola, sehingga bermanfaat bagi guru, pelatih, 

maupun Pembina sepakbola dalam mengajarkan, melatih, maupun membina 

sepakbola terutama berkaitan dengan latihan shooting, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi-prestasi sepakbola. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa buku panduan 

progress learning bagi Atlet SSB Apac Inti, yang dapat mengembangkan teknik 

dasar shooting sehingga Atlet dapat melakukan tendangan yang baik dan tepat 

sasaran pada gawang. 

Buku progress learning yang berisi tentang teknik dasar shooting 

sepakbola, di buat sebagai panduan dasar Atlet SSB Apac Inti dalam melakukan 

shooting. Buku ini di buat dengan semenarik mungkin agar Atlet SSB dapat 

memahami buku ini dengan lebih baik dan dapat menerapkannya di lapangan. 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran sepakbola melalui buku panduan 

progress learning bagi Atlet SSB Apac Inti penting untuk di lakukan, terutama 

dalam materi teknik dasar shooting, mengingat Atlet sudah dapat melakukan 

tendangan akan tetapi Atlet belum memiliki teknik dasar shooting dengan baik. 

Melalui penerapan buku panduan progress learning shooting sepakbola 

ini diharapkan dapat membantu pelatih SSB dalam memberikan pembelajaran 

dan mempermudah Atlet SSB dalam mempelajari teknik dasar sepakbola, 
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sehingga dapat meningkatkan kualitas dan prestasi pemain sesuai dengan 

tujuan SSB yang diharapkan  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Permainan sepakbola adalah permainan dinamis, artinya permainan ini 

membutuhkan kemampuan fisik dan teknik dasar yang matang serta 

keterampilan mengolah bola, dan pemain harus bergerak dengan cara berlari, 

berjalan, melompat sesuai dengan gerakan-gerakan dasar dalam permainan 

sepakbola. 

Dalam permainan sepakbola, kaki adalah bagian tubuh yang paling 

dominan digunakan untuk menendang bola. Menendang merupakan salah satu 

karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan, pemain yang memiliki 

teknik menendang dengan baik akan dapat bermain secara efektif dan efisien.  

2.1 Pengertian Pengembangan 

Menurut Punaji Setyosari ( 2010:197 ) pengembangan dalam arti umum 

berarti pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan secara bertahap. 

Penelitian dan pengembangan biasa di sebut pengembangan berbasis penelitian 

( research – based development ) merupakan jenis penelitian yang sedang 

meningkat penggunaannya dalam pemecahan masalah  praktis dalam dunia 

penelitian utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran ( skripsi Puji 

Setiono, 2014 :10 ) . 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya  

research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan
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suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudahada, yang 

dapat di pertanggung jawabkan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005 : 164 ). 

Perkembangan pemain sejatinya menitik beratkan pada perkembangan 

individu, bukan perkembangan tim. Kesatuan dan kebersamaan dalam tim tetap 

penting, namun tujuan utamanya adalah perkembangan positif setiap pemain 

(Tom Fleck dan Ron Quinn, 2002 : 1). 

1.2 Tinjauan Belajar dan Pembelajaran 

1.2.1 Pengertian Belajar 

. Menurut Slameto (2010 :2), belajar adalah suatu prosses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

James O. Whittaker merumuskan belajar sebagai proses dimana tingkah 

laku di timbulkan atau di ubah melalui latihan atau pengalaman.  Sedangkan 

Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in behavior as a 

result of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang di tunjukan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman (Syaiful Bahri Djamarah, 

2011 : 12). 

Menurut Harold Spaers belajar adalah learning is to observes, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Dengan kata 

lain, bahwa belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, 

mendengar dan mengikuti arah tertentu. Dan menurut geoch belajar adalah 

perubahan performance sebagai hasil latihan. (Agus Suprijono, 2014 : 2). 
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Kegiatan belajar ketrampilan berfokus pada pengalaman belajar melalui 

gerak yang dilakukan peserta didik. Kegiatan belajar ini merupakan paduan 

gerak, stimulus, dan respon yang tergabung dalam situasi belajar. Ketiga unsur 

ini menumbuhkan pola gerak yang terkoordinasi pada diri peserta didik. Kegiatan 

belajar ketrampilan terjadi jika peserta didik menerima stimulus kemudian 

merespon menggunakan gerak ( Agus Suprijono, 2014 : 8 ). 

Kegiatan belajar informasi adalah kegiatan peserta didik memeahami 

simbol, sperti kata, istilah, pengertian, dan peraturan. Kegiatan belajar informasi 

wujudnya berupa hafalan. Peserta didik mengenali, mengulang, dan mengingat 

fakta, atau pengetahuna yang di pelajari. Belajar informasi yang terbaik ialah 

dengan mengformulasikan informasi kedalam rangkaian bermakana bagi 

perserta didik dalam kehidupannya ( Agus Suprijono, 2014 : 8 ). 

 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berdasarkan makna leksikel berarti proses, cara, perbuatan 

mempelajari. Subjek pembelajaran adalah peserta didik. Pembelajaran berpusat 

pada peserta didik. Pembelajaran adalah dialog interaktif. Pembelajaran adalah 

proses organic dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran (Agus 

Suprijono, 2014 : 13). 

2.3 Karaktristik Permainan Sepakbola 

2.3.1 Permainan Sepakbola 

Menurut Sucipto, dkk (2000 : 7) sepakbola merupakan permainan beregu, 

yang masing-masing terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga 

gawang. Permaian ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan 
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tungkai, kecuali penjaga gawang yang di perbolehkan menggunakan lengannya 

di daerah tendangan-tendangan hukumannya. 

Dalam masyarakat global yang di pisahkan oleh perbedaan fisik dan 

ideologi, ketenaran sepakbola tidak terikat oleh umur, jenis kelamin, agama, 

kebudayaan, atau batasan etnik. Gerakan pemain yang lancar dan terkontrol 

mengekpresikan individualitasnya dalam permainan beregu. Kecepatan, 

kekuatan, stamina, ketrampilan, dan pengetahuan mengenai taktik, semauanya 

merupakan aspek yang penting dari penampilan. Berbagai tantangan yang di 

hadapi oleh pemain mungkin menjadi daya tarik utama dari permainan ini 

(Joseph A. Luxbacher, tahun 2011 : 1). 

Apabila diperhatikan, gerakan-gerakan pada permainan sepakbola 

terdapat gerakan lari, lompat, loncat, menendang, menghentakkan, dan 

menangkap bola bagi penjaga gawang. Semua gerakan tersebut terangkaidalam 

suatu gerak yang diperlukan pemain dalam permainan sepakbola. Gerakan yang 

paling dominan dari permainan ini adalah menendang. Dengan gerakan 

menendang saja anak-anak sudah dapat bermain sepakbola (Sucipto, dkk 2010 : 

8). 

Dilihat dari klasifikasi jenis olahraganya, sepakbola termasuk jenis 

olahraga permainan serangan (invasion games). Permainan ini mengarah pada 

pengendalian obyek/bola pada suatu daerah tertentu. 

2.3.2 Tujuan Permainan Sepakbola 

Setiap cabang olahraga mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan 

pemainan sepakbola adalah pemain memasukan bola sebanyak-banyaknya ke 
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gawang lawannya dan berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak 

kemasukan. Tujuan yang paling utama dan yang paling diharapkan untuk dunia 

pendidikan terutama pendidikan jasmani adalah sepakbola merupakan salah 

satu mediator untuk mendidik anak agar kelak menjadi anak yang cerdas, 

trampil, jujur, dan sportif. Selain itu melalui permainan sepakbola kita 

mengharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan berkembang semangat 

persaingan ( kompetition ), kerjasama ( kooperation ), interaksi sosial ( cocial 

interaktion ), dan pendidikan moral ( education moral ) ( Sucipto, dkk, 2000 : 8 ). 

2.4 Teknik Dasar Sepakbola 

Teknik bermain sepakbola adalah semua gerakan tanpa bola dan 

gerakan-gerakan dengan bola yang di perlukan untuk bermain sepakbola (R. 

Soeyono, 2005 : 4).  

2.4.1 Teknik dasar tanpa bola 

 Ada beberapa macam teknik dasar tanpa bola dalam permainan 

sepakbola, yaitu cara berlari, cara melompat, dan gerak tipu badan (R. Soeyono 

2005 : 5) : 

1. Cara Lari cepat dan mengubah arah : langkahnya pendek-pendek, paha 

diangkat setinggi-tingginya sehingga jumlah frekuansi langkahnya 

bertambah banyak. Badan tidak condong kedepan seperti lari jarak 

pendek (sprint) dalam atletik,  sikap badan tegak supaya dengan mudah 

melihat lapangan lebih luas,  dan mudah mengubah arah atau 

melakukan gerakan-gerakan lainnya misalnya berhenti mendadak, 

mengubah arah kesamping kanan atau kesamping kiri,  seperti lari 
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mundur dan seterusnya. Sudut siku lengan lebih lebar ayunan lengan 

agar terbuka kebelakang, gunanya untuk menyeimbangkan badan. Titik 

berat badan selalu dekat dengan tanah. Mengubah arah atau berhenti 

yaitu dengan gerakan memperlambat langkah dengan memperkecil 

langkah mengurangi kecepatan lari untuk menjaga kesimbangan badan. 

2. Cara melompat atau meloncat : Di dalam permainan sepakbola untuk 

memenangkan posisi untuk mengejar bola, bola melambung di udara 

atau bola tinggi digunakan teknik melompat, melompat dengan ancang-

ancang atau tanpa ancang-ancang (sikap berdiri). 

3. Gerak tipu badan : Gerak tipu tanpa bola adalah merupakan gerak tipu 

dengan badan, misalnya gerak tipu dengan mengubah arah, lari di dalam 

gerak tipu ini perlu di perhatikan adalah bahwa berat titik badan jangan 

terlalu jauh di pindahkan dari bidang vertical badan. Gerak tipu 

merupakan gerak pura-pura badan dan oleh lawan di anggap gerak yang 

sebenarnya sehingga pemain lawan mengikutinya, dan saat itulah 

pemain harus segera melakukan gerakan yang sebenarnya. 

2.4.2 Teknik Dasar Menggunakan Bola 

 Untuk bermain bola dengan baik pemain dibekali dengan teknik dasar 

yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik tersebut cenderung 

pemain tersebut dapat bermain sepakbola dengan baik pula. Beberapa teknik 

dasar yang perlu dimilki pemain sepakbola adalah menendang, menghentikan, 

menggriring, menyundu, merampas, lemparan kedalam, menjaga gawang 

(Sucipto dkk, 2000:17). 
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2.4.2.1 Menendang 

Menendang yaitu mengayunkan kaki ke arah bola sehingga bola tersebut 

berpindah tempat, menendang merupakan salah satu karakteristik permainan 

sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memilki teknik menendang 

dengan baik akan dapat bermain secara efisien. Diantara teknik dasar di atas 

yang paling utama adalah teknik menendang bola. Dari tujuan menendang bola 

adalah untuk mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at the 

goal),  dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. (Sucipto dkk, 

2000:17). Kemampuan menendang bola ke gawang penting artinya apabila 

lawan bermain dengan sistem bertahan, sehingga ruang gerak sempit untuk 

dapat ditembus, salah satunya dengan melakukan shooting dari luar daerah 

hukuman penalti. Selain bertujuan untuk menembak ke gawang, menendang 

bola juga bertujuan untuk mengumpan (passing) dan menyapu bola di daerah 

pertahanan untuk menggagalkan serangan lawan. 

Berikut adalah macam-macam teknik menendang dalam permainan 

sepakbola : 1) menendang dengan kaki bagian dalam, 2) menendang dengan 

kaki bagian luar, 3) menendang dengan punggung kaki bagian luar, 4) 

menendang dengan punggung kaki bagian dalam (Sucipto dkk, 2000:17). 

2.4.2.2 Menghentikan Bola 

Menghentikan bola merupakan salahsatu teknik dasar dalam permainan 

sepakbola yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk di dalamnya 

untuk mengatur tempo permaian, mengalikan laju permainan, dn memudahkan 

untuk passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada umumnya di 

gunakan untuk menghentikan bola adalah kaki, paha, dada. Bagian kaki yang 
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biada digunakan utnu menghentikan bola adalah kaki bagian dalam, kaki bagian 

luar, punggung kaki, dan telapak kaki ( Sucipto dkk, 2000 : 22 ). 

2.4.2.3 Menggiring Bola 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau 

pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang di pergunakan dala menggiring 

bola sama dengan bagian kaki yang di pergunakan untuk menendang bola. 

Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, 

melewati lawan, dan menghambat permainan ( Sucipto dkk, 2000 : 28 ). 

2.4.2.4 Menyundul Bola 

Menyundul bola pada hakikatnya memainkan bola dengan kepala. Tujuan 

menyundul bola dalam permaian sepakbola adalah untuk mengumpan, 

mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan lawan, di tinjau dari posisi 

tubuhnya, meyundul bola dapat di lakuakn sambil berdiri, melompat, dan sambil 

meloncat ( Sucipto dkk, 2000 : 32 ). 

2.4.2.5 Merampas Bola 

Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasan 

lawan. Merampas bola bosa dilakukan sambi berdiri dam meluncur 

2.4.2.6 Lemparan Ke Dalam 

Lemparan ke dalam merupakan satu-satunya teknik yang dimainkan 

dengan lengan dari luar laangan permanan. Selain mudah untuk memainkan 

bola, dari lemparan kedalam offside tidak berlaku. Leparan ke dalam dapat 
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dilakukan dengan atau tanpa awalan baik dengan posisi kaki sejajar maupun 

salah satu kaki ke depan. 

2.4.2.7 Menjaga Gawang 

Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

permainan sepakbola. Teknik menjaga gawang meliputi : menangkap bola, 

melempar bola, menendang bola. Untuk menangkap bola dapat dibedakan 

berdasarkan arah datangnya bola, ada yang datangnya bola masih dalam 

jangkauan penjaga gawang dan ada yang diluar jangkauan penjaga gawang. 

2.5 Buku Panduan Progress Learning 

2.5.1 Pengertian Buku Progress learning 

Jenis olahraga permainan di lingkungan masyarakat sangat diminati 

oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak, salah satunya adalah 

permainan sepakbola. Terdapat banyak SSB di lingkungan masyarakat, akan 

tetapi kebanyakan pelatih SSB mengajarkan teknik dasar  sepakbola kurang 

maksimal, seharusnya pelatih SSB mengajarkan hal tersebut dengan baik 

dan benar dikarenakan teknik dasar adalah sebagai pondasi berbagai jenis 

permainan terutama dalam permainan sepakbola. Karena hal tersebut 

banyak Atlet SSB yang kurang benar dalam melakukan teknik dasar 

sepakbola, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya permainan 

sepakbola mereka. 

Melihat kenyataan itu, penulis tertarik untuk mengembangkan satu 

jenis produk buku panduan teknik dasar shooting sepakbola yaitu berupa 

buku  panduan progress learning. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat 
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menjadi panduan bagi pelatih untuk mengajarkan teknik dasar shooting 

dalam permainan sepakbola dan berguna bagi Atlet SSB itu sendiri. 

        Buku progress learning yang berarti sebuah buku untuk kemajuan 

pembelajaran khususnya pembelajaran teknik dasar shooting sepakbola. Di 

dalam buku ini di jelaskan berbagai macam teknik dasar shooting sepak bola 

seperti shooting menggunakan kaki bagian dalam, shooting kaki bagian luar, 

shooting kaki bagian punggung kaki. Buku ini di desain dengan sederhana 

dan menarik agar Atlet lebih mudah untuk memahaminya. 

2.5.2 Rancangan Produk Buku Progress learning 

Teknik dasar shooting  dalam pemainan sepakbola sebagai berikut: 

a) Menendang kaki dengan bagian dalam 

Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian dalam 

digunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis gerak menendang 

dengan kaki bagian dalam sebagai berikut : 

i. Sikap Badan 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sikap badan ketika menendang dengan kaki bagian 
dalam( dokumentasi peneliti ) 
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 Badan menghadap sasaran di belakang bola 

 Pandangan ditujukan ke bola dan mengikuti arahnya 

jalannya bola terhadap sasaran 

 Kedua lengan terbuka di samping badan 

ii. Sikap Kaki Tumpu 

 Kaki tumpu berada di samping bola ± 15 cm 

 ujung kaki menghadap sasaran 

 lutut sedikit ditekuk 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sikap kaki tumpu ketika menendang dengan kaki bagian dalam 
( dokumentasi peneliti ) 

iii. Sikap Kaki Tendang 

 Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan 

sehingga mengenai bola 

 Perkenaan kaki pada bola tepat pada mata kaki dan tepat 

di tengah-tengah bola 

 Pergelangan kaki ditegangkan pada saat mengenai bola 
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 Gerak lanjut kaki tendang diangkat menghadap sasaran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sikap menendang ketika menggunakan kaki bagian dalam ( 
dokumentasi peneliti ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Menendang dengan kaki bagian dalam ( Dokumentasi Peneliti) 

b) Menendang dengan kaki bagian luar 

Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian luar di 

gunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis gerak menendang 

dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut: 

i. Sikap Badan 

 Posisi badan di belakang bola 
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 Pandangan ke bola dan mengikuti jalannya bola ke 

sasaran  

 Kedua lengan terbuka menjaga keseimbangan di samping 

badan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sikap badan ketika menendang menggunakan kaki bagian luar( 
dokumentasi peneliti ) 

ii. Sikap Kaki Tumpu 

 kaki tumpu di samping belakang bola ± 25 cm 

 ujung kaki menghadap ke sasaran 

 lutut sedikit di tekuk 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sikap kaki tumpu ketika menendang menggunakan kaki bagian 
luar( dokumentasi peneliti ) 
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iii. Sikap Kaki Tendang 

 Kaki tendang berada di belakang bola, dengan ujung kaki 

menghadap ke dalam 

 Kaki tendang di tarik ke belakang dan ayunkan ke depan 

sehingga mengenai bola 

 Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki 

bagian luar dan tepat pada tengah-tengah bola, pada saat 

perkenaan dengan bola pergelangan kaki di tegangkan 

 Gerak lanjut kaki tendang di angkat serong ± 45º 

menghadap sasaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Sikap tendang menggunakan kaki bagian luar (dokumentasi 
peneliti) 
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Gambar 2.8 : Menendang dengan kaki bagian luar ( Dokumentasi peneliti ) 

c) Menendang dengan menggunakan punggung kaki  

Pada umumnya menendang dengan punggung kaki di gunakan 

untuk menembak ke gawang. Analisis menendang dengan punggung kaki 

adalah: 

i. Sikap Badan 

ii. Gambar 2.9 Sikap badan ketika menendang menggunakan 
punggung kaki ( dokumentasi peneliti ) 
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 Badan di belakang bola sedikit condong ke depan 

 Pandangan mengikuti jalannya bola dan kesasaran 

iii. Sikap Kaki Tumpu 

 kaki tumpu di letakan di samping bola dengan ujung kaki 

menghadap ke sasaran 

 lutut sedikit di tekuk 

Gambar 2.10 Sikap kaki tumpu ketika menendang menggunakan punggung 
kaki ( dokumentasi peneliti ) 

iv. Sikap Kaki Tendang 

 Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kaki 

menghadap ke sasaran 

 Kaki tendang tarik ke belakang dan ayunkan ke depan 

sehingga mengenai bola 

 Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki penuh 

dan tepat pada tengah-tengah bola dan pada saat mengenai 

bola pergelangan kaki di tegangkan 
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 Gerak lanjut kaki tendang di arahkan dan di angkat ke arah 

sasaran 

Gambar 2.11 Sikap kaki tendang ketika menendang dengan punggung kaki 
(Dokumentasi peneliti) 

 

 

  

 

 

Gambar 2.11 :Menendang dengan punggung kaki ( Dokumentasi Peneliti ) 

d) Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

Pada umumnya menendang punggung kaki bagian dalam di 

gunakan untuk mengumpan jarak jauh. Analisis menendang dengan 

punggung kaki bagian dalam adalah: 

i. Sikap Badan 

 Posisi badan berada di belakang bola 
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 sedikit serong ± 40º dari garis lurus bola 

 Pandangan mengikuti jalannya bola ke sasaran 

 Lengandi buka berada di samping badan sebagai 

keseimbangan 

Gambar 2.12 Sikap badan ketika menendang dengan punggung kaki bagian 
dalam( dokumentasi peneliti ) 

ii. Sikap Kaki Tumpu 

 kaki tumpu di letakan berada di belakang bola ± 30 cm dengan 
ujung kaki membuat sudut 40º dengan garis lurus bola 

 

Gambar 2.13 Sikap kaki tumpu menendang dengan punggung kaki bagian 
dalam ( dokumentasi peneliti ) 
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iii. Sikap Kaki Tendang 

 Kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki 

serong ± 40º ke arah luar 

 Kaki tendang tarik ke belakang dan ayunkan ke depan 

sehingga mengenai bola 

 

Gambar 2.14 Sikap kaki tending ketika menendang menggunakan 
punggung kaki bagian dalam ( dokumentasi peneliti ) 

 Perkenaan kaki pada bola tepat di punggung kaki bagian 

dalam dan tepat pada tengah bawah bola dan pada saat kaki 

mengenai bola, pergelangan kaki ditegangkan 

 Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan di arahkan ke depan 
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Gambar 2.15 Menendang dengan punggung kaki bagian dalam( 
Dokumentasi peneliti ) 

 

2.6 TES SHOOTING BOBBY CHARLTON 

Bagi bidang gawang menjadi enam wilayah skor. Sudut kanan kiri bagian 

atas bernilai 40 poin, sudut kanan kiri bagian bawah bernilai 50 poin, sudut atas 

tengah bernilai 20 poin dan sudut bawah tengah bernilai 10 poin. Jarak dari 

gawang tergantung pada kemampuan pemain namun hendaknya tidak lebih dari 

titik penalti. Pemain diberikan kesempatan menendang sebanyak empat kali 

(Danny Mielke, 2007:76) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Tes shooting Bobby Charlton ( Sumber : Danny Mielke, 

2007:76) 

40 poin 

50 poin 

20 poin 

10 poin 

40 poin 

50 poin 
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2.7 KERANGKA BERPIKIR 

Dalam masyarakat global yang di pisahkan oleh perbedaan fisik 

dan ideologi, ketenaran sepakbola tidak terikat oleh umur, jenis kelamin, 

agama, kebudayaan, atau batasan etnik. Gerakan pemain yang lancar 

dan terontrol mengekpresikan individualitasnya dalam permainan beregu. 

Kecepatan, kekuatan, stamina, ketrampilan, dan pengetahuan megenai 

taktik, semauanya perupakan aspek yang penting dari penampilan. 

Berbagai tantangan yang di hadapi oleh emain mungkin menjadi daya 

tarik utama dari permainan ini (joseph A. Luxbacher, tahun 2011 : 1). 

Teknik dasar bermain sepakbola dibagi menjadi dua, yaitu teknik 

dasar tanpa bola dan teknik dasar menggunakan bola. Kedua teknik dasar 

tersebut sangat penting guna meningkatkan permainan sepakbola yang 

baik. 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan 

sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memilki teknik menendang 

dengan baik akan dapat bermain secara efisien. Diantara teknik dasar di 

atas yang paling utama adalah teknik menendang bola. Karena 

menendang bola merupakan pola gerak dasar yang paling penting dalam 

permainan sepakbola. Pada dasarnya bermain sepakbola itu tidak lain dari 

permainan menendang bola. Sedangkan teknik dasar lainnya bermuara 

pada teknik menendang bola (Sucipto dkk, 2000:11). Kemampuan 

menendang bola ke gawang penting artinya apabila lawan bermain 

dengan sistem bertahan, sehingga ruang gerak sempit untuk dapat 

ditembus, salah satunya dengan melakukan shooting dari luar daerah 

hukuman penalti. Selain bertujuan untuk menembak ke gawang, 
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menendang bola juga bertujuan untuk mengumpan dan menyapu bola di 

daerah pertahanan untuk menggagalkan serangan lawan. 

Berikut adalah macam-macam teknik menendang dalam 

permainan sepakbola :1) menendang dengan kaki bagian dalam, 2) 

menendang dengan kaki bagian luar, 3) menendang dengan punggung 

kaki bagian luar, 4) menendang dengan punggung kaki bagian dalam 

(Sucipto dkk, 2000:17). 

Melihat kenyataan itu, penulis tertarik untuk mengembangkan satu 

jenis produk buku panduan teknik dasar shooting sepakbola yaitu berupa 

buku  panduan progress learning. Metode penelitian dan pengembangan 

atau dalam bahasa inggrisnya  research and development adalah metode 

penelitian yang di gunakan untuk menghasilkan produk  tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut ( Sugiyono, 2010 : 407 ). 

Buku progress learningyang berarti sebuah buku untuk kemajuan 

pembelajaran khususnya pembelajaran teknik dasar shooting sepakbola. 

Di dalam buku ini di jelaskan berbagai macam teknik dasar shooting sepak 

bola seperti shooting menggunakan kaki bagian dalam, shooting kaki 

bagian luar, shooting kaki bagian punggung kaki. Buku ini di desain 

dengan sederhana dan menarik agar Atlet lebih mudah untuk 

memahaminya. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menjadi 

panduan bagi pelatih untuk mengajarkan teknik dasar shooting dalam 

permainan sepakbola dan berguna bagi Atlet SSB itu sendiri. 
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BAB V 

KAJIAN PRODUK DAN SARAN 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah produk pengembangan buku 

progress learning tentang teknik dasar shooting sepakbola berdasarkan data 

pada saat uji coba pertama dan uji coba lapangan. 

Produk pengembangan buku progress learningpada uji coba pertama 

masih belum bisa digunakan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari data yang 

diperoleh pada tanggal 18 desember 2015 Atlet tanpa menggunakan buku 

mendapatkan nilai rata-rata 21,81 sedangkan nilai rata-rata tendangan 

menggunakan buku mendapatkan 22,09. Dari kedua data yang diperoleh masuk 

dalam kategori kurang baik. Sedangkan dari data kusioner sebanyak 22 anak, 7 

Atlet masuk dalam kategori baik dan 15 Atlet masuk dalam kategori kurang baik, 

hal ini dapat di simpulkan kurang 50% Atlet dalam kategori kurang baik maka dari 

itu buku produk belum layak untuk di ujikan, dan masih ada kekurangan yang 

harus di perbaiki lagi. Pada pertemuan selanjutnya masih dalam tahap uji coba 

pertama, tanpa menggunakan buku mendapatkan nilai rata-rata 22,22 

sedangkan nilai rata-rata tendangan menggunakan buku mendapatkan 23,86 

dan masuk dalam kategori kurang baik, akan tetapi untuk data kuesioner 

menggambarkan bahwa dari keseluruhan Atlet SSB sebanyak 22 anak, 17 Atlet 

masuk dalam kategori baik dan 5 Atlet masuk dalam 
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kategori kurang baik, hal ini dapat di simpulkan  lebih dari 50% Atlet memahami 

produk tersebut sehingga produk ini bisa di gunakan dalam uji coba kedua atau 

uji coba lapangan. 

Pada uji coba lapangan produk pengembangan buku progress learning 

tentang teknik dasar shooting sepakbola dapat di praktekan pada Atlet SSB Apac 

Inti Kabupaten Semarang. Hal ini bisa dilihat dari analisis data yang telah 

diperoleh pada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 25 januari 

2016, pertemuan pertama Atlet mendapatkan rata-rata skor 20 dan masuk dalam 

kategori kurang baik, sedangkan pada pertemuan kedua Atlet terjadi peningkatan 

mendapatkan rata-rata skor 22 dan masuk dalam kategori kurang baik. Pada 

pertemuan ketiga mengalami peningkatan Atlet mendapatkan skor rata-rata 30 

dan masuk dalam kategori baik. Pada pertemuan keempat terus meningkat Atlet 

mendapatkan skor rata-rata 33 dan masuk dalam kategori baik. Pada pertemuan 

kelima mengalami penurunan Atlet mendapatkan skor rata-rata 29 dan masuk 

dalam kategori baik, hal ini dikarenakan pada pertemuan kelima kondisi cuaca 

tidak mendukung sehingga Atlet dalam melakukan tendangan kurang maksimal. 

Pada pertemuan keenam Atlet mengalami peningkatan kembali mendapatkan 

skor rata-rata 32 dan masuk dalam kategori baik. Pada pertemuan ketujuh Atlet 

melakukan post test yaitu menendang kegawang dan gawang tersebut sudah 

diberi skor masing-masing sesuai tingat kesulitan wilayah gawang. Pada 

pertemuan ketujuh Atlet mendapatkan rata-rata skor sebanyak 120 dan masuk 

dalam kategori baik. Dari analisis di atas terjadi peningkatan kualitas tendangan 

Atlet dan rata-rata Atlet masuk dalam kategori baik dalam kualitas tendangannya. 
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Dengan demikian baik dari uji coba pertama sampai uji coba lapangan  

pengembangan buku ini dapat digunakan untuk SSB Apac Inti Kabupaten 

Semarang. 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini  ada beberapa saran dalam melaksanakannya, produk ini 

bisa digunakan sebagai penunjang media dalam pembelajaran sepakbola 

khususnya teknik dasar shooting 

2. Media ini bisa menambah wawasan Atlet terhadap materi 

sepakbola 

3. Bagi pelatih diharapkan dapat mengembangkan media yang lebih 

menarik sehinggan Atlet penasaran dan mau mempelajarinya. 
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