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SARI 
 
 
Achmad Kunto Widagdo, 2010. Hasil pembelajaran dengan metode 

konvensional dan metode tutor sebaya terhadap peningkatan teknik 
passing sepak bola pada kelas VIII SMP N 1 Kesesi Kabupaten 
Pekalongan  Tahun Ajaran 2009/2010.  

Kata kunci : metode konvensional dan metode tutor sebaya, hasil pembelajaran. 
Permasalahan penelitian ini yaitu : Metode apa yang lebih efektif anatra 

tutor sebaya dengan konvensional yang diterapkan pada materi passing sepak bola 
pada siswa kelas VIII SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan?. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam rangka 
meningkatkat hasil pembelajaran pada materi passing di SMP N 1 Kesesi K 
abupaten Pekalongan.   

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian siswa kelas 2 SMP Negeri 
01 Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tahun ajaran 2009/2010. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini ada dua yaitu metode pembelajaran tutor sebaya dan 
konvensional sebagai variabel bebas serta peningkatan hasil pembelajaran siswa 
sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode eksperimen. 
Instrumen yang digunakan adalah stop wocth dan tes keterampilan gerak dasar 
sepakbola dari Danny Mielke. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus 
uji t. 

Dari hasil belajar dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok eksperimen 
sebesar 78,6 dan 73,4 pada kelompok kontrol. Dari 46 siswa yang diteliti terdapat 
32 siswa (69,6%) di kelompok eksperimen yang mencapai ketuntasan belajar 
dengan nilai > KKM = 69. Nilai tertinggi mencapai 100 dan nilai paling rendah 
adalah 56. Pada kelompok kontrol sebanyak 28 siswa (60,9%) yang mencapai 
ketuntasan belajar, Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 52. Uji perbedaan dua 
rata-rata diperoleh thitung = 2,181 > t (0.95)(90) yaitu 1,66. maka Ha diterima berarti 
hasil belajar passing sepak bola pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 
kontrol.  

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu hasil 
pembelajaran dengan metode tutor sebaya terhadap peningkatan teknik passing 
sepak bola dapat meningkatkan hasil pembelajaran penjasorkes ditinjau dari 
pemahaman dan aktivitas gerak siswa. Mengacu dari simpulan tersebut dapat 
diajukan saran antara lain: 1) Bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan sekolah menengah pertama dapat mempertimbangkan penggunaan 
metode pembelajaran tutor sebaya karena dapat meningkatkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran dan meningkatkan penguasaan keterampilan gerak dasar 
sepakbola siswa, dan 2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian 
sejenis dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan 
diharapkan untuk dapat membandingkan metode pembelajaran tutor sebaya 
dengan metode yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat terkait 
bentuk pembelajaran yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Olahraga sepak bola pada saat ini sudah berkembang sangat pesat sekali. 

Sebagai sebuah bentuk permainan yang dilakukan oleh banyak orang, sepak bola 

berkembang sebagai sebuah olahraga yang merakyat. Oleh karena itu dapat 

dicapai prestasi cabang olahraga sepak bola dalam berbagai event internasional 

selalu menjadi harapan bagi masyarakat.Bermain sepak bola seyogyanya 

dilakukan sejak masih anak-anak, yaitu sejak anak-anak menendang bola dan tahu 

bermain sepak bola. Selanjutnya bila dilihat atas dasar teori “the golden age” atau 

“usia emas” prestasi puncak dari berbagai cabang olahraga dicapai sekitar umur 

14 sampai 25 tahun. Sehingga dalam membina atau melahirkan seorang atlet yang 

berprestasi tinggi diperlukan suatu proses pembinaan jangka panjang dan 

memerlukan penanganan secara sistematis, terarah, berencana, dan konsisten serta 

dilakukan sejak usia dini atau anak usia Sekolah Dasar(Kantor Menpora, 1992 : 

21). 

 Pemain sepak bola yang berprestasi dapat terwujud apabila pemain sejak 

awal  dilatih dengan cara berjenjang dan dilengkapi empat kelengkapan pokok 

yaitu pengembangan fisik, pengembangan teknik, pengembangan mental, dan 

kematangan juara. Empat kelengkapan pokok tersebut hanya dicapai dengan 

latihan-latihan dan perbandingan yang direncanakan dan dilakukan secara terus 

menerus dan berkelanjutan. Walaupun demikian dari kelengkapan pokok tersebut 



2 

 

yang fundamental sebagai dasar bermain, teknik dasar terlebih dahulu dibina. 

Disamping pembinaan kelengkapan pokok yang lain artinya teknik dasar  bermain 

sepak bola adalah teknik dasar yang harus dikuasai betul-betul oleh pemain sepak 

bola, sebab tanpa dikuasai teknik dasar yang benar oleh pemain sepak bola maka 

keterampilan di lapangan tidak akan terwujud. Oleh karena itu penting sekali 

ditekankan kepada setiap pemain sepak bola tentang teknik dasar  sepak bola itu 

sendiri (Sukatamsi ; 1984 : 11). 

Pada dasarnya permainan sepakbola merupakan suatu usaha untuk 

menguasai bola dan untuk merebutnya kembali bila sedang dikuasai oleh lawan. 

Oleh karena itu, untuk dapat bermain sepakbola harus menguasai teknik-teknik 

dasar sepakbola yang baik, Untuk dapat menghasilkan permainan sepakbola yang 

optimal, maka seorang pemain harus dapat menguasai teknik-teknik dalam 

permainan. Teknik dasar bermain sepakbola adalah merupakan kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali 

dari permainan sepakbola. Pemain sepak bola yang baik adalah pemain yang 

menguasai semua teknik dasar bermain sepak bola(Soekatamsi, 1995P:73) . 

Teknik bermain sepak bola terdiri dari : 

1. Teknik tanpa bola, antara lain : a) lari cepat dan mengubah arah, b) 

melompat dan meloncat, c) gerak tipu tanpa bola, d) gerakan-gerakan 

khusus untuk penjaga gawang.  

2. Teknik dengan bola, anatara lain :  a) menendang bola, b) menerima bola, 

menghentikan bola, mengontrol bola, c) menggirirng bola, d) menyundul 
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bola, e) melempar bola, f) gerak tipu dengan bola, g) merampas atau 

merebut bola, dan h) tekink-teknik khusus penjaga gawang. 

Menendang bola merupakan teknik dasar bermain sepak bola yang 

paling banyak digunakan dalam permainan sepak bola. Seoranag pemain yang 

tidak menguasai teknik menendang bola dengan baik, tidak mungkin menjadi 

seorang pemain yang baik.  

Menendang merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola 

yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang yang baik akan 

dapat bermain secara efisien, maksudnya seorang pemain akan lebih menghemat 

tenaga yang digunakan pada saat bermain sepak bola. Menurut fungsinya 

menendang bola terdiri dari: 1) memberikan (passing), 2) menembak bola kerah 

gawang (shooting), 3) membersihkan atau menghalau bola, 4) tendangan-

tendangan khusus. Sedangkan pada prinsipnya tendangan dibagi menjadi : 1) 

tendangan dengan kaki bagian dalam, 2) tendangan dengan punggung kaki, dan 3) 

tendangan dengan menggunakan punggug kaki bagian luar.  

Dengan tidak menyampingkan teknik dasar yang lain, teknik passing 

merupakan teknik yang memegang peranan yang cukup penting dalm permaina 

sepak bola, karena dengan kemampuan passing yang baik pula suatu team bisa 

mengendalikan dan menguasai permainan. Dengan demikian team akan 

meperoleh banyak peluang untuk mencetak gol (skor) dalam permainan sepak 

bola. 

Passing adalah merupakan seni memindahkan bola dari satu pemain ke 

pemain lainya. Passing yang paling baik dilakukan dengan manggunakan kaki, 
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tapi bagian tubuh lain juga bisa digunakan. Dengan menggunakan dan 

mengoptimalkan passing dengan lebih cepat maka akan tercipta peluang yang 

cukup besar dan berpeluang untuk menciptakan gol (skor) dalam pertandingan 

jika passing dilakukan dengan keterampilan dan ketepatan yang tinggi. Passing 

membutuhkan banyak teknik yang sangat penting agar dapat tetap menguasai 

permainan. Dengan passing yang baik pemain dapat berlari ke ruang terbuka dan 

mengendalikan permainan saat membangun penyerangan.  

 Terkait dengan proses pembelajaran, salah satu upaya yang dapat 

diterapkan guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Dengan metode yang sesuai dengan 

kondisi siswa, kemampuan sekolah, alokasi waktu, sarana dan prasarana, serta 

kemampuan guru, diharapkan hasil yang diperoleh akan optimal. 

 Selama ini, pembelajaran olahraga dilakukan secara konvensional yaitu 

guru langsung memberikan materi tanpa melakukan variasi metode pembelajaran 

yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pembelajaran konvensional 

merupakan metode pembelajaran yang dilakukan secara rutin dengan cara dan 

urutan relatif sama. Metode yang biasa dilakukan dalam pembelajaran mata 

pelajaran olahraga terdiri dari ceramah dan pemberian contoh. Setelah itu siswa 

mempraktekan materi yang telah disampaikan dan guru hanya mengawasi. Pada 

proses selanjutnya dilakukan penilaian sebagai bentuk evaluasi yang akan 

dilakukan. 

 Metode ini memilki kekurangan yaitu kurang mengoptimalkan 

keterlibatan siswa untuk menemukan dan mempraktekan materi secara mandiri 
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sehingga tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing  siswa yang beragam. 

Selain itu siswa cenderung memiliki sifat individualis karena kurangnya interaksi 

antar siswa untuk berkembang secara bersama-sama dan berbagi pengalaman 

belajar yang dimiliki. 

 Sesuai dengan usianya, siswa SMP termasuk dalam golongan remaja. 

Remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak dan masa kehidupan 

dewasa. Terdapat gejala umum yang akan dialami oleh remaja yang sedang 

berada pada masa peralihan ini. Gejala tersebut adalah kegelisahan, pertentangan, 

keinginan mecoba sesuatu, mengkhayal, dan aktivitas berkelompok. Gejala ini 

harus disikapi secara tepat agar siswa tidak berperilaku menyimpang dalam masa 

perkembanganya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

tidak boleh menyampingkan siswa karena pada dasarnya pembelajaran diarahkan 

untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 Dalam proses pembelajaran yang sedang dilakukan, seorang guru akan 

menemukan kejenuhan, ketidaksepakatan, dan berbagai pertentangan lain yang 

dialami siswa terkait dengan fenomena tersebut. Ditinjau dari tiga ranah yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, siswa tidak akan mampu berkembang 

secara maksimal jika dalm proses pambelajaran yang dilakukan masih terjadi hal-

hal tersebut. Seorang siswa tidak mampu menyerap pengetahuan yang diberikan 

jika secara emosional siswa menolak dan merasa jenuh dengan proses yang 

dilakukan. Jika hal ini terjadi maka tujuan yang akan dicapai tidak sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu metode pembelajaran sebagai suatu 



6 

 

strategi pelaksanaan pendidikan bagi siswa harus dikemas dan dikembangkan agar 

mampu mengatasi permasalahan ini. 

 Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai metode alternatif 

sesuai dengan permasalahan di atas adalah metode pembelajaran tutor sebaya. 

Metode pembelajaran tutor sebaya ini merupakan salah satu metode dalam model 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama 

dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. 

 Pembelajaran kooperatif dalam metode tutor sebaya menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok yang heterogen untuk saling membantu satu sama lain 

dalam proses belajar. Tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa 

yang ditinjau dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan 

belajar. Tutor sebaya merupakan sumber belajar selain guru yaitu teman sebaya 

yang lebih pandai memberikan bantuan kepada teman-temanya dikelasnya. 

Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan, bahasa 

teman lebih mudah dikuasai atau dipahami, dengan teman sebaya tidak ada rasa 

enggan, rendah diri, malu, atau sebagainya untuk bertanya ataupun minta bantuan. 

 Inti dari metode pembelajaran tutor sebaya ini adalah pembelajaran yang 

pelaksanaanya dengan membagi kelas dan kelompok-kelompok kecil, yang 

sumber belajarnya bukan hanya guru melainkan juga teman sebaya yang pandai 

dan cepat menguasai suatu materi tertentu. Dalam pembelajaran disini siswa yang 

menjadi tutor hendaknya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan 



7 

 

dengan teman lainya, sehingga pada saat dia memberikan bimbingan mereka 

sudah dapat menguasai bahan yang akan disampaikan. 

 Bedasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, metode 

pembelajaran mata pelajaran penjasorkes yang dilaksanakan pada SMP N 1 

Kesesi Kabupaten Pekalongan masih menggunakan metode konvesional. Dengan 

penerapan metode konvensional peningkatan prestasi belajar siswa dari tahun ke 

tahun menunjukan kurang signifikan. Dengan penetapan metode tutor sebaya 

diharapkan siswa akan mengalami peningkatan prestasi hasil belajar. 

 Pembelajaran tutor sebaya adalah pembelajaran yang lebih mengaktifkan 

siswa untuk berperan dalam proses pembelajaran, karena dalam pembelajaran 

tutor sebaya siswa diberikan keleluasaan untuk melakukan interaksi belajar dalm 

kelompok-kelompok yang dipimpin oleh suatu tutor pada masing-masing 

kelompok dalam proses penguasaan materi belajar. Adanya tutor dalam tiap 

kelompok memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih efektif karena jumlah 

tiap kelompok relatif lebih kecil dibandingkan kelompok belajar sistem klasikal 

pada kelas konvensional sehingga proses pendampingan dapat dilaakukan secara 

optimal karena tutor tidak memiliki beban pendampingan yang berat karena 

jumlah kelompok kecil. Secara teoritis metode pembelajaran tutor sebaya sangat 

baik untuk diterapkan dalam proses belajar praktikum pada mata pelajaran 

penjasorkes. Akan tetapi hal ini perlu dibuktikan dalam sebuah penelitian 

eksperimen untuk membandingkan hasil belajar siswa pada kelompok siswa 

konvensional dan kelompok siswa pada kelas yang menerapkan metode tutor 

sebaya. 
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Di Kabupaten Pekalongan termasuk berpendudukan padat, dan sistem 

kependidikan didaerah kurang terjangkau karena selain terdiri dari daerah pesisir 

juga terdapat bukit-bukit yang kurang diperhatikan dalam hal ini masalah 

kependidikan, hal ini disebabkan daerah-daerah tersebut sulit dilalui kendaraan 

sehingga munculah masalah dalam pembelajaran di sekolah-sekolah pada daerah 

pekalongan. 

Salah satu kecamatan di pekalongan adalah kecamatan kesesi yang 

terletak di pingiran kota pekalongan yang berbatasan dengan kabupaten pemalang. 

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat masalah yang terjadi pada 

proses pembelajaran diantaranya bisa terjadi pada siswa, sarana dan  prasarana, 

maupun dari guru tersebut, peneliti melakukan pengamatan pada proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru penjasorkes  dan disini peneliti 

menemukan gagasan untuk melakukan ekperimen dengan menggunakan siswa 

untuk menjadi tutor sehingga terdapat interaksi antara siswa dan memudahkan 

guru dalam melaksakan pengamatan karena dibantu dengan tutor-tutor tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas maka, peneliti berminat untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Hasil pembelajaran dengan metode  konvensional dan  

metode tutor sebaya  terhadap peningkatan teknik passing sepak bola pada kelas 

VIII SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan” 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah “ 
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1. Metode apa yang lebih efektif (tutor sebaya dan konvensional) 

diterapkan pada materi passing sepak bola pada siswa kelas VIII 

SMP N 1 Kesesi Pekalongan? 

2. Bagaimanakah efektifitas hasil belajar metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran konvensional pada mataeri teknik passing sepak bola 

pada kelas VIII SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan?  

1.3 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, dalam penelitian ini akan 

dilakukan penegasan istilah/batasan operasional sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran 

Metode berasal dari Bahasa Yunani “Methodos’’ yang berarti cara 

atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah,maka 

metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek 

yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat di perlukan 

oleh para pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat 

bergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan 

oleh guru. 

Metode belajar yang mampu membangkitkan motif, minat atau 

gairah belajar murid dan menjamin perkembangan kegiatan kepribadian 

murid adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu cara 

mengajar yang bercirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau 
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pokok pertanyaan atau problem. Di mana para anggota diskusi dengan 

jujur berusaha mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau 

pendapat yang disepakati bersama. 

Metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan materi 

pelajaran agar tujuan dari proses belajar mengajar tercapai. Jadi metode 

pembelajaran berperan sebagai alat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar (Oemar Hamalik, 1993 : 97). 

2. Tutor sebaya  

Metode pembelajaran ini merupakan metode dimana teman sebaya 

yang lebih pandai memberikan bantuan kepada teman-temanya di kelas. 

Tutor sebaya merupakan sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap 

pelajaran dan bertugas memberikan bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya 

(Adang Suherman, 2003 : 276). 

Para tutor dilatih untuk mengajar berdasarkan silabus yang telah 

ditentukan. Hubungan antara tutor dengan siswa adalah hubungan antar 

kakak-adik atau antar kawan, kekakuan yang ada pada guru agar 

dihilangkan. Dalam kegiatan ini tutor dan guru menjadi semacam staf 

ahli yang mampu mengatsi kesulitan yang dihadapi murid, baik dengan 

cara satu lawan satu maupun kelompok kecil (Muntansir, 1985:58). 

Dari sudut lain dapat diketengahkan bahwa efektifitas para tutor itu 

cukup dapat diharapkan. Tentang efektifitas tutor itu, Good dalam 

Muntansir (1985:180). 
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3. Hasil belajar 

Belajar diartikan sebagai proses perubahan perilaku, akibat interaksi 

individu dengan lingkungan. Hasil belajar adalah hasil yang dapat 

dicapai pada suatu saat setelah terjadi proses pembelajaran (Depdikbud, 

1987 : 164). 

4. Sepak bola 

Sepak bola adalah permainan beregu bola besar yang dimainkan 

dengan dua regu atau team, masing-masing regu terdiri dari sebelas 

orang pemain termasuk penjaga gawang. Dan bertujuan memasukan bola 

ke gawang lawan (gol). 

5. Teknik passing 

Passing adalah merupakan seni memindahkan bola dari satu pemain 

ke pemain lainya. Passing yang paling baik dilakukan dengan 

manggunakan kaki, tapi bagian tubuh lain juga bisa digunakan. Dengan 

menggunakan dan mengoptimalkan passing dengan lebih cepat maka 

akan tercipta peluang yang cukup besar dan berpeluang untuk 

menciptakan gol (skor) dalam pertandingan jika passing dilakukan 

dengan dengan keterampilan dan ketepatan yang tinggi. Passing 

membutuhkan banyak teknik yang sangat penting agar dapat tetap 

menguasai permainan. Dengan passing yang baik pemain dapat berlari 

ke ruang terbuka dan mengendalikan permainan saat membangun 

penyerangan (Danny Mielke : 19).  
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Passing adalah mengumpan atau mengoper kepada teman. Passing 

yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam permainan sepak bola 

menurut soekatamsi (1995 : 75) 

6. Efektifitas 

Pengertian efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa 

jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal 

tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektifitasnya menurut Hidayat (1986). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan dicapai maka tujuan pelaksanaan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Efektifitas hasil belajar metode tutor sebaya dengan pembelajaran 

konvensional pada mataeri teknik passing sepak bola pada kelas VIII 

SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

2.  Mana yang lebih efektif antara pembelajaran tutor sebaya dan 

konvensional dalam peningkatan belajar teknik passing sepak bola pada 

siswa kelas VIII SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Siswa : 
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a. Memberi suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar yang diharapkan memberi semangat baru dalam 

belajar. 

b. Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi 

sesuai standar kompetensi dasar. 

c. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi teknik passing 

sepak bola. 

2. Manfaat Bagi Guru : 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih strategi 

pembelajaran 

b. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

perencanaan dan pelaksanaan metode tutor sebaya sebagai 

salah satu metode pembelajaran alternatif sehingga pada waktu 

tertentu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya. 

3. Manfaat bagi sekolah : 

a. Sebagai masukan bagi sekolah dalam melakukan refleksi 

proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. 

b. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangaka perbaikan 

proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa bertambah ke arah yang lebih baik (Max 

Darsono 2000 : 24).  

Menurut teori kognitif pembelajaran adalah cara guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari. 

Sebagai suatu sistem, pembelajaran melibatkan berbagai komponen, 

antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi yang 

saling terkait dan terorganisasi sehingga antar komponen terjadi kerja 

sama. 

Menurut Max Darsono (2000 : 25), ciri-ciri pembelajaran antara lain : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2) Pelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat 

dan menarik. 
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5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran 

yang baik secara fisik maupun psikologis. 

Pembelajaran merupakan penggalan dari kata Belajar yang berati 

adalah proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi atau 

tingkatan, keterampilan dan sikap. Proses belajar dimulai manusia sejak 

dia lahir hingga meninggal dunia. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dengan 

demikian belajar merupakan usaha secara sadar untuk memenuhi 

kebutuhan akan keterampilan dan ilmu yang belum dimiliki sebelumnya. 

Sehingga dengan belajar manusia menjadi tahu, mengerti, memahami dan 

dapat melaksanakan sesuatu yang sebelumnya belum dikuasai 

(Fudyartanto, 2002). 

Menurut Hilgrad dan Bower dalam Fudyartanto (2002) belajar (to 

learn) memiliki arti to again knowledge, comprehension, or mastery of 

trough, experience or study, to fix the mind or memory;memorize, to 

acquire trough experience,to become informe of to find out. Jadi belajar 

menurut Hilgrad dan Bower memiliki pengertian memperoleh 

pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, 

mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau 
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menemukan. Dengan demikian belajar memiliki arti aktifitas atau kegiatan 

untuk menguasai sesuatu pengetahuan atau keterampilan. 

Belajar pada hakekatnya merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang (Nana Sudjana, 1991 : 

5). Banyak ilmuwan yang mengatakan belajar menurut sudut pandang 

mereka, beberapa definisi belajar sebagai suatu perubahan menurut 

beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1) Moskowitz Orgel dalam Max Darsono (2003 : 3) menjelaskan 

bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman, bukan akibat hubungan-hubungan 

dalam sitem syaraf yang dibawa sejak lahir. 

2) Gagne dan Barliner dalam Tri Ani (2004 : 2)  menyatakan 

bahwa belajar merupakan proses dimana suatu orgasnisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

3) Menurut teori Belajar Kontruktivisme dalam Tri Ani (2004 : 

49-50) belajar adalah lebih dari sekedar mengingat. Siswa 

yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang 

telah dipelajari, mereka harus bisa menyelesaikan masalah, 

menemukan sesuatu untuk dirinya  dan berkutat berbagai 

gagasan. 

4) Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 19) mengartikan bahwa 

belajar merupakan proses karena adanya usaha untuk 

mengadakan perubahan terhadap diri manusia yang 
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melakukan dengan maksud memperoleh perubahan dalam 

dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dijabarkan bahwa belajar 

merupakan suatu aktifitas atau usaha yang disengaja untuk menghasilkan 

perubahan keterampilan jasmani, kecepatan perspektual sikap terhadap 

nilai-nilai serta fungsi jiwa (perubahan yang berkaitan dengan aspek psikis 

dan fisik) yang relatif bersikap konstan atau bertahap. 

Belajar yang paling baik adalah melalui pengalaman karena melalui 

pengalaman panca indera seorang pelajar akan dapat digunakan secara 

langsung. Dalam pernyataan lain Morgan menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai 

hasil latihan atau pengalaman. Perubahan ini terjadi tidak karena faktor 

genetik atau ilmiah, melainkan pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi 

atau gabungan seluruhnya menurut Cronbach dalam soekomto dan Winata 

Putra(1997). 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan ciri-ciri belajar :  

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku 

(change behavior). Ini berarti bahwa hasil belajar dapat 

diamati dari adanya perubahan tingkah laku dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. 

2. Perubahan tingkah laku bersifat relative permanent. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar terjadi dalam 

waktu yang relatif lama. 
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3. Perubahan tingkah laku tidak harus segara diamati secara 

langsung pada saat proses belajar sedang berlangsung, 

perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

4. Perubahan tingkah laku tersebut merupakan hasil latihan atau 

pengalaman. Latihan atau pengalaman tersebut dapat memberi 

penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan memberikan 

semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah laku. 

Pelaksanaan pembelajaran adalah tuntutan perbuatan yang dilakukan 

oleh guru untuk merubah tingkah laku siswa kearah yang lebih baik. 

Untuk merubah tingkah laku siswa , guru harus merencanakan apa yang 

harus diperbuat. Setelah perencanaan dan satuan pelajaran dibuat maka 

selanjutnya adalah guru pendidikan melaksanakan program yang ntelah 

disusun tersebut untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik 

prasarat yang harus dimilki  dalam bukunya psikologi belajar (chatarina tri 

agna, dkk) 

2.1.1 Tujuan Pembalajaran 

Adapun tujuan pembelajaran membantu para siswa agar memperoleh 

bebagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku tersebut 

adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yan berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa (Max Darsono, 2000 : 26) 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

akan berhasil jika ada interaksi atau hubungan timbal balik antara guru 
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dengan peserta didik. Guru berperan sebagai mediator, fasilisator, dan 

evaluator harus mampu memotivasi untuk membelajarkan siswa, guru 

dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam peningkatan proses 

belajar mengajar. 

2.1.2 Metode Pembelajaran 

Tugas seorang guru di kelas adalah mengelola pembelajaran dan 

menyampaikan materi kepada siswanya. Proses pemberian materi 

pembelajaran dari guru ke siswa tidak semudah yang dibayangkan 

kebanyakan orang, proses penyampaian materi ini membutuhkan 

metode. Memang untuk mencapai tujuan harus diusahakan secara 

maksimal agar apa yang ingin dicapai memiliki nilai yang bagus. 

Apalagi dalam usaha mendidik siswa, seorang guru harus pintar dan 

rasional. Gurulah yang berperan sebagai motivator dituntut dapat 

diberikan bentangan jalan yang luas bagi siswa untuk mampu belajar 

secara mandiri. Bentangan jalan yang luas itu dapat diberikan melalui 

penggunaan metode-metode mengajar yang sesuai.  

Menurut Oemar Hamalik (1993 : 97) metode pembelajaran adalah 

cara untuk menyampaikan materi pelajaran agar tujuan dari proses 

belajar mengajar tercapai. Jadi metode pembelajaran berperan sebagai 

alat menciptakan proses belajar mengajar. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tidak tepat dalam menyampaikan materi pelajaran 

dalam menyampaikan materi pelajaran dapat menyebabkan tidak 

terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa.  
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Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar dengan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Nana Sudarja, 1991 : 76).  

Suatu persoalan bagaimana kita harus memilih metode-metode 

pembelajaran itu pada waktu mengajar. Hal ini tergantung kepada apa 

tujuan kita mengajar, bahan apa yang akan diajarkan, siapa murid yang 

kita ajar serta fasilitas apa yang digunakan. Namun demikian dalam 

suatu peristiwa mengajar, ada salah satu metode utama yang digunakan. 

(Engkoswara, 1984 : 46).  

Metode yang digunakan oleh guru agar materi yang disampaikan 

diterima atau diserap dengan baik dengan waktu dan biaya lebih efektif 

dan efisien. 

Metode merupakan cara atau jalan yang harus ditempuh untuk 

mencapai suatau tujuan tertentu, dalam belajar metode digunakan 

dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. 

Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. (Slameto, 2003 : 

84).  

Jadi peran metode sangat penting dalam hal ini metode seorang guru 

diharapkan akan lebih mudah dalam menyampaikan materinya dan 

siswa akan juga lebih menguasai materi tersebut, sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat dicapai secara maksimal dengan baik. 
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2.1.3 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Adapun prinsip-prinsip dalm penggunaan metode pembelajaran 

menurut Oemar Hamalik (1989 : 98) adalah sebagai berikut : 

1) Setiap metode pembelajaran mempunyai tujuan, artinya 

pemilihan dan penggunaanya berdasarkan pada tujuan yang 

akan dicapai. 

2) Pemilihan suatu metode pembelajaran yang memberikan 

kesempatan belajar bagi siswa, harus bedasarkan kepada 

keadaan siswa pribadi, guru, dan lingkungan belajar. 

3) Metode pembelajaran dapat dilaksanakan lebih efektif apabila 

menggunakan alat bantu pembelajaran atau audio visual. 

4) Dalam kegiatan belajar mengajar tidak ada metode 

pembelajaran yang paling baik, metode dianggap paling baik 

apabila dapat mencapai tujuan dalam bahan ajar. 

5) Penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan 

efektifitas suatu metode pembelajaran. 

2.1.4  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

. Menurut Muhibbin Syah (2003 : 132), faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : faktor 

internal (faktor dari dalam siswa), faktor eksternal (faktor dari luar 

siswa) dan faktor pendekatan belajar (approach to learning). Prestasi 

belajar siswa pada hakekatnya merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor tersebut.  
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Dari ketiga faktor tersebut dibahas sebagai berikut : 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam siswa).  

Menurut Muhibbin Syah (2003 :132) faktor internal yaitu 

keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa yang meliputi 2 

aspek, yaitu : 

a. Aspek fisiologis 

Keadaan jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, 

yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ-organ khusus 

siswa, seperti tingkat kesehatan indera pendengar dan indera 

penglihatan, juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya 

yang disajikan di kelas sehingga akan berpengaruh prestasi 

yang diperoleh siswa. 

b. Aspek psikologis 

Kondisi rohaniah dapat mempengaruhi kualitas dan 

kuantitas prestasi pembelajaran siswa. Aspek psikologis atau 

rohaniah siswa tersebut meliputi : 

1) Tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa 

Tingkat kecerdasan atau intelegen siswa 

sangat menentukan tingkat keberhasilan atau 

prestasi siswa. Semakin tinggi kemampuan 
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intelegensi siswa maka semakin besar peluang 

untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah 

intelegen siswa maka semakin kecil peluang atau 

prestasi menurun. 

2) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon dengan cara relatif tetap terhadap objek, 

orang, barang baik secara positif maupun negatif. 

Sikap siswa yang positif, terhadap guru dan mata 

pelajaran yang disajikan merupakan pertanda awal 

yang baik  bagi proses belajar siswa tersebut, 

sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi 

siswa. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap 

guru dan pelajaran dapat menimbulkan kesulitan 

belajar siswa dan mempengaruhi perolehan bakat 

akan prestasi yang berkurang. 

3) Bakat siswa 

Bakat adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki oleh seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang 

(chaplin, 1972 ; Raber, 1988 dikutip Muhibbin 

Syah 2003 : 135 ).  
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Bakat juga diartikan sebagai kemampuan 

individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa 

tergantung pada upaya pendidik atau pelatih. 

Bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. 

4) Minat siswa 

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar tehadap 

sesuatu. Besar kecilnya minat siswa terhadap 

proses belajar akan mempengaruhi prestasi yang 

diperoleh siswa. 

5) Motivasi siswa 

Menurut Glietman (1986) yang dikutip 

Muhibbin Syah (2003 :136), motivasi adalah 

keadaan internal organisme (baik manusia 

maupun hewan) yang mendorongnya utuk berbuat 

sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti 

pemasok daya untuk bertingkah laku secara 

terarah. Motivasi dibedakan menjadi 2, yaitu : 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah hal yang mendorongnya 

melakukan tindakan belajar. Termasuk motivasi 

ini adalah perasaan menyenangi materi dan 
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kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya 

untuk kehidupan masa depan siswa yang 

bersangkutan. Adapun motivasi ekstrinsik adalah 

hal dan keadaan yang datang dari luar individu 

siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) 

Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan di sekitar siswa, 

faktor eksternal terdiri dari 3 macam, yaitu : 

a. Lingkungan sosial 

Lingkungan sekolah seperti para guru, staf administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat 

belajar siswa. Lingkungan masyarakat dan tetangga juga 

teman-teman sepermainan disekitar perkampungan siswa, 

juga mempengaruhi prestasi siswa. Lingkungan sosial yang 

paling banyak mempengaruhi kegiatan belajar adalah orang 

tua dan keluarga siswa itu sendiri. 

b. Lingkungan non-sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial 

adalah gedung sekolah, rumah tempat tinggal keluarga 

siswa, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar 

yang digunakan siswa (muhibbin syah, 2003 : 153-154). 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning). 
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Yang dimaksud faktor pendekatan belajar yaitu sejenis 

upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. 

2.1.5  Hasil Belajar (Prestasi)  

Hasil belajar adalah hasil yang dapat dicapai pada suatu saat setelah 

terjadi proses pembelajaran (Dekdibud 1987 : 164). Pengertian prestasi 

belajar adalah keberhasilan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti program pengajaran pada waktu tertentu yang diwujudkan 

dalam bentuk nilai. Petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar 

dinyatakan atau dianggap berhasil adalah dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun 

kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan atau intruksional khusus 

(TIK) telah dicapai oleh siswa baik secara individu maupun 

kelompok. 

Indikator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan 

adalah daya serap (Syaiful Bahri 1997 : 20).  

Daya serap merupakan kemampuan siswa dalam menerima, 

menyimpan dan melakukan progress report yang baik terhadap materi 

yang telah diberikan. 



27 

 

Terdapat tiga ranah yang menjadi sasaran dalam suatu proses 

pembelajaran yaitu ranah efektif, kognitif, dan psikomotorik. Ranah 

efektif merupakan ranah pengetahuan dimana siswa akan mendapatkan 

pengetahuan setelah guru menyampaikan materi pada proses 

pembelajaran. Ranah kognitif merupakan ranah pemahaman dimana 

siswa telah mengalami pemahaman konsep materi secara utuh setelah 

proses pembelajaran dan mampu menjabarkan teori secara kontekstual. 

Sedangkan ranah psikomotorik merupakan ranah penguasaan 

kemapuan implementatif dimana siswa mampu mempraktekan hasil 

belajar yang telah dilakukan. 

Lebih lanjut Syaiful Bahri (1997 : 3) mengemukakan bahwa setiap 

proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah 

yang dihadapi adalah sampai ditingkat mana prestasi (hasil) belajar 

yang telah dicapai. Sehubungan dengan hal ini keberhasilan proses 

belajar mengajar dibagi menjadi atas beberapa tingkatan atau taraf. 

Tingkat keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Istimewa atau maksimal : Apabila seluruh bahan yang 

diajarkan itu dapat dikuasai siswa dari 90% - 100%. 

b. Baik sekali atau optimal :  Apabila sebagian besar (70% - 

90%) bahan pelajaran yang diajarkan dikuasai siswa. 

c. Baik atau minimal : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

hanya 60% - 70% dikuasai siswa. 
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d. Kurang : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 0% 

-60% dikuasai siswa. 

Dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap siswa 

pada mata pelajaran dan persentase siswa dalam mencapai TIK dapat 

diketahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan 

siswa dan guru (syaiful bahri 1997 : 120)  

2.2 Proses Belajar Gerak 

Kemampuan gerak motorik dan keterampilan bukanlah sebuah konsep 

yang sama pengertianya. Kemampuan motorik lebih tepat disebut sebagai 

kapasitas dari seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan 

suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak. 

Sedangkan keterampilan dipandang sebagai satu perbuatan atau tugas, 

keterampilan itu juga dapat dipahami sebagai indikator dari tingkat 

kemahiran atau penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh (Rusli 

Lutan 2000 : 96).  

Pengaruh faktor biologis dianggap sebagai kekuatan utama yang 

berpengaruh terhadap kemampuan dasar seseorang. Kemampuan motorik 

dasar itulah yang berperan sebagai landasan perkembangan keterampilan. 

Selain itu, keterampilan bergantung pada kemampuan dasar. 

Keseimbangan, kecepatan reaksi, fleksibelitas misalnya adalah contoh-

contoh dari kemampuan dasar yang penting untuk melaksanakan berbagai 

keterampilan dalam olahraga. 
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Menurut Phil. Yanuar Kiram (1992 : 12), keterampilan sering 

dikategorikan menjadi kasar (gross) dan halus (fine), dan memang harus 

dibuat pemisah diantara keduanya. Kata halus menyatakan sebuah kualitas 

kepekaan atau sesuatu yang rumit. Bagian-bagian tertentu bergerak dalam 

daerah yang terbatas untuk menghasilkan tanggapan/ reaksi/ respon yang 

tepat. Koordinasi neoromusculer yang terlibat dalam keterampilan gerak 

halus biasanya berwawasan (menuju kepada) ketepatan dan sering 

berhubungan dengan koordinasi tangan-mata (koordinasi tangan-mata 

adalah kerjasama antara tangan dengan mata). Istilah kasar (gross) 

mengacu pada suatu kualitas yang berlawanan dengan halus : besar, utuh, 

menyeluruh atau nyata terlihat. Suatu keterampilan gerak kasar melibatkan 

konstruksi dan pemakaian otot-otot tubuh yang besar. Seluruh tubuh 

biasanya ikut dalam gerakan. Keterampilan berolahraga dalam segala jenis 

boleh dipandang sebagai keterampilan motorik-kasar, dan sekalipun 

acuannya kepada keterampilan olahraga ini biasanya dibuat tanpa 

menyatakan istilah kasar, namun pengertian istilah tersebut sudah tersirat. 

Dalam setiap keterampilan olahraga terdapat juga unsur-unsur 

motorik-halus tertentu. Tindakan harus dimasukan dalam suatu kontinum, 

karena tidak ada sesuatu yang murni hitam atau putih, dan secara pasti 

keterampilan-keterampilan olahraga dipusatkan kepada tujuan akhir 

keterampilan motorik-kasar (gross sport skill). Faktor-faktor seperti 

kekuatan, ketepatan/presisi, dan ketepatan mengambil waktu (timing) 

mendasari keterampilan motorik-kasar maupun halus, dengan  menitik 
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beratan secara ekstrim pada salah satu atau beberapa faktor-faktor ini 

membedakan keterampilan halus (Dr. Phil Yanuar Kiram, 1992 : 13). 

Kemampuan gerak (motor ability) itu banyak macamnya, tidak hanya 

terbatas pada sesuatu yang berhubungan langsung dengan keterampilan 

dalam bidang olahraga. Kemampuan itu bisa dibedakan dari mulai 

ketajaman visual dan malek warna, konfigurasi tubuh, kemampuan 

numerik, kecepatan reaksi, ketangkasan manual, kepekaan kinestetis, dan 

banyak lagi, yang sebagian darinya melibatkan aspek-aspek persepsi dan 

pembuatan keputusan, sedangkan yang lain melibatkan pengorganisasian 

dan perencanaan gerak. Kemampuan-kemampuan tersebut bisa berbeda-

beda potensinya pada setiap orang. Itulah alasanya mengapa seseorang 

bisa berbeda dalam hal keterampilanya dari orang lainya. Pada sebagian 

orang salah satu kemampuan ( misalnya ketajaman visual) bisa lebih kuat 

dari kemampuan lainya. 

Kemampuan gerak terdiri dari beberapa aspek yaitu :  

1. Kecermatan kontrol (control precision) : terutama melibatkan 

gerakan-gerakan yang dikontrol otot besar. 

2. Koordinasi anggota badan (multilimb coordination) : koordinasi 

bersamaan dari gerakan-gerakan sejumlah anggota badan. 

3. Orientasi ruang (response orientation) : pemilihan respon yang 

benar (diskriminasi visual), tanpa memperhatikan ketepatan dan 

koordinasi. 



31 

 

4. Waktu reaksi (reaction time) : kecepatan merespon suatu 

stimulus. 

5. Kontrol kecepatan (rate control) : penyesuaian gerak secara 

antisipatif yang terus-menerus pada tanda-tanda keadaan yang 

berubah-ubah. 

6. Kecepatan gerakan lengan (speed arm movement) : kecepatan 

dimana ketepatan tidak penting. 

7. Ketangkasan manual (manual dexterit) : manipulasi objek-objek 

besar dibawah kondisi kecepatan. 

8. Ketangkasan jemari (finger dexterity) : manipulasi objek-objek 

kecil dengan ketepatan dan kontrol. 

9. Kestabilan lengan-lengan (arm-hand steadiness) : pengontrolan 

gerak lengan dengan tangan, baik pada saat berpindah tempat 

maupun tidak. 

10. Kecepatan pergelangan-jari (wrist-finger speed) : kegiatan 

menepuk atau mengetuk. 

11. Kepekaan kinestetis (kinesthetic sensitive) : menyangkut 

kepekaan untuk menyadari posisi anggota tubuh dalam 

hubunganya dengan posisi. 

2.3 Permainan Sepak Bola 

Sepak bola adalah permainan beregu bola besar yang dimainkan 

dengan dua regu atau team, masing-masing regu terdiri dari sebelas orang 
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pemain termasuk penjaga gawang. Dan bertujuan memasukan bola ke 

gawang lawan (gol).  

Menurut Djawat (1981 : x) bermain sepak bola seyogyanya dilakukan 

sejak masih anak-anak, yaitu sejak anak-anak menendang bola dan tahu 

bermain sepak bola. Selanjutnya bila dilihat atas dasar teori “the golden 

age” atau “usia emas” prestasi puncak dari berbagai cabang olahraga 

dicapai sekitar umur 14 sampai 25 tahun (Kantor Menpora, 1992 : 21), 

Sehingga dalam membina atau melahirkan seorang atlet yang berprestasi 

tinggi diperlukan suatu proses pembinaan jangka panjang dan memerlukan 

penanganan secara sistematis, terarah, berencana, dan konsisten serta 

dilakukan sejak usia dini atau anak usia Sekolah Dasar. 

Pemain sepak bola yang berprestasi dapat terwujud apabila pemain 

sejak awal  dilatih dengan cara berjenjang dan dilengkapi empat 

kelengkapan pokok yaitu pengembangan fisik, pengembangan teknik, 

pengembangan mental, dan kematangan juara (M. Sanyato, 1988 : 15). 

Empat kelengkapan pokok tersebut hanya dicapai dengan latihan-latihan 

dan perbandingan yang direncanakan dan dilakukan secara terus menerus 

dan berkelanjutan. Walaupun demikian dari kelengkapan pokok tersebut 

yang fundamental sebagai dasar bermain, teknik dasar terlebih dahulu 

dibina (Sukatamsi ; 1984 : 11) disamping pembinaan kelengkapan pokok 

yang lain artinya teknik dasar  bermain sepak bola adalah teknik dasar 

yang harus dikuasai betul-betul oleh pemain sepak bola, sebab tanpa 

dikuasai teknik dasar yang benar oleh pemain sepak bola maka 
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keterampilan di lapangan tidak akan terwujud. Oleh karena itu penting 

sekali ditekankan kepada setiap pemain sepak bola tentang teknik dasar  

sepak bola itu sendiri. 

 Adapun mengenai teknik dasar sepakbola dapat penulis jelaskan sebagai 

berikut(soekatamsi 1995 : 75) : 

1. Teknik tanpa bola, yaitu semua gerakan-gerakan tanpa bola terdiri dari : 

a. Lari cepat dan mengubah arah 

b. Melompat dan meloncat. 

c. Gerak tipu tanpa bola yaitu gerak tipu dengan badan. 

d. Gerakan khusus untuk menjaga gawang. 

2. Teknik dengan bola, yaitu semua gerakan-gerakan dengan bola, terdiri dari: 

a. Mengenal bola. 

b. Menendang bola (shooting). 

c. Menerima bola, menghentikan bola, dan mengontrol bola. 

d. Mengumpan bola (passing) 

e. Menggiring bola (dribbling). 

f. Menyundul (heading). 

g. Melempar bola (throwing). 

h. Gerak tipu dengan bola. 

i. Merampas atau merebut bola. 

j. Teknik-teknik khusus penjaga gawang. 
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2.3.1 Teknik Passing  

Passing adalah merupakan seni memindahkan bola dari satu pemain 

ke pemain lainya. Passing yang paling baik dilakukan dengan 

manggunakan kaki, tapi bagian tubuh lain juga bisa digunakan. 

Dengan menggunakan dan mengoptimalkan passing dengan lebih 

cepat maka akan tercipta peluang yang cukup besar dan berpeluang 

untuk menciptakan gol (skor) dalam pertandingan jika passing 

dilakukan dengan dengan keterampilan dan ketepatan yang tinggi. 

Passing membutuhkan banyak teknik yang sangat penting agar dapat 

tetap menguasai permainan. Dengan passing yang baik pemain dapat 

berlari ke ruang terbuka dan mengendalikan permainan saat 

membangun penyerangan (Danny Mielke : 19).  

Passing adalah mengumpan atau mengoper kepada teman. Passing 

yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam permainan sepak bola 

menurut soekatamsi (1995 : 75) 

Passing terdiri dari tiga perkenaan kaki, pertama kaki bagian dalam 

yang kedua punggung kaki dan terakhir adalah kaki bagian luar. Dari 

ketiga perkenaan kaki diatas perkenaan kaki bagian dalam merupakan 

teknik yamg paling mudah dan sering digunakan oleh pemain sepak 

bola dikarenakan dalam teknik ini menghasilkan akurasi yang sangat 

baik dari pada menggunakan punggung kaki maupun kaki bagian luar. 
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2.4 Kelebihan dan Kekurangan Metode Konvensional 

Pembelajaran merupakan hal yang berkaiatan dengan pembentukan 

karakteristik siswa. Dalam pembelajaran yang ada tujuan yang harus 

dicapai . tujuan pembelajaran membantu para siswa agar memperoleh 

bebagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa 

bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku tersebut adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yan berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa (Max Darsono, 2000 : 26).  

Salah satunya adalah pembelajaran metode konvensional yang 

berporos pada penyampaian materi guru atau pendidik langsung terhadap 

siswa. Hal ini yang sering terlihat pada proses pembelajaran dalam 

sekolah-sekolah yang terkesan monoton dan interaksi antara siswa kurang. 

Metode konvensional ini memerlukan waktu atau pertemuan yang 

relative singkat karena guru berfokus langsung terhadap materi yang akan 

diajarkan. Berikut ini penjelasan mengenai kelemahan dan kelebihan dari 

metode konvensional 

Kelemahan metode pembelajaran konvensional adalah terkesan monoton 

dan kurang inovatif  karena : 

1. Siswa merasa jenuh dan bosan karena tidak adanya persaingan atau 

interaksi anatra siswa satu dengan yang lainya. 

2. Rasa sosialisasi anatara teman tidak terjalin sehingga timbul rasa 

minder pada siswa yang tidak mengerti dengan siswa yang lebih 

mengerti. 
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3. Siswa yang tidak tahu akan merasa malas terhadap pelajaran 

karena tidak mungkin seorang guru mengoreksi atau mengevaluasi 

satu-persatu siswa. 

 Kelebihan metode pembelajaran konvensional adalah membutuhkan 

waktu yang relatif  lebih singkat dibandingkan metode tutor sebaya karena : 

1. Guru tidak harus menentukan tutor sebaya, dan berfokus langsun 

pada materi yang akan disampaikan. 

2. Guru langsung bertatap muka dengan siswa sehingga guru bisa 

langsung memberikan materi yang akan disampaikan. 

3. Guru banyak mempunyai waktu pertemuan sehingga selesai sesuai 

jadwal yang ditentukan oleh Sekolah yang diajar. 

2.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Tutor Sebaya 

Pembelajaran tutor sebaya merupakan salah satu bentuk pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang 

didasarkan pada paham konstruktivisme, dimana siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami materi pelajaran yang sulit apabila mereka 

dapat saling berdiskusi bersama dengan teman-temannya . Menurut Anita 

Lie (2002  : 18) 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas-tugas terstruktur. 

Roger dan David Johson dalam Anita Lie (2003 : 31) mengatakan 

bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap sebagai pembelajaran 
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kooperatif. Ada lima unsur model pembelajaran kooperatif yang harus 

diterapkan, anatara lain sebagai berikut : 

1. Saling ketergantungan positif 

Yaitu keberhasilan suatu kelompok sangat bergantung pada 

usaha setiap anggotanya. Penilaian dilakukan secara individu dan 

kelompok. Nilai kelompok dibentuk dari sumbangan setiap 

anggotanya. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Untuk terlibat dalam hubungan ketergantungan positif, setiap 

siswa akan merasa bertanggungjawab untuk melakukan yang 

terbaik. 

3. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan pada siswa 

uantuk mengemukakan hasil pemikiran masing-masing. 

4. Komunikasi antar anggota 

Keberhasilan sesuatu bergantung pada kesediaan para 

anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka 

untuk mengutarakan pendapat akan mengacu berbagai 

keterampilan berkomunikasi. 

5. Evaluasi proses kelompok  

Digunakan untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan 

hasil kerjasama mereka agar kelompok menyadari kemajuan 

mereka dalam bekerjasama. Pembelajaran kooperatif merupakan 
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salah satu alternatif metode pembelajaran yang menarik yang bisa 

mencegah timbulnya sifat agresif dalam sistem kompetisi dan 

keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek 

kognitif. 

Muslimin ibrahim (2002 :106) menyebutkan bahwa kebanyakan 

pembelajaran yang menggunakan model kooperatif dapat memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif untuk 

menuntaskan meteri belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampan tinggi, 

sedang dan rendah. 

c. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

dan jenis kelamin yang berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Lingkungan belajar untuk pembelajaran kooperatif dicirikan oleh 

proses demokrasi dan peran aktif siswa dalam menemukan apa 

yang harus dipelajari dan bagaimana mempelajarinya 

Terdapat banyak pendapat yang menyatakan tentang prencanaan 

pembelajaran. Akan tetapi belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai 

apa sesungguhnya definisi perencanaan pembelajaran. Untuk mengetahui 

definisi perencanaan pembelajaran, maka harus dicari dulu definisi 

perencanaan dan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa definisi 

perencanaan dari para ahli, yaitu :  
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1. Perencanaan merupakan suatu proses atau cara berfikir yang dapat 

membantu menciptakan hasil yang diharapkan (Ely dalam Gafur, 

1989). 

2. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang didalamnya 

mencakup berbagai elemen (Kaufman dalam Harjanto, 1997). 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan merupakan suatu proses dan cara berpikir tentang proyeksi 

hal-hal yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tercapai. Pembelajaran 

berasal dari kata belajar yang berarti adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan yang dimaksud mencakup aspek afektif, kognitif 

dan psikomotorik. 

Berdasarkan definisi diatas maka perencanaan pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dan cara berpikir mengenai sesuatu hal  

yang akan dilakukan dengan tujuan agar diri seseorang dapat berubah. 

Menurut Rosyadah (2004 : 134)  

Perencanaan pembelajaran meliputi rumusan tentang apa yang akan 

diajarkan, cara mengajar dan tinglat penguasaan siswa terhadap bahan 

yang diajarkan. Oleh karena itu perencanaan pembelajaran memiliki 

beberapa manfaat, yaitu : 

1. Sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. 

2. Mengarahkan proses pembelajaran. 

3. Sebagai dasar dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif. 
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4. Alat untuk meramalkan hasil yang akan dicapai. 

Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran tutor sebaya adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan materi pelajaran yang akan dipelajari. 

b. Mengidentifikasi kelas yang masalah belajar dan metode 

pembelajaran tutor sebaya sebagai metode alternatif yang layak 

digunakan untuk mengatasi masalah belajar yang terjadi. Masalah 

belajar tidak hanya disebabkan prestasi siswa kurang dari standar, 

tetapi juga stagnasi (tidak adanya perkembangan) yang terjadi pada 

siswa, kejenuhan pada proses belajar mengajar, dan masalah lainya 

yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak optimal. 

c. Menentukan tujuan instruksional yang ingin dicapai beserta 

indikatornya. 

d. Menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan 

metode pembelajaran tutor sebaya 

e. Mempersiapkan sarana, prasarana dan media belajar yang 

dibutuhkan 

f. Melaksakan rencana tahap 1 

g. Melakukan refleksi 

h. Mempersiapkan rencana tahap 2 

i. Pelaksanaan tahap 2 

j. Evaluasi 

Tujuan dilaksakannya metode pembelajaran tutor sebaya adalah : 
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1) Meningkatkan keberanian siswa dalam melakukan unjuk 

kemampuan 

2) Meningkatkan tanggung jawab siswa dengan memberikan 

kepercayaan 

3) Meningkatkan sikap sosial siswa 

4) Meningkatkan kerjasama antar siswa 

5) Memberikan nuansa yang berbeda dalam proses pembelajaran 

sehingga terasa menyenangkan. 

Kelemahan metode pembelajaran tutor sebaya adalah membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama di bandingkan metode konvensional karena : 

1. Guru yang harus menjelaskan kepada siswa mengenai metode tutor 

sebaya yang akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi kesalahan 

proses pembelajaran. 

2. Penentuan tutor dan pembagian kelompok siswa di dasarkan pada 

kemampuan dasar yang dimiliki, sehingga guru harus melaksanakan 

pre test kepada semua siswa. 

3. Agar hasilnya optimal, metode tutor sebaya harus dilaksanakan 

minimal sebanyak 2 (dua) kali pertemuan atau lebih materi 

pembelajaran karena harus ada evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakuakan. 

Kelebihan metode pembelajaran tutor sebaya adalah : 

1. Siswa akan merasa termotivasi karena terdapat persaingan antar 

kelompok. 
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2. Selain pencapaian materi pembelajaran siswa akan terbiasa menerima 

masukan dari rekan sebayanya sehingga meningkatkan rasa sosial 

siswa. 

3. Metode tutor sebaya akan memberikan nuansa baru yang 

menyenangkan kepada siswa, sehingga siswa akan terpacu untuk 

menguasai materi yang akan diajarkan. 

2.6 Hipotesis 

Menurut Arikunto (2002 : 64) hipotesis adalah “suatu jawaban 

sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenaranya masih 

diuji”. Dari melihat landasan teori diatas yang memaparkan bahwa dalam 

pembelajaran yang menuntut seorang pendidik atau guru harus melakukan 

inovasi atau lebih kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran agar siswa tidak 

merasa bosan dan tujuan pembelajaran tetap tercapai, maka hipotesis yang 

dalam penelitian ini adalah apakah ada peningkatan hasil pembelajaran 

dengan menggunakan metode tutor sebaya dalam pembelajaran teknik 

passing sepak bola dapat diketahui apabila hasil pembelajaran metode 

tutor ini lebih baik dari metode konvensional. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan Metode tutor sebaya lebih 

efektif dari metode konvensional disebabkan dalam pembelajaran ini 

mengutamakan interaksi yang maksimal karena siswa tidak canggung 

atau malu dalam bertanya terhadap tutor, karena tutor yang digunakan 

adalah temanya sendiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pengertian 

Metode penelitian adalah merupakan syarat mutlak dalam sebuah 

penelitian. Metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan 

garis-garis yang sangat keras, maksudnya adalah untuk menjaga agar 

pengetahuan yang dicapai dalam suatu penelitian dapat mempunyai harga nilai 

ilmiah yang setinggi-tingginya. Dalam usaha meningkatkan susasana 

akademik di kampus serta dalam upaya penyajian pengalaman belajar yang 

menumbuhkan sikap, kemampuan dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 1999: 151).  

Penggunaan metode penelitian juga harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan aturan yang berlaku meliputi: jenis penelitian, populasi, sampel 

dan teknik penarikannya, instrumen penelitian, dan teknik analisa data. 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

quasi  experiment atau eksperimen semu. Jenis desain yang digunakan yaitu 

post test only control group design. Penggunaan model ini didasari asumsi 

bahwa kedua kelompok eksperimen dan kontrol diambil melalui undian yang 

sudah benar-benar ekuivalen. Data yang diambil untuk menentukan kelompok 

eksperimen dan kontrol dilakukan dengan perincian yang pertama yaitu kedua 

kelas ini mempunyai hasil dalam pembelajaran penjasorkes mempunyai nilai 
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rata-rata rapor sama dan kedua kelas ini kurang antusias dalam pembelajaran 

penjasorkes. Adapun bagan desain penelitian ini digambarkan melalui gambar 

berikut. 

     X : treatment (tutor sebaya) 

     O : post test 

                                                       

(Suharsimi Arikunto,78 : 2002 ) 

Pada kelompok eksperimen melakukan pembelajaran passing sedangkan 

kelompok kontrol melakukan pembelajaran passing juga. Perlakuan terhadap 

kelompok ekperimen adalah menggunakan pembelajaran tutor sebaya dan 

pada kelompok control tidak diberikan perlakuan hanya guru saja yang 

berpern aktif dalam pembelajaran. Setelah treatment dilakukan post test untuk 

mengetahui hasil belajar siswa 

 

3.2 Populasi  

Sutrisno Hadi (1995 : 22) berpendapat bahwa populasi adalah penduduk 

atau individu yang dimaksudkan untuk diteliti, sedangkan menurut Arikunto, 

populasi merupakan keseluruhan obyek atau subyek penelitian yang dari 

padanya informasi dan atau data. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 11 

Semarang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 246 siswa. 

 

 

E :  X  O 

K :   O 
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3.3 Sampel Dan Teknik Sampling 

Penelitian yang hanya meneliti sebagian dari populasi ini disebut 

penelitian sample (Suharsimi Arikunto, 2002 : 109). Penelitian ini merupakan 

merupakan penelitian sample karena tidak meneliti populasi secara 

keseluruhan. Untuk menentukan besarnya sample yang akan diambil dalam 

sebuah penelitian tidak bisa dilakukan asal-asalan. Sedangkan menurut 

(Sutrisno Hadi 1998) sample adalah sejumlah penduduk yang kurang 

jumlahnya kurang dari populasi. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Yang dimaksud dengan purposive sampling merupakan metode 

pengambilan sample untuk tujuan tertentu (khusus) dalam penelitian peneliti 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk melakukan 

penelitian dianatranya adalah menggunakan nilai rapor penjasorkes permainan 

bola besar. Dalam penelitian ini sample terdiri dari dua kelompok yang akan 

dibandingkan. Kelompok yang diambil adalah yang hasil belajarnya kurang 

dalam penjasorkes. Dua kelompok ini akan diberi perlakuan yang berbeda. 

Kelompok yang diberikan tindakan pembelajaran mengguanakan metode 

konvensional disebut kelompok kontrol, sedangkan kelompok yang diberikan 

tindakan pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya disebut kelompok 

eksperimen. Pembandingan bertujuan untuk mengetahui pebedaan dan 

keefektifan metode pembelajaran yang diterapkan. Perbedaan dan keefektifan 

diperoleh jika hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

siswa kelompok konvensional. Jumlah responden untuk masing-masing 
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kelompok adalah 46 siswa, sehingga secara keseluruhan jumlah siswa adalah 

92 siswa. 

Siswa yang akan dijadikan sebagai sample dalam penelitian ini 

merupakan kelompok siswa yang akan diberi perlakuan pembelajaran yang 

berbeda yaitu pembelajaran dengan metode tutor sebaya sebagai kelompok 

eksperimen dan pembelajaran dengan metode konvensional sebagai kelompok 

kontrol. Oleh karena itu antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

harus memiliki kemampuan awal yang relatif sama dengan pertimbagan nilai 

rapor penjasorkes yang didalamnya terdapat nilai sepakbola dalam hal ini 

passing kurang berhasil dan nilai rata-rata yang sama. Hal ini dilakukan agar 

terdapat keseimbangan kemampuan awal responden. Dengan kemampuan 

awalnya yang seimbang dan diperlakukan tindakan pembelajaran yang 

berbeda akan diketahui apakah terjadi perbedaan hasil belajar atau tidak, serta 

akan diketahui perlakuan pembelajaran manakah yang lebih efektif. Hal ini 

sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu perbedaan dan 

efektifitas metode pembelajaran yang diterapkan 

1. Variabel Penelitian 

Menurut sugiyono (2005 : 2) varibel “merupakan gejala yang 

menjadi fokus peneliti untuk diamati”. Variabel penelitian dapat 

dibedakan menjadi dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Suharsini Arikunto (2009 : 91) menjelaskan bahwa “ 

variabel yang mempengaruhi  sedangkan variabel yang terikat 

merupakan variabel akibat”. 
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Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode pembelajaran tutor sebaya. 

2. Metode pembelajaran konvensional. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 100), metode pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode tes dan 

pengukuran. 

Eksperiman adalah cara untuk mencari hubungan sebab dan akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain 

yang bisa mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

melihat akibat dari perlakuan (Suharsimi Arikunto, 2002 : 3).  

Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode 

observasi dan dokumentasi. Yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. 
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3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Persiapan  

Untuk mendapatkan sample, peneliti mengadakan observasi 

lapangan melalui pengamatan yang dilakukan dalm aktvitas 

pembelajaran penjasorkes. Selanjutnya peneliti melakukan konsultasi 

dengan kepala sekolah SMP N 1 Kesesi untuk mendapatkan ijin 

melakukan penelitian setelah melakukan penelitian. Setelah 

mendapatkan surat ijin dari kepala sekolah, peneliti melakukan 

konsultasi dengan guru mata pelajaran Penjasorkes mengenai rencana 

program penelitian, sehingga antara peneliti dengan guru penjasorkes 

kesamaan persepsi mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

3.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dilapangan sepakbola SMP N 1 Kesesi 

pada tanggal 18 s/d 06 febuari 2010. Penelitian dilakukan berdasarkan 

rencana pelaksaan pembelajaran. Setiap pertemuan terdiri dari 2 jam 

pelajaran. 

3.5.3 Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembagian kelompok pada kedua kelompok eksperimen dan 

kontrol adalah mengunakan hasil nilai rapor pejasorkes (sepak 

bola) yang telah diberikan guru mata pelajaran penjasorkes 

sehingga didapat dua kelompok yang rata-rata kurang menguasai 

teknik passing.  
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Tabel 3.1 

Hasil Belajar Penjasorkes (Sepak bola) 

Kelompok ekperimen Kelompok kontrol 

Keterangan 

nilai 

Jumlah Keterangan 

nilai 

jumlah 

100-90 5 100-90 5 

89-75 17 89-75 17 

74-60 20 74-60 20 

59-50 4 59-50 4 

jumlah 46 jumlah 46 

Sumber: Eddi Warnoto 2009 
 

2. Pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen dan kontrol 

dibagi menjadi masing-masing 2 x pertemuan dan 1x post test.  

Pertemuan pertama : 

     Tabel 3.2 

                 Rencana Penelitian Pertemuan Pertama 

Kelompok ekperimen Kelompok kontrol 

2X 45 menit 

Materi ajar passing menyusur 

tanah 

2X 45 menit 

Materi ajar passing menyusur 

tanah 

Guru yang mengajarkan materi 

dan diberikan perlakuan tutor  

Hanya guru yang 

mengajarkan materi dan tidak 

diberikan perlakuan 

Dilakukan mengunakan 

kelompok dan tiap kelompok 

mengunakan 1 tutor (terdiri dari 

6 kelompok) 

Guru mengajarkan 1 kelas 
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Sumber: Dokumentasi Penelitian 2010 
 

Pertemuan kedua : 

Tabel 3.3 

        Rencana Penelitian Pertemuan Kedua 

Kelompok ekperimen Kelompok kontrol 

2X 45 menit 

Materi ajar passing melambung 

2X 45 menit 

Materi ajar passing 

melambung 

Guru yang mengajarkan materi 

dan diberikan perlakuan tutor  

Hanya guru yang 

mengajarkan materi dan tidak 

diberikan perlakuan 

Dilakukan mengunakan 

kelompok dan tiap kelompok 

mengunakan 1 tutor (terdiri dari 

6 kelompok) 

Guru mengajarkan 1 kelas 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2010 
 

Pertemuan ketiga : 

Dilakukan post test dengan menggunakan tabel pengamatan 

yang telah dibuat peneliti pada tabel 3.4 yaitu kriteria pengamatan 

passing.  

3. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan 

dengan 2X pertemuan, pertemuan pertama passing bawah atau 

passing menyusur tanah dan pertemuan kedua passing melambung 

dengan menggunakan rencana pembelajaran yang sudah dibuat 

oleh peneliti. Pertemuan pertama dengan waktu 2x45 menit pada 
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kelompok ekperimen dan kontrol dengan perincian waktu sebagai 

berikut :  

Kelompok ekperimen : 

a) 15 menit untuk persiapan dan pemanasan,  

b) 5 menit pemanasan inti dan pemberian materi apa yang 

akan dilakukan, dan menentukan kelompok dan tutor yang 

akan mengajarkan. 

c) 50 menit untuk kegiatan inti yaitu pemberian materi 

passing menyusur tanah secara bergantian dan berhadapan 

dengan jarak 5-6 meter, pada menit awal kegiatan inti 

banyak terjadi kesalahan. Pada kelompok yang melakukan 

kesalahan  tutor langsung membenarkan gerakan yang lain 

memperhatikan dan untuk kelompok benar gerakanya tetap 

berjalan. Hal ini membuat interaksi antara siswa berjalan 

dan siswa yang tidak bisa menjadi tidak canggung bertanya 

karena tutornya teman sendiri. 

d) 15 menit untuk evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan 

guru terhadap tiap kelompok dan tutornya, relaksasi dan 

berdo’a. 

Kelompok control : 

a) 15 menit untuk persiapan dan pemanasan,  

b) 5 menit pemanasan inti dan pemberian materi apa yang 

akan dilakukan,  
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c) 50 menit untuk kegiatan inti yaitu pemberian materi 

passing menyusur tanah secara bergantian dan berhadapan 

dengan jarak 5-6 meter, pada menit awal kegiatan inti 

banyak terjadi kesalahan, dan evaluasi pertama guru secara 

individu atau siswa dikumpulkan diberiakan evaluasi dan 

melakukan passing lagi. Hal ini membuat siswa yang tadak 

bisa merasa minder takut untuk bertanya kepada guru. 

d) 15 menit untuk evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan 

guru, relaksasi dan berdo’a. 

Pertemuan kedua dengan waktu 2x45 menit pada kelompok 

ekperimen dan kontrol dengan perincian waktu sebagai berikut : 

Kelompok ekperimen : 

a) 15 menit untuk persiapan dan pemanasan,  

b) 5 menit pemanasan inti dan pemberian materi apa yang 

akan dilakukan, 

c) 50 menit untuk kegiatan inti yaitu pemberian materi 

passing melambung secara bergantian dengan jarak 15 

meter dari sasaran, pada menit awal kegiatan inti banyak 

terjadi kesalahan. Pada kelompok yang melakukan 

kesalahan  tutor langsung membenarkan gerakan yang lain 

memperhatikan dan untuk kelompok benar gerakanya tetap 

berjalan. Hal ini membuat interaksi antara siswa berjalan 
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dan siswa yang tidak bisa menjadi tidak canggung bertanya 

karena tutornya teman sendiri. 

d) 15 menit untuk evaluasi dari guru terhadap kelompok dan 

tutornya, relaksasi dan berdo’a. 

Kelompok control : 

a) 15 menit untuk persiapan dan pemanasan,  

b) 5 menit pemanasan inti dan pemberian materi apa yang 

akan dilakukan, 

c) 50 menit untuk kegiatan inti yaitu pemberian materi 

passing melambung secara bergantian dengan jarak 15 

meter dari sasaran, pada menit awal kegiatan inti banyak 

terjadi kesalahan, dan evaluasi pertama guru secara 

individu atau seluruh siswa dikumpulkan diberiakan 

evaluasi dan melakukan passing lagi. Hal ini membuat 

siswa yang tidak bisa merasa minder takut untuk bertanya 

kepada guru. 

d) 15 menit untuk evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan 

oleh guru, relaksasi dan berdo’a. 

4. Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan rating skill. 

Rating skill merupakan skala pengukuran kemampuan subjek 

penelitian yang dikelompokan berdasarkan tingkatan penguasaan 

kemampuan yang dimiliki. 
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5. Pada penelitian ini dengan berdasarkan silabus yang ada pada SMP 

N 1 KESESI pada materi bola besar yaitu sepak bola dalam 

penelitian diberikan 2x pertemuan. Dan pada kelompok 

eksperimen diberikan materi passing dan kelompok kontrol juga 

diberikan materi passing. Perlakuan pada kelompok eksperimen 

yaitu dengan menggunakan tutor sebaya sebagai metode yang 

diterapkan pada pembelajaran. Kriteria penilaian kelincahan teknik 

passing dalam penelitian ini menggunakan skala penilaian 

kemampuan kelompok mata pelajaran penjasorkes menurut Danny 

Mielke : 

Tabel 3.4 

Kriteria Penilaian Teknik passing 

Kategori Diskripsi Kemampuan Nilai Total 

Sangat baik 

/ istimewa 

1. Perkenaan bola dengan kaki baik, meliputi 

kaki bagian dalam, luar maupun punggung 

(menguasai semua gerakan tanpa 

menghentikan bola). 

2. Melakukan passing secara berurutan atau 

bergantian kaki kiri dengan kanan  tanpa 

mengotrol bola 

3. Arah bola lurus terhadap teman atau tepat 

sasaran dan mempermudah teman untuk 

mengembalikan bola atau passing 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 
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4. Dalam 1 menit menghasilkan passing yang 

tepat pada teman sebanyak 25x keatas 

5. Koordinasi yang terdiri dari gabungan antara 

gerakan kaki, tangan, dan tubuh terlihat padu 

dan gerakan lues. 

5 

 

5 

Baik 1. Perkenaan bola dengan kaki baik, meliputi 

kaki bagian dalam, luar maupun punggung 

(menguasai semua gerakan tetapi masih 

menhentikan bola). 

2. Melakukan passing tidak berurutan atau 

bergantian kaki kiri dengan kanan   

3. Arah bola lurus terhadap teman atau tepat 

sasaran dan tidak mempermudah teman 

untuk mengembalikan bola atau passing 

4. Dalam 1 menit menghasilkan passing yang 

tepat pada teman sebanyak 20-24kali 

5. Koordinasi yang terdiri dari gabungan antara 

gerakan kaki, tangan, dan tubuh terlihat padu  

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

20 

Cukup 1. Perkenaan bola dengan kaki baik, meliputi 

kaki bagian dalam, luar maupun punggung 

(menguasai 2 gerakan tetapi masih 

menhentikan bola). 

2. Melakukan passing hanya satu kaki dengan 

3 

 

 

 

3 

15 
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tidak mengontrol bola terlebih dahulu 

3. Arah bola tidak lurus terhadap teman atau 

tidak tepat sasaran  

4. Dalam 1 menit menghasilkan passing yang 

tepat pada teman sebanyak 15-19kali 

5. Koordinasi yang terdiri dari gabungan antara 

gerakan kaki, tangan, dan tubuh belum padu 

 

3 

 

3 

 

3 

Kurang 1. Perkenaan bola dengan kaki baik, meliputi 

kaki bagian dalam, luar maupun punggung 

(menguasai 1 gerakan dengan menghentikan 

bola). 

2. Melakukan passing dengan menggunakan 1 

kaki atau tidak bergantian dengan 

mengontrol bola 

3. Arah bola jauh dari sasaran atau teman  

4. Dalam 1 menit menghasilkan passing yang 

tepat pada teman sebanyak 10-14kali 

5. Koordinasi yang terdiri dari gabungan antara 

gerakan kaki, tangan, dan tubuh tidak padu. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

10 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2009 
Kriteria penilaian 

Sangat baik = 95-100 

Baik  = 85-94 

Cukup  = 70-84 

Kurang  = < 69 
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3.5.4 Tes Akhir (post test) 

Tes akhir (post test) merupakan tes akhir yang dilakukan 

setelah dilakukanya perlakuan terhadap sample. Dengan 

melakukan tes akhir (post test), maka akan diketahui peningkatan 

yang dialami responden setelah dilakukanya perlakuan. Untuk 

mengetahui hasil apakah mengalami peningkatan atau tidak 

terhadap perlakuan yang telah dilakukan. 

3.5.5 Analisa Data 

1.  Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. 

 

Keterangan: 

X2=harga chi kuadrat 

OI=Frekuensi hasil pengamatan 

Ei=Frekuensi yang diharapkan  

K=Banyaknya kelas interval  

Kriteria pengujian jika x2
hitung ≤x2

tabel dengan derajat kebebasan 

dk=k-3,dan taraf signifikan 5%maka data berdistribusi normal 

(Sudjana, 2002:273). 

Dalam melakukan uji Chi-Kuadrat dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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1) Mengelompokkan data dari nilai Pree – test bentuk data 

interval yaitu dengan cara : 

a. Menentukan rentang yaitu selisih data terbesar 

dengan data terkecil. 

b. Menentukan banyak kelas interval dengan aturan 

sturges yaitu banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n 

(Sudjana, 2002 : 47) dengan n adalah banyaknya 

data. 

c. Menentukan panjang kelas interval (P) 

kelasbanyaknya
rentangP =    

(Sudjana, 2002 : 47) 

d. Memilih ujung bawah kelas interval pertama yang 

dapat ditentukan dengan data terkecil atau nilai data 

yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya 

harus kurang dari panjang kelas. 

1. Menentukan rata – rata dari data interval dengan 

rumus : 

∑
∑=

fi
xifi

X
.

 (Sudjana , 2005: 70) 

2)  Menentukan simpangan baku dari data interval dengan 

rumus sebagai berikut : 

2SS =  
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S  (Sudjana, 2002 : 95) 

3)  Menentukan batas – batas interval  

a. Menentukan angka standar dengan rumus : 

S
xXZ −

=   

(Sudjana, 2002: 138) 

b. Menentukan luas daerah 

c. Menentukan frekuensi harapan yang menyatakan 

hasil kali dan luas daerah dengan jumlah peserta. 

4)  Menentukan Chi – Kuadrat 

∑
=

−
=

n

i i

ii

E
Eo

X
1

2
2 )(

 

2. Uji t 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang dirumuskan 

digunakan uji-t. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Jika σ1 = σ2 maka  

21

21

11
nn

s

xx
t

+

−
=

,           

dengan 2
)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−
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snsns
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kriteria pengujian yang berlaku adalah: terima Ho jika t < t(1-

α ) dan tolak Ho jika t mempunyai harga-harga lain. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (n1 + n2 – 2) dengan 

peluang (1-α ).  

Keterangan: 

1x  = rata-rata hasil belajar kelas eksperimen. 

2x = rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 

n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen. 

n2 = banyaknya subyek kelas kontrol. 

s1 = simpangan baku kelas eksperimen. 

s2 = simpangan baku kelas kontrol. 

(Sudjana, 2002: 243) 

Jika σ1 ≠ σ2 maka: 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xxt

+

−
=′

,          

Kriteria pengujian adalah: tolak hipotesis Ho jika t` ≥  

21

2211

ww
twtw

+
+

 dan terima Ho jika terjadi sebaliknya, dengan 

1

2
1

1 n
sw =

, 2

2
2

2 n
sw =

, )1)(1(1 1 −−= ntt α  dan )1)(1(2 2 −−= ntt α . 

Peluang untuk penggunaan daftar distribusi t adalah (1-α ), 

sedangkan dk nya masing-masing (n1 – 1) dan (n2 - 1).  

(Sudjana, 2002: 243). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan model tutor 

sebaya dan secara konvesnional pada kelompok kontrol untuk belajar passing 

sepak bola dilaksanakan dengan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan 

yang beorientasi pada silabus yang didalamnya terlampir pertemuan pada 

materi bola besar  adalah 2 (dua) kali pertemuan.  

Kelompok eksperimen atau tutor sebaya pada kelas VIII E dan 

kelompok sebagai kontrol atau konvensional pada kelas VIII C. Tutor sebaya 

sebagai perlakuan atau eksperimen dan hasilnya akan diketahui dari data 

hasil belajar.Dari pembelajaran antara metode tutor sebaya dan metode 

konvensional yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan maka 

dihasilkan data hasil belajar yang dapat dilihat pada table 1. 

Hasil belajar passing siswa kelas VIII C dan VIII E sebagai eksperimen. 

Tabel  4.1 
Data Hasil Belajar Passing Sepak Bola 

 

No Sumber variasi 
Hasil Test 

Eksperimen Kontrol 
1 Jumlah 3616 3378 
2 N 46 46 
3 Rata-rata 78.6 73.4 
4 Varians 170.821 87.940 
5 Standardeviasi 13.07 9.38 
5 Σ tuntas 32 28 
6 � % tuntas 69.6 60.9 
7 Nilai tertinggi 100 100 
8 Nilai terendah 56 52 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 
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Terlihat dari tabel di atas, rata-rata kemampuan passing sepak bola pada 

kelompok eksperimen sebesar 78,6 sedangkan pada kelompok kontrol 

sebesar 73,4.  Dari 46 siswa yang diteliti terdapat 32 siswa (69,6%) di 

kelompok eksperimen yang mencapai ketuntasan belajar dengan nilai > KKM 

= 69. Nilai tertinggi mencapai 100 dan nilai paling rendah adalah 56. Pada 

kelompok kontrol sebanyak 28 siswa (60,9%) yang mencapai ketuntasan 

belajar. Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 52. 

Dilihat dari kriterianya, menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

melakukan passing sepak bola pada kelompok eksperimen lebih baik 

daripada kelompok kontrol. Sebanyak 15,22% siswa mampu melakukan 

passing secara sangat baik dengan nilai antara 95-100 dan 17,39% dalam 

kategori baik pada interval nilai antara 85-94, selebihnya 36,96% dalam 

kategori cukup dengan nilai antara 69-84 dan 30,43% masih tergolong kurang 

dengan nilai < 69.  

 
Tabel  4.2 

 
 Data Hasil Belajar Passing Sepak Bola 

 

Interval Kriteria Eksperimen Kontrol 
Jumlah % Jumlah % 

95-100 Sangat baik 7 15.22 2 4.35 
85-94 Baik 8 17.39 2 4.35 
69-84 Cukup 17 36.96 24 52.17 
< 69 Kurang 14 30.43 18 39.13 
Jumlah  46 100 46 100.0 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 
 

Berbeda dengan kelompok kontrol, hanya 4,35% siswa yang memiliki 

nilai antara 95-100 dalam kategori sangat baik dan 4,35% siswa dalam 
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kategori baik dengan nilai antara 85-94, selebihnya 52,17% dalam kategori 

cukup dan 39,13% dalam kategori kurang. 

4.1.1 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan uji chi kuadrat data hasil belajar 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 
 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Passing Sepak Bola 
 

Kelompok χ2
hitung χ2

tabel Kriteria 
Eksperimen 6,3442 7,81 Normal 
Kontrol 6,6390 7,81 Normal 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 
 
 

Hasil perhitungan uji normalitas data di atas diperoleh nilai χ2 hitung 

dari masing-masing kelompok sampel kurang dari χ2 hitung < χ2
tabel 

yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

4.1.2 Uji Perbedaan Dua Rata-rata 

Hasil uji perbedaan dua rata-rata hasil belajar siswa baik secara 

kognitif, psikomotor dan afektif dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 
 

Uji Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Belajar Passing Sepak Bola 
 

Kelompok Rata-rata t hitung t tabel Kriteria 
Eksperimen 78,6 2,181 1,66 Ada 

perbedaan Kontrol 73,4 
Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 
Dari hasil uji t diperoleh thitung = 2,181 serta t (0.95)(90) pada α = 5% sebesar 

1,66. Karena t hitung lebih besar dari ttabel, maka Ha diterima berarti hasil 
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belajar passing sepak bola pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol.  

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar pasing sepak bola pada siswa 

menggunakan pembelajaran tutorial sebaya secara nyata lebih baik  daripada 

hasil belajar siswa pada kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t sebesar 2,181 > ttabel (1,66), 

yang berarti Ho ditolak. Berdasarkan data diperoleh rata-rata hasil belajar 

passing sepak bola pada kelompok eksperimen dengan model pembelajaran 

tutorial sebaya sebesar 78,6 sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan 

model langsung sebesar 73,4. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dengan 

model pembelajaran tutorial sebaya lebih efektif daripada pembelajaran 

konvensional.  

Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung menggunakan tutorial efektif terhadap hasil belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan hakekat pembelajaran menurut Darsono (2002: 24) 

yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Perubahan hasil 

belajar merupakan salah satu indikator perubahan tingkah laku siswa dalam 

belajar ke arah yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

pendapat Dimyati (199: 17) yang menyatakan bahwa pembelajaran sebagai 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam 

belajar, bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap. Salah satu indikator diperolehnya pengetahuan 

terjadinya peningkatan hasil belajar siswa.   

Melalui pembelajaran tutorial sebaya juga memberikan pengaruh terhadap 

keseriusan, kesiapan, kerjasama siswa dalam pembelajaran. Yang lebih 

ditekankan lagi dalam pembelajaran tutor sebaya adalah setiap siswa yang 

bertugas menjadi tutor harus memiliki tanggung jawab penuh dalam 

melakukan evaluasi praktik passing yang dilakukan oleh teman sekelompok. 

Kondisi ini berlangsung dengan baik karena adanya kesiapan siswa untuk 

mengikuti dan memperhatikan ketika guru memberikan penjelasan. Evaluasi 

yang dilakukan oleh teman sendiri lebih mudah diterima karena siswa merasa 

tidak canggung. 

Pembelajaran tutorial sebaya dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

tentang materi praktik yang akan dipelajari. Pelaksanaan  diskusi kelompok 

kecil yang heterogen  menjadikan siswa dapat bekerjasama, bertanggung 

jawab dan berbagi dengan teman dalam kelompoknya, siswa yang lebih tahu 

dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilanya sedangkan siswa yang 

kurang merasa terbantu dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui 

pembelajaran tutorial keaktifan siswa lebih tinggi sebab siswa lebih 

mendapatkan pengalaman langsung daripada kelompok kontrol yang 

menggunakan model pengajaran konvensional. Rasa tanggung jawab untuk 

memberikan penjelasan kepada siswa lain menuntut siswa untuk menguasai 

materi yang didapatkannya dari siswa lain sebagai tutor. Tuntutan untuk 
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menjadi tutor juga menjadi pendorong yang kuat dalam menguasai materi, 

apalagi setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tutor. 

Kelemahan metode pembelajaran tutor sebaya adalah membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama di bandingkan metode konvensional karena : 

4. Guru yang harus menjelaskan kepada siswa mengenai metode tutor 

sebaya yang akan dilaksanakan sehingga tidak terjadi kesalahan 

proses pembelajaran. 

5. Penentuan tutor dan pembagian kelompok siswa di dasarkan pada 

kemampuan dasar yang dimiliki, sehingga guru harus melaksanakan 

pre test kepada semua siswa. 

6. Agar hasilnya optimal, metode tutor sebaya harus dilaksanakan 

minimal sebanyak 2 (dua) kali pertemuan atau lebih materi 

pembelajaran karena harus ada evaluasi pembelajaran yang telah 

dilakuakan. 

Kelebihan metode pembelajaran tutor sebaya adalah : 

4. Siswa akan merasa termotivasi karena terdapat persaingan antar 

kelompok. 

5. Selain pencapaian materi pembelajaran siswa akan terbiasa menerima 

masukan dari rekan sebayanya sehingga meningkatkan rasa sosial 

siswa. 

6. Metode tutor sebaya akan memberikan nuansa baru yang 

menyenangkan kepada siswa, sehingga siswa akan terpacu untuk 

menguasai materi yang akan diajarkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui rata-rata hasil 

belajar passing sepak bola pada kelompok eksperimen lebih baik 

dibanding rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil belajar dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok 

eksperimen sebesar 78,6 dan 73,4 pada kelompok kontrol. Uji perbedaan 

dua rata-rata diperoleh thitung = 2,181 > t (0.95)(90) yaitu 1,66 yang berarti 

bahwa model pembelajaran tutorial lebih baik dibanding dengan 

pembelajaran konvensional pada pembelajaran passing sepak bola di SMP 

Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan.   

2. Berdasarkan penelitian metode tutor sebaya lebih efektif diterapkan pada 

pembelajaran materi teknik passing sepak bola pada siswa kelas VIII E 

SMP N 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu bagi 

pengajar, disarankan untuk mencoba menerapkan model pembelajaran tutorial 

karena pembelajaran ini lebih baik dan dapat meningkatkan hasil belajar.  Sebagai 

realisasinya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk menerapkan model-model 
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pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Maka saran yang dapat diberikan 

peneliti terkait dengan hasil penelitian ini adalah : 

1. Metode tutor sebaya dapat diterapkan pada proses pembelajaran mata 

pelajaran lain agar siswa terbiasa bekerjasama dengan teman seusianya 

dan memilki rasa sosial yang tinggi. 

2. Metode ini juga dapat digunakan sebagai variasi pembelajaran sehingga 

siswa tidak merasa jenuh dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 
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DAFTAR NILAI HARIAN 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
KELAS  : VIII C        
SEMESTER  : 1 (SATU)       
TAHUN PELAJARAN  : 2009 / 2010       
STANDAR KOMPETENSI  :        
KOMPETENSI DASAR  :        
MATERI  : Pasing bawah (menyusur) permainan sepak bola  
 

NO NAMA SISWA L/P Aspek dan Skor Penilaian Jumlah Nilai tuntas
sikap 
awal 

Ayunan 
kaki 

Perkenaan Arah 
bola 

Koordinasi Skor 

1 Agung Setiabudi L 5 5 5 5 5 25 100   
2 Agus Cayani L 5 5 5 5 5 25 98   
3 Agus Setiawan L 4 4 5 5 5 23 92   
4 Anindya Nurmalita Dewi P 4 4 4 5 5 22 88   
5 Azam Alami L 4 4 4 4 5 21 84   
6 Danang Agus Yuliyanto L           0 0   
7 Devi Okta Fiyani P           0 0   
8 Dian Ratnasari P           0 0   
9 Elah Winingsih P           0 0   

10 Fahmi Maulana L           0 0   
11 Gigih Harry Pallevi L           0 0   
12 Heri Wibowo L           0 0   
13 Himatul Ulya P           0 0   
14 Intan Riri Ariyanti P           0 0   
15 Ita Maysari P           0 0   
16 Maylani Noviana P           0 0   
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17 Muayati P           0 0   
18 Muhamad Fakhrul Huda L           0 0   
19 Muhamad Hafiz L           0 0   
20 Muhamad Ivan Aulia L           0 0   
21 Muhamad Wahyudi L           0 0   
22 Niah Heru Nisa P           0 0   
23 Niko Yudistira L           0 0   
24 Ningrum Setiani P           0 0   
25 Nisa Fitria Laili P           0 0   
26 Nova Indriyani P           0 0   
27 Novian Nandang Wijaya L           0 0   
28 Nuraini P           0 0   
29 Nurtsallamah Verawangi Vinazri P           0 0   
30 Rendy Irwanto L           0 0   
31 Resmi Yuliasih P           0 0   
32 Rizayuli Cholipah P           0 0   
33 Rovikha Rahayu P           0 0   
34 Santi Mei Linda P           0 0   
35 Siti Karomah P           0 0   
36 Siti Novi Jayanti P           0 0   
37 Siti Rohasanah P           0 0   
38 Solekhah P           0 0   
39 Tio Afroni L           0 0   
40 Titi Wijayanti P           0 0   
41 Toiwan L           0 0   
42 Totok Sugiarto L           0 0   
43 Tri Puspita Sari P           0 0   
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44 Trisningsih P           0 0   
45 Umi Laela P           0 0   
46 Widi Yanti P           0 0   
  JUMLAH   22 22 23 24 25 116 462   
  RATA-RATA   0 0 1 1 1 3 10   
  N T T   5 5 5 5 5 25 100   
  N T R   4 4 4 4 5 0 0   

K K M 71 69 67 68 68   69   
       Kesesi, 12 Desember 2009
 Mengetahui      Guru Mata Pelajaran  
 Kepala SMPN 1 Kesesi      Penjasorkes,   
 PRAMUDARNO, S.Pd.      EDDI WARNOTO, S.Pd. 
 NIP. 19630407 198703 1 007      NIP. 19590419 198003 1 

007 
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DAFTAR NILAI HARIAN 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
KELAS : VIII E 
SEMESTER : 1 (SATU) 
TAHUN PELAJARAN : 2009 / 2010 
STANDAR KOMPETENSI : 
KOMPETENSI DASAR : 

 MATERI : Pasing bawah (menyusur) permainan sepak 
bola   

NO NAMA SISWA L/P 
Aspek dan Skor Penilaian Jumlah Nilai tuntassikap awal Ayunan kaki Perkenaan Arah bola Koordinasi Skor 

      5 5 5 5 5       
1 Ahmad Farizin L 5 5 5 5 5 25 100   
2 Akhmad Makhmudin L 5 4 2 2 3 16 64   
3 Akhmad Riski L           0 0   
4 Andi Priyambudi L           0 0   
5 Desi Wulandari P           0 0   
6 Didi Setiaji L           0 0   
7 Dwi Rahmawati P           0 0   
8 Dwiky Surya Widyantoro L           0 0   
9 Eko Muholik L           0 0   

10 Eko Prayitno L           0 0   
11 Ernawati P           0 0   
12 Esti Apriyani P           0 0   
13 Hery Afriyanto L           0 0   
14 Imelda Claudya P           0 0   
15 Inta Aprilyani P           0 0   
16 Khaerul Zakirin L           0 0   
17 Khairul Amin L           0 0   
18 Kintan Handayani P           0 0   
19 Kurniawan L           0 0   
20 Kusmaryanto L           0 0   
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21 Liya Wulandari P           0 0   
22 M. Hermansyah L           0 0   
23 Malkhatus Khanifa P           0 0   
24 Neva Apriliani P           0 0   
25 Norma Yuliani P           0 0   
26 Novi Puji Astuti P           0 0   
27 Nur Habibah P           0 0   
28 Nurul Chaeni P           0 0   
29 Puja Tricayana P           0 0   
30 Ragil Kondang Yunihasto L           0 0   
31 Risal Chafidin L           0 0   
32 Riskhi Wantoro L           0 0   
33 Rizki Listyawati P           0 0   
34 Robi Choir L           0 0   
35 Rofihawati P           0 0   
36 Setyo Utomo L           0 0   
37 Siti Alfiyah P           0 0   
38 Soleha P           0 0   
39 Sri Puji Astuti P           0 0   
40 Sri Widieyanti P           0 0   
41 Suci Lestari P           0 0   
42 Tika Prapitasari P           0 0   
43 Uun Fitriani P           0 0   
44 Vika Mei Trisdiyanti P           0 0   
45 Wahyu Andika L           0 0   
46 Yayu Sri Kurnia Sari P           0 0   
  JUMLAH   10 9 7 7 8 41 164   
  RATA-RATA   0 0 0 0 0 1 4   
  N T T   5 5 5 5 5 25 100   
  N T R   5 4 2 2 3 0 0   

K K M 71 69 67 68 68   69   
Kesesi, 12 Desember 2009 

Mengetahui Guru Mata Pelajaran 
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Kepala SMPN 1 Kesesi Penjasorkes, 
PRAMUDARNO, S.Pd. EDDI WARNOTO, S.Pd. 
NIP. 19630407 198703 1 007 NIP. 19590419 198003 1 007 
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DAFTAR NILAI HARIAN 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

           
KELAS : VIII C Konvensional
SEMESTER : 1 (SATU) Post test
TAHUN PELAJARAN : 2009 / 2010 
STANDAR KOMPETENSI : 
KOMPETENSI DASAR : 

 MATERI Passing sepak 
bola      

NO NAMA SISWA L/P 
Aspek dan Skor Penilaian Jumlah Nilai tuntasPerkenaan kaki arah bola jml passing Koordinasi Skor 

      5 5 5 5 5       
1 Agung Setiabudi L 5 5 5 5 5 25 100   
2 Agus Cayani L 5 4 4 3 4 20 78   
3 Agus Setiawan L 4 4 5 3 4 20 80   
4 Anindya Nurmalita Dewi P 4 3 4 3 3 17 68   
5 Azam Alami L 4 4 4 4 5 21 84   
6 Danang Agus Yuliyanto L 5 4 3 4 3 19 76   
7 Devi Okta Fiyani P 3 4 4 3 3 17 68   
8 Dian Ratnasari P 3 4 4 4 3 18 72   
9 Elah Winingsih P 4 4 4 4 3 19 76   

10 Fahmi Maulana L 4 4 3 4 3 18 72   
11 Gigih Harry Pallevi L 5 5 5 5 5 25 100   
12 Heri Wibowo L 5 4 5 5 5 24 96   
13 Himatul Ulya P 4 3 5 4 3 19 76   
14 Intan Riri Ariyanti P 3 4 5 4 3 19 76   
15 Ita Maysari P 4 2 5 4 3 18 72   
16 Maylani Noviana P 3 4 5 4 3 19 76   
17 Muayati P 4 4 4 3 3 18 72   
18 Muhamad Fakhrul Huda L 5 4 3 3 4 19 76   
19 Muhamad Hafiz L 5 4 3 4 4 20 80   
20 Muhamad Ivan Aulia L 5 4 3 4 4 20 80   
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21 Muhamad Wahyudi L 5 5 5 5 5 25 100   
22 Niah Heru Nisa P 4 4 3 2 3 16 64   
23 Niko Yudistira L 5 4 4 3 4 20 80   
24 Ningrum Setiani P 3 4 5 4 3 19 76   
25 Nisa Fitria Laili P 3 4 5 4 3 19 76   
26 Nova Indriyani P 4 4 3 5 4 20 80   
27 Novian Nandang Wijaya L 5 4 3 4 4 20 80   
28 Nuraini P 4 5 4 3 3 19 76   
29 Nurtsallamah Verawangi Vinazri P 4 3 4 3 3 17 68   
30 Rendy Irwanto L 5 4 4 4 4 21 84   
31 Resmi Yuliasih P 3 4 5 4 3 19 76   
32 Rizayuli Cholipah P 4 3 5 4 3 19 76   
33 Rovikha Rahayu P 3 3 4 4 3 17 68   
34 Santi Mei Linda P 3 2 3 3 3 14 56   
35 Siti Karomah P 3 3 4 2 3 15 60   
36 Siti Novi Jayanti P 4 4 3 3 3 17 68   
37 Siti Rohasanah P 5 3 3 4 3 18 72   
38 Solekhah P 4 3 5 3 3 18 72   
39 Tio Afroni L 5 5 5 5 5 25 100   
40 Titi Wijayanti P 4 4 4 3 3 18 72   
41 Toiwan L 5 4 3 3 4 19 76   
42 Totok Sugiarto L 4 4 4 3 4 19 76   
43 Tri Puspita Sari P 4 3 3 2 3 15 60   
44 Trisningsih P 4 2 4 3 3 16 64   
45 Umi Laela P 3 3 4 4 3 17 68   
46 Widi Yanti P 3 3 4 2 3 15 60   
  JUMLAH   187 172 186 166 161 872 3486   
  RATA-RATA   4 4 4 4 4 19 76   
  N T T   5 5 5 5 5 25 100   
  N T R   3 2 3 2 3 14 56   

K K M 71 69 67 68 68   69   
Kesesi, 15 Januari 2010 

Mengetahui Guru Mata Pelajaran Guru Praktikan, 
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Kepala SMPN 1 Kesesi Penjasorkes, 
PRAMUDARNO, S.Pd. EDDI WARNOTO, S.Pd. ACHMAD KUNTO WIDAGDO 

 NIP. 19630407 198703 1 007 NIP. 19590419 198003 1 
007  

NIM. 
6101405617  
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DAFTAR NILAI HARIAN 
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN 

 
KELAS : VIII E Eksperimen
SEMESTER : 1 (SATU) Post test
TAHUN PELAJARAN : 2009 / 2010 
STANDAR KOMPETENSI : 
KOMPETENSI DASAR : 

 MATERI : Pasing bawah (menyusur) permainan sepak 
bola   

              
NO NAMA SISWA L/P 

Aspek dan Skor Penilaian Jumlah Nilai tuntasperkenaan kaki arah bola jml passing Koordinasi Skor 
      5 5 5 5 5       
1 Ahmad Farizin L 4 4 5 5 4 22 88   
2 Akhmad Makhmudin L 4 5 5 5 5 24 96   
3 Akhmad Riski L 5 5 5 5 5 25 100   
4 Andi Priyambudi L 4 4 5 5 5 23 92   
5 Desi Wulandari P 4 3 4 3 3 17 68   
6 Didi Setiaji L 5 5 5 5 4 24 96   
7 Dwi Rahmawati P 4 3 4 3 3 17 68   
8 Dwiky Surya Widyantoro L 4 5 5 5 4 23 92   
9 Eko Muholik L 5 5 5 5 5 25 100   

10 Eko Prayitno L 4 4 4 5 5 22 88   
11 Ernawati P 4 3 4 4 3 18 72   
12 Esti Apriyani P 4 3 4 4 4 19 76   
13 Hery Afriyanto L 5 5 5 5 5 25 100   
14 Imelda Claudya P 4 3 4 4 3 18 72   
15 Inta Aprilyani P 3 2 3 3 3 14 56   
16 Khaerul Zakirin L 5 5 5 4 5 24 96   
17 Khairul Amin L 5 5 5 4 4 23 92   
18 Kintan Handayani P 4 4 3 3 3 17 68   
19 Kurniawan L 4 5 5 5 3 22 88   
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20 Kusmaryanto L 4 5 5 4 4 22 88   
21 Liya Wulandari P 4 3 4 5 3 19 76   
22 M. Hermansyah L 5 3 5 4 3 20 80   
23 Malkhatus Khanifa P 4 3 4 3 3 17 68   
24 Neva Apriliani P 4 4 4 4 3 19 76   
25 Norma Yuliani P 3 2 4 3 3 15 60   
26 Novi Puji Astuti P 3 3 4 3 3 16 64   
27 Nur Habibah P 4 3 4 4 4 19 76   
28 Nurul Chaeni P 3 2 4 4 3 16 64   
29 Puja Tricayana P 3 2 3 3 3 14 56   
30 Ragil Kondang Yunihasto L 5 5 4 5 4 23 92   
31 Risal Chafidin L 4 4 5 5 5 23 92   
32 Riskhi Wantoro L 5 5 5 5 5 25 100   
33 Rizki Listyawati P 4 4 4 5 4 21 84   
34 Robi Choir L 5 5 5 4 4 23 92   
35 Rofihawati P 3 3 4 5 3 18 72   
36 Setyo Utomo L 5 5 5 5 5 25 100   
37 Siti Alfiyah P 3 3 4 4 3 17 68   
38 Soleha P 4 3 3 3 3 16 64   
39 Sri Puji Astuti P 4 4 4 4 3 19 76   
40 Sri Widieyanti P 3 2 3 4 4 16 64   
41 Suci Lestari P 2 3 4 2 3 14 56   
42 Tika Prapitasari P 4 3 4 3 3 17 68   
43 Uun Fitriani P 3 3 4 3 3 16 64   
44 Vika Mei Trisdiyanti P 3 3 4 3 3 16 64   
45 Wahyu Andika L 4 4 4 5 4 21 84   
46 Yayu Sri Kurnia Sari P 3 3 4 3 3 16 64   
  JUMLAH   182 170 196 187 170 905 3620   
  RATA-RATA   4 4 4 4 4 20 79   
  N T T   5 5 5 5 5 25 100   
  N T R   2 2 3 2 3 14 56   

K K M 71 69 67 68 68   69   
Kesesi, 15 Januari 2010 
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Mengetahui Guru Mata Pelajaran Guru Praktikan, 
Kepala SMPN 1 Kesesi Penjasorkes, 
PRAMUDARNO, S.Pd. EDDI WARNOTO, S.Pd. ACHMAD KUNTO WIDAGDO 

 NIP. 19630407 198703 1 007 NIP. 19590419 198003 1 
007  

NIM. 
6101405617  
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK 
KONTROL 

Hipotesis 

Ho : σ1
2 = σ2

2 

Ha : σ1
2 

 
= 
 

σ2
2 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 
 

Ho diterima apabila F < F 1/2α (nb-1):(nk-1) 
 
 

F 1/2α (nb-1):(nk-1) 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 3616 3378 
n 46 46 

 
x 

 

78,61 73,43 
Varians (s2) 170,82 87,94 

Standart deviasi (s) 13,07 9,38 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

F = 170,8213 = 1,942 
87,9401 

Pada α = 5% dengan: 
dk pembilang = nb - 1 = 46 - 1 = 45 
dk penyebut = nk -1 = 46 - 1 = 45 
F (0.025)(45:45) = 1,81 
 
 

  terkecilVarians
  terbesarVarians  F =
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1,942 1,81 

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai 
varians yang sama. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN 
DAN KELOMPOK KONTROL 

Hipotesis 
Ho : μ1 < μ2 

Ha : μ1 > μ2 

Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 
 

Dimana, 
 
 

Ha diterima apabila  t > t(1-α)(n1+n2-2) 
 
 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Jumlah 3616 3378 
n 46 46 

 
x 

 

78,61 73,43 
Varians (s2) 170,8213 87,9401 

Standart deviasi (s) 13,07 9,38 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
 
 

s = 46 1 170,8213 + 46 1 87,9401 = 11,3746
46 + 46 2 

t = 78,61 73,43   = 2,181 
11,3746  1 + 1 

21 n
1

n
1 s

xx
 t 21

+

−
=

( ) ( )
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2
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46 46 
Pada α = 5% dengan dk = 46 + 46 - 2 = 90 diperoleh t(0.95)(90) =  1,66 
 
 

1,66 2,181 
Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata test kelompok 
eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol 

 


