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ABSTRAK 

Penerapanan media video Dribbling pada permainan sepakbola adalah 

agar siswa dapat melihat video dribbling pada permainan sepakbola dan bisa 

membaca buku panduan teknik ketrampilan dribbling untuk permainan sepakbola, 

sehingga siswa dapat mempratekkan dribbling dan dapat mengembangkan 

pemahaman dan berpikir kritis serta menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan 

pada teknik ketrampilan  dribbling yang terus-menerus. Media video ini, 

diharapkan dapat mengurangi kejenuhan siswa karena selama ini proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh kebanyakan sekolah adalah metode tatap muka 

(ceramah). Sehingga perlu dilakukan pembelajaran berbasis media video 

dribbling untuk menarik minat dan mengurangi kejenuhan belajar pada siswa 

kelas XI MM 2. 

Penerapan media video dribbling pada mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan kesehatan yang telah dilaksanakan berdasarkan analisis 

data dan uji coba. Aspek yang diperhatikan dalam penerapan media video ini 

meliputi: (1) Efektifitas, (2) Kemenarikan, dan (3) Efisiensi. 

Hasil penilaian yang diberikan oleh guru terhadap penggunaan media 

video dribbling pada permainan sepak bola pada mata Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan kesehatan kelas XI MM 2 adalah bahwa bahan ajar yang 

menggunakan video dribbling pada permainan sepak bola pada mata Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan kesehatan digunakan pada siswa kelas XI MM 2 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar materi 

dribbling pada permainan sepakbola. 

 

Kata Kunci: Penerapan Media Video, Pembelajaran Dribbling dalam Permainan 

Sepak Bola 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan jasmani termasuk bagian integral dari system pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan jasmani pada hakekatnya merupakan suatu proses yang 
diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, serta membina 

kemampuan jasmani dan rohani pelakunya. Melalui pendidikan jasmani 

diharapkan seseorang mempunyai jasmani dan rohani yang sehat, sehingga 

melaksanakan tugas untuk kepentingan sendiri maupun bagi kepentingan bangsa. 
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Pada hakekatnya pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang 

sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebihk husus 

lagi, pendidikan Jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan 

wilayah pendidikan lainnya. Hubungan dari perkembangan tubuh, fisik dengan 

pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap 

wilayah pertumbuhan dan pengembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani 

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. Tujuan pendidikan 

jasmani bukan aktivitas jasmani itu sendiri, tetapi untuk mengembangkan potensi 

siswa melalui aktivitas jasmani. 

 Sehubungan dengan hal di atas pemerintah mengeluarkan Undang-

undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 tahun 2005 yaitu: “Pembinaan dan 

pengembangan keolahragaan Nasional yang dapat menjamin pemerataan akses 

terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, 

dan manajemen keolahragaan yang menghadapi tantangan-tantangan serta tuntutan 

perubahan kehidupan Nasional dan global memerlukan system pembinaan 

olahraga untuk mencapai prestasi”. 

Salah satu cabang olahraga yang berprestasi di Indonesia adalah olahraga 

sepakbola, keterpurukan prestasi sepakbola Indonesia sekarang ini, bisa dibilang 

sangat menyedihkan. Seakan menenggelamkan prestasi yang pernah diraih. 

Padahal Indonesia pernah memiliki prestasi yang terbilang lumayan dan cukup 

disegani di kawasan ASEAN, karenanya tak ada salahnya bila PSSI berkaca pada 

masa lalu. Sepakbola sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Di Inggris, 

olahraga ini mulai dimainkan pada abad ke-19, kemudian pada tanggal 21 Mei 

1904 berdiri Federation Internatoinal de Football Association (FIFA) di Paris, 

Prancis. Sepakbola menurut aturan FIFA merupakan suatu permainan beregu yang 

dimainkan 2 regu, yang masing masing regunya terdiri dari sebelas orang pemain. 

Tujuan dari permainan sepakbola adalah masing masing regu berusaha menguasai 

bola, memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin, dan berusaha 

mematahkan serangan lawan untuk melindungi gawangnya agar tidak kemasukan 

bola. Hal ini sesuai dengan definisi sepakbola menurut Abd. Cholid. (2013 :18) 

sepakbola adalah permainan beregu, masing masing regu terdiri atas sebelas 

pemain. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan kaki, 

kecuali penjaga gawang dan dibolehkan menggunakan lengannya di daerah 

tendangan hukumannya. 

Tujuan utama dalam pembelajaran sepakbola menggunakan media Video 

adalah memberikan pengetahuan baru tentang pembelajaran sepakbola terhadap 

siswa dan mengembangkan segenap potensi yang optimal bagi siswa yang melalui 

media Video. Oleh karena itu, contoh gerakan yang diberikan melalui media Video 

untuk memajukan perkembangan peserta didik. Keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran sepakbola ditentukan oleh beberapa faktor yang ada diluar individu 

adalah bahan ajar yang memberikan kemudahan bagi individu untuk 
mempelajarinya. Menurut  Wasis Dwiyogo, (2016) mengatakan: anak yang 

terbiasa bermain dengan media melihat Video terbiasa dengan stimulus 5 

komponen yaitu: gambar, suara, warna, gerakan, dan cahaya. Hal tersebut 

membantu dalam pencapaian suatu gerakan menggiring bola yang baik dalam 
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proses pembelajaran sepakbola. Faktor yang menjadi hambatan dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya sepakbola, kurang berhasilnya dalam 

menyampaikan materi pembelajaran permainan sepakbola. Kendala atau 

hambatannya adalah faktor guru, siswa, lingkungan sekolah yang kurang 

memadai, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, sarana dan pra sarana 

yang kurang lengkap, alat dan media yang dipergunakan kurang. Bertolak 

belakang dari pemikiran tersebut diatas, penulis berusaha melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul: Penerapan media Videountuk meningkatkan hasil 

pembelajaran Dribbling dalam permainan sepakbola pada siswa kelas XI MM 2 

SMKN 1 Dlanggu tahun ajaran 2016-2017. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah Penerapan media video dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

dribbling dalam permaian sepak bola pada siswa kelas XI MM 2 SMKN 1 

Dlanggu tahun ajaran 2016-2017?. 

 

Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah penerapan media video dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran dribbling dalam permaian sepak bola pada siswa kelas XI MM 

2 SMKN 1 Dlanggu tahun ajaran 2016-2017. 

 

Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendapatkan penjelasan tentang variabel-variabel yang dapat 

memprediksi peningkatan kemampuan dribbling siswa. 

b. Untuk mengembangkan strategi pembelajaran berdasarkan temuan-temuan 

dalam penelitian ini dengan media interaktif untuk meningkatkan kemampuan 

dribbling siswa. 

c. Untuk memberikan masukan kepada para pengajar di kelas agar lebih 

memperhatikan kemampuan dribbling siswa sebelum menyampaikan materi 

pelajaran penjasorkes yang berhubungan dengan dribbling. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Penerapan Media Video 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman 

gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi atau 

dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yangdisertai dengan 

suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidivisum yang artinya 

melihat (mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. Media video merupakan 

salah satu jenis media audio visual. Media audio visual adalah media yang 

mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatan. Media audio visual 
merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menyimak.  
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Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 
Menurut Ronal Anderson, (2011:104)  mengemukakan tentang beberapa 

tujuan dari pembelajaran menggunakan media video yaitu mencakup tujuan 

kognitif afektif dan psikomotor.  

 

Manfaat Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 

Manfaat media video menurut Andi Prastowo (2012:302), antara lain : 

a. Memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik, 

b. Memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa 

dilihat,  

c. Menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu,  

d. Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan 

tertentu, dan 

e. Menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat 

memicu diskusi peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, keberadaan media video sangat tidak 

disangsikan lagi di dalam kelas. Dengan video siswa dapat menyaksikan suatu 

peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, berbahaya, maupun 

peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam kelas.Siswa pun 

dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. 

Pembelajaran dengan media video menumbuhkan minatserta memotivasi siswa 

untuk selalu memperhatikan pelajaran. 

 

Pembelajaran Teknik Dribbling 

Permainan sepakbola mempunyai kemampuan dasar inti sangat penting. 

Seorang pemain sepakbola harus memiliki kemampuan dasar yang baik. Baik 

buruknya kemampuan dasar sepakbola seorang dapat dilihat dari teknik-teknik 

dasar sepakbola yang dikuasai. Menurut Pipit (Mielke, 2010;1), kemampuan dasar 

bermain sepakbola harus dikuasai. Dasar-dasar bermain sepakbola antara lain: 

menggiring (dribbling), mengoper (passing), menembak (shooting), menyundul 

bola (heading), menimang bola (juggling), menghentikan bola (strapping) dan 

lemparan kedalam (throw-in). 

 

Penerapan Media Video dalam Meningkatkan Hasil Pembelajaran Dribbling 

Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio 

visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat 

siswa dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar. 

Menurut Azhar Arsyad (2011:49) menyatakan bahwa video merupakan gambar 

dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas 
dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual 

yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan 

suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar 

hidup dan suara memberikan daya Tarik tersendiri. Video menyajikan informasi, 
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memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian deskritif yang dilandasi prinsip kolaboratif 

dan kooperatif, sehingga penyiapan partisipaan dipandang perlu dilakukan pada 

kegiatan awal. Melakukan diskusi dengan teman sejawat guru Penjasorkes tentang 

desain atau strategi pembelajaran pada materi Dribbling yang diikuti dengaan 

penyusunan rencana kegiatan. 

 

Perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan adalah: 

a. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk menentukan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang disampaikan kepada siswa dengan menggunakan 

pembelajaran dengan media interaktif. 

b. Membuat RPP siklus I dengan model pembelajaran dengan media interaktif 

c. Membuat lembar observasi siklus I untuk melihat bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas ketika latihan dan kerja kelompok dilaksanakan. 

d. Membuat Lembar Kerja Siswa siklus I 

e. Membentuk kelompok yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan 

akademis, jenis pembelajaran dengan menggunakan media interaktif pada 

siklus I 

f. Menyusun alat evaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan untuk 

dilaksanakan pada siklus II serta menyiapkan instrumen pendukung 

pembelajaran lainnya. 

 

Prosedur Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan 
Selama pembelajaran langsung dilakukan observsi untuk mengetahui 

penggunaan media interaktif dalam meningkatkan dribbling pada proses 

pembelajaran Penjasorkes. Langkah selanjutnya bagi peneliti adalah pelaksanaan. 

Ketika dilaksanakan kegiatan dribbling kebanyakan siswa yang tidak tahu dan 

tidak paham, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan yang berkenaan dengan 

praktek dribbling. Karena ketidakpahaman dan ketidakmapuan dalamm menjawab 

soal-soal listening, suasana kelas tampak gaduh dan sulit dikendalikan. 

 

Refleksi 
Tahap yang terahir merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata Penjasorkes reflection yang 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya 

untuk memahami proses, masalah, persoalan dan kendala nyata dalam proses 

tindakan. Dalam hal ini peneliti melakukan penilaian sebagai tugas akhir dari 

siklus. 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian 
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam Penelitian ini, latar 
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penelitiannya adalah di SMKN 1 Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI MM-2 SMKN 1 Dlanggu Kabupaten 

Mojokerto. 

Waktu Penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian. Penelitian ini 

berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017. 

 

Instrumen Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini digunakan satu jenis instrumen penelitian sebagai alat 

pengumpulan data, yaitu: instrumen tes, yang terdiri atas: (a) media video 

(videomedia), dan (b) tes hasil Pembelajaran dribbling. 

 

Teknik Analisis data  
Teknik analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

penyebaran data penelitian masing-masing variabel sebagaimana adanya, tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, (Arikunto, 2010). Data mentah 

yang telah dikumpulkan perlu diolah dan diringkas agar dapat dideskripsikan dan 

mudah dipahami. 

 

Penyiapan Partisipan 
Penelitian ini dilandasi prinsip kolaboratif dan kooperatif, sehingga 

penyiapan partisipan dipandang perlu dilakukan pada kegiatan awal. Melakukan 

diskusi dengan teman sejawat guru Penjasorkes tentang desain atau strategi 

pembelajaran pada materi Dribbling yang diikuti dengan penyusunan rencana 

kegiatan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Paparan Hasil Observasi Pra-siklus 

Data hasil pretes kelompok siswa yang mendapat perlakuan metode 

pembelajaran ekspositori, dianalisis dengan teknik statistik uji-t dua sampel 

independen. Tujuan analisis statistik ini adalah untuk mengetahui tingkat kese-

taraan kelompok siswa tersebut.  

Berdasarkan isi Tabel 1 terlihat bahwa nilai pretes kelompok siswa 

sebelummendapat perlakuan pembelajaran dengan media Video adalah 69,425.  

 

Paparan Hasil Tindakan Siklus 1 

Paparan hasil siklus 1 dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Nilai Siklus I 

No. Kemampuan Dribbling Rata-Rata Nilai 

1 Media non  Video 71,615 

Rata-rata nilai 71,615 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan 
Dribbling siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Siklus I 

diperoleh rata-rata nilai 71,615 (<70,00). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

secara umum, siswa belum tuntas.  
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Paparan Hasil Tindakan Siklus II 

Selama pembelajaran berlangsung dilakukan observasi untuk mengetahui 

pengaruh kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan hasil Dribbling siswa dalam 

proses pembelajaran materi Permainan Bola Besar. Pada pembelajaran ini siswa 

yang masuk sebanyak 32 siswa. 

Tabel 2. Hasil Nilai Siklus II 

No. Kemampuan Dribbling  Rata-rata Nilai  

1 Media Video 80,615 
Rata-rata nilai 80,615 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan 

Dribbling siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Siklus II 

diperoleh rata-rata nilai 80,615 (>75,00 yang merupakan KKM Mapel 

Penjasorkes). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum, semua siswa 

tuntas.  

 

Pembahasan Antar siklus 

Sebelum perlakuan diberikan pada masing-masing kelompok, nilai rerata 

pretes siswa sebelum diberi perlakuan pembelajaran dengan media Video adalah 

69,425. Setelah siswa diberi perlakuan pembelajaran dengan media Video pada 

siklus I mengalami peningkatan menjadi 71,615, namun hasil ini belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa mata pelajaran Penjasorkes yaitu 

75,00. 

Bila dihitung berdasarkan nilai rerata pretes, kelompok siswa yang diberi 

perlakuan pembelajaran dengan media Video setelah dilaksanaknnya siklus ke II 

mengalami peningkatan rerata hasil belajar sebesar 80,615-69,425 =11,19.  

Berdasarkan hasil pada sisklus penelitian tersebut diatas, dapat ditunjukkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar Dribbling skills antara siswa yang diajar 

menggunakan metode pembelajaran dengan dibantu media Video. Penerapan 

pembelajaran dengan media Video memberikan pengaruh yang lebih baik pada 

perolehan hasil belajar Dribbling daripada penerapan pembelajaran dengan media 

lainya. Dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan dibantu media video lebih efektif dalam perolehan hasil belajar Dribbling 

daripada pembelajaran dengan lainnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka kesimulannya adalah, Penerapan media video dapat 

meningkatkan hasil belajar dribbling dalam permainan sepak bola di kelas XI MM 

2 SMKN 1 Dlanggu. Nilai rerata hasil belajar dribbling siswa setelahmendapat 

pembelajaran dengan media interaktif sebesar 80,115 lebih tinggi daripada 
sebelum siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan media video yaitu 

69,425, artinya setelah adanya perlakuan pembelajaran menggunakan media video 

terdapat kenaikan perolehan hasil belajar siswa sebesar 11,19. Hal ini dapat 
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diartikan bahwa secara individu maupun kelompok, pembelajaran dengan media 

video memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dribbling. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan dan refleksi penerapan pembelajaran dengan media 

video terhadap hasil belajar dribbling siswa kelas XI SMKN 1 Dlanggu, maka 

saran yang dapat diajukan adalah: Para guru dalam pembelajaran hendaknya 

menggunakan media video, khususnya pembelajaran Penjasorkes  pada materi atau 

pokok bahasan tertentu, sesuai dengan karakteristik pembelajaran. 
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