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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori dan Penelitian yang Relevan  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pebelajar, pengajar, dan 

bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan 

atau media. Media pembelajaran dipergunakan untuk memudahkan dalam 

penyampaian materi kepada peserta didik. Peserta didik akan terbantu dalam 

memahami materi yang komplek. Pemanfaatan media juga berperan besar dalam 

memberikan pengalaman belajar peserta didik. Pelatih yang profesional adalah pelatih 

yang memiliki kompetensi tinggi dalam melatih. Mereka dapat merancang atau 

mendesain suatu kegiatan pelatihan pada kondisi apapun. Baik itu sarana prasarana 

yang minim, lingkungan yang kurang kondusif, bahkan peserta didik yang memiliki 

latar belakang kemampuan afektif, kognitif, psikomotor, dan fisik yang berbeda. 

Dalam penggunaan media pembelajaran pelatih dituntut untuk selalu kreatif 

memanfaatkannya atau menciptakan media tersebut. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifanproses pembelajaran dan penyampaian pesan dan 

isi pelatihan  pada saat itu. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, media pembelajaran 

juga dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan 
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informasi. Hal ini akan sangat membantu dalam proses belajar dan latihan agar 

peserta didik mampu menerima materi latihanuntuk mencapai tujuan latihan itu 

sendiri. 

 Kegiatan pembelajaran sepakbola agar berlangsung secara runtut, peserta 

didik dapat memahaminya, strategi pembelajaran yang digunakan adalah dapat 

ditunjang oleh pemanfaatan media pembelajaran. Bagi anak-anak sekolah sepakbola 

media pembelajaran akan membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi untuk belajar 

jika media pembelajaran yang dipergunakan didesain dengan menarik dan 

komunikatif. Beragam pilihan media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan pelatih 

untuk kepentingan penyampaian materi kepada peserta didik. Media visual 

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat membantu pelatih dalam 

penyampaian materi latihan proses pembelajaran dan pelatihan sepakbola. 

Menurut Azhar Arsyad (2010:3) media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Dalam cakupan yang lebih sempit media diartikan sebagai alat-alat untuk 

menyusun kembali informasi visual atau verbal yang disampaikan. Menurut Agus S. 

Suryobroto (2001:15) media berperan sebagai medium untuk mengantarkan pesan 

dari sumber ke penerima. Dapat juga dikatakan bahwa media digunakan untuk  

mengkomunikasikan pesan kepada si penerima pesan. Media hendaknya dapat 

dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Sehingga dapat dirangkum bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima, yang dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan minat, 

serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran 

berlangsung secara optimal. 
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Menurut Agus S. Suryobroto (2001:16) beberapa istilah yang terdapat dalam 
media pembelajaran yaitu: media, audio, visual, aid. Media adalah alat bantu untuk 
menyampaikan pesan, audio adalah berkenaan dengan pendengaran, visual adalah 
berkenaan dengan penglihatan, dan aid adalah pertolongan atau bantuan. Audio Visual 
Aid (AVA) adalah alat bantu yang dapat dilihat dan didengar dalam memberikan 
pelajaran. Di Amerika ada beberapa istilah yaitu Innstructional Aid, Visual Aid, 
Audio Aid, dan Audio Visual Aid. 

Menurut Agus S. Suryobroto (2001:16) latar belakang masalah ditemukannya 
media pembelajaran adalah karena adanya kesalahan komunikasi, disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain: 

a. Guru kurang dapat menyampaikan pesan 
b. Adanya perbedaan daya tangkap siswa 
c. Adanya perbedaan ruang dan waktu antara guru dan siswa 
d. Jumlah siswa yang terlalu besar. 

 
2. Karakteristik Media 

Pada hakekatnya media pembelajaran yang digunakan di Indonesia memiliki 

karakteristik jenis media sebagai berikut: 

a. Media grafis  

Media grafis termasuk media visual, seperti yang lain berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Banyak jenis media grafis antara 

lain: gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta dan globe, 

papan flanel, dan papan buletin. 

b.  Media audio 

 Media audio merupakan media yang berkaitan dengan pendengaran atau 

suara. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik 

verbal maupun nonverbal. Ada beberapa jenis media audio yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran olahraga yakni: radio, alat perekam pita magnetic, dan 

laboratorium bahasa. 

c. Media proyeksi diam 

Terdiri dari film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak 

tembus pandang, mikrofis, film, film gelang, televisi, serta permainan dan simulasi. 
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d. Pemilihan media 

 Menurut Agus S. Suryobroto (2001:24) dalam memilih media ada dua macam 

yang perlu dipertimbangkan seperti pada bagan dibawah ini :  

  MEDIA 

                              MEDIA SIAP PAKAI    MEDIA KHUSUS 

PEMILIHAN MEDIA DIPERTIMBANGKAN 

Gambar 1. Pemilihan Media 

e. Dasar pertimbangan pemilihan media  

1) Media harus relevan dengan tujuan pembelajaran 

2) Media harus ada sumber informasi 

3) Media ada di pasaran dan divalidasikan 

4) Perlu tim untuk meriview bagi calon pemakai 

5) Tersedia format review yang sudah dibakukan 

6) Apakah media boleh direview. 

f. Kriteria pemilihan media 

Dalam pemilihan media adanya kriteria yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Mudah didapat (dibeli/dibuat) 

2) Ada dana, tenaga, dan fasilitas 

3) Luwes, praktis, dan tahan lama 

4) Efektivitas dan efisien untuk jangka panjang. 

3. Media Visual 

Secara umum media visual dikelompokkan menjadi  media gambar 

representasi (gambar dan foto), diagram yang menunjukkan hubungan antar konsep 

dan isi materi, peta yang menunjukkan hubungan antar unsurdalam isi materi, dan 
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grafik (tabel, grafik, chart).media berbasis visual memegang peran sangat penting 

dalam proses belajar dan latihan. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan.Visual dapat pula menumbuhkan minat peserta didik dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi latihan dengan dunia nyata. Agar menjadi 

efektif, visual sebaiknya di tempatkan pada konteks yang bermakna dan peserta didik 

harus berinteraksi dengan visual itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.  

Menurut Azhar Arsyad (2010:106) Bentuk visual bisa berupa (a) gambar 

representasi seperti gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana 

tampaknya suatu benda; (b) diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, 

organisasi, dan struktur isi material; (c) peta yang menunjukkan hubungan-hubungan 

ruang antara unsur-unsur dalam isi materi; (d) grafik seperti tabel, grafik, dan chart 

yang menyajikan gambaran atau antar hubungan seperangkat gambar atau angka-

angka. 

Gambar atau foto adalah media grafis yang paling sering digunakan untuk 

membantu menyampaikan materi latihan kepada peserta didik dalam proses latihan. 

Gambar atau foto yang dipergunakan bisa berupa lukisan tangan atau hasil cetakan. 

Media ini memiliki berbagai kelebihan dibanding media grafis yang lain. Keuntungan 

tersebut adalah: 

a. Bersifat konkret. Gambar atau foto dapat dilihat oleh peserta didik dengan lebih 

jelas dan realistis menunjukkan materi atau pesan yang disampaikan. 

b. Mengatasi ruang dan waktu. Untuk menunjukkan gambar stadion atau lapangan 

sepakbola tidak perlu melihat objek yang sesungguhnya melainkan cukup dengan 

melihat gambar atau fotonya saja. 

c. Meminimalisasi keterbatasan pengamatan mata. Untuk menerangkan objek 

tertentu yang sulit untuk diamati maka gunakanlah gambar atau foto. 
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d. Dapat memperjelas suatu masalah. Gambar memungkinkan suatu masalah 

dipahami secara sama. 

e. Murah dan mudah. Gambar atau foto dapat dibuat sendiri oleh pelatih dengan 

biaya yang murah dan penggunaannyapun juga mudah. 

Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan media visual menurut Oemar 

Hamalik ( 1994:18) adalah media dapat membangkitkan motivasi dan pengaruh 

psikologis bagi peserta didik. Efektifitas proses pembelajaran juga akan terlaksana 

bila memanfaatkan media pembelajaran. Lebih lanjut menurut Azhar Arsyad 

(2005:16) mengemukakan empat fungsi dari pemanfaatan media 

pembelajaran.Pertama, fungsi atensi. Media visual dipergunakan sebagai alat sentral 

dalam proses pembelajaran. Tampilan atau bentuk media visual yang menarik akan 

mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada materi yang disampaikan. 

Kedua, fungsi afektif. Media visual mampu membangkitkan minat peserta didik untuk 

memperhatikan materi yang disampaikan. Ketiga, fungsi kognitif. Media visual akan 

mempermudah dalam memahami dan mengingat terhadap pesan yang terkandung 

dalam gambar. Keempat, fungsi kompensatoris. Media visual yang dipergunakan 

dapat mengakomodir kelemahan peserta didik dalam menerima dan memahami materi 

yang ditampilkan dalam gambar. Peserta didik yang lemah dalam memahami materi 

yang disampaikan dalam bentuk verbal terbantu dengan penggunaan media visual. 

Media visual  juga dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan sarana 

prasarana. Sekolah sepakbola (SSB) yang tidak memiliki sarana prasarana yang 

memadai dapat memanfaatkan media gambar untuk mengenalkan gerakan-gerakan 

teknik dasar dalam memudahkan peserta didik belajar teknik dasar sepakbola tersebut. 

Media visual yang umum dipergunakan adalah berupa gambar atau foto dan tidak 

semua media visual dapat dipergunakan. Tampilan media gambar disusun dengan 
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mengedepankan prinsip sederhana, artinya media gambar yang disajikan membuat 

sedikit unsur pesan atau materi. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat keterbacaan 

gambar tersebut bagi peserta didik. Semakin banyak pesan atau materi yang ada di 

dalam gambar maka akan semakin sulit pula peserta didik dalam menangkap pesan 

yang disampaikan lewat gambar tersebut. Unsur gambar yang ada dalam gambar 

tersebut sebaiknya disertai dengan kata-kata penjelas. Prinsip yang kedua yaitu 

keterpaduan.keterpaduan menggambarkan hubungan yang sinergis dan saling mengisi 

antara unsur-unsur yang ada dalam gambar. Gambar kata-kata penjelas yang 

digunakan dalam gambar merupakan satu kesauan, bukan berdiri sendiri yang akan 

membentuk suatu pesan yang komunikatif. 

Prinsip ketiga adalah penekanan yaitu, gambar yang disajikan merupakan 

uraian materi dalam bentuk sederhana. Untuk memperjelas pesan yang ingin 

disampaikan lewat gambar itu berikan penekanan pada bagian terpenting yang 

merupakan inti pesan agar perhatian peserta didik dapat tertuju pada bagian itu. 

Prinsip keempat adalah keseimbangan. Keseimbangan berkait dengan tata letak atau 

lay out gambar. Prinsip kelima yaitu bentuk. Bentuk gambar yang tidak rumit dan 

menarik akan membuat peserta didik fokus kepada gambar yang disampaikan. Prinsip 

keenam adalah warna. Gambar yang berwarna akan lebih menarik daripada gambar 

hitam putih. Unsur yang menarik ditekankan pada gambar yang ditampilkan langsung 

agar menjadi perhatian peserta didik. Penggunaanya disesuaikan dengan kebutuhan 

dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan. 

Menurut Azhar Arsyad (2010:92-93) ada beberapa prinsip umum yang perlu 

diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut: 

a. Usahakan visual itu sederhana mungkin dengan menggunakan gambar garis, 
karton, bagan, dan diagram.  
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b. Visual digunakan untuk menekankan informasi saran   sehingga pembelajaran 
dapat terlaksana dengan baik. 

c. Gunakan grafik untuk mnggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum 
menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa 
mengorganisasikan informasi. 

d. Ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. 
e. Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep, misalnya dengan 

menampilkan konsep-konsep yang divisualkan itu secara berdampingan. 
f. Hindari visual yang tak berimbang. 
g. Tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. 
h. Visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. 
i. Visual, khususnya diagram, amat membantu untuk mempelajari materi yang agak 

kompleks. 
j. Visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan 

efektif apabila jumlah objek dalam visual yang akan ditafsirkan dengan benar 
dijaga agar terbatas, jumlah aksi terpisah yang penting pesan-pesannya harus 
ditafsirkan dengan benar sebaiknya terbatas, dan semua objek dan aksi yang 
dimaksudkan dilukiskan secara realistik sehingga tidak terjadi penafsiran ganda. 

k. Unsur-unsur pesan dalam visual itu harus ditonjolkan dan dengan mudah 
dibedakan dari unsur-unsur latar belakang untuk mempermudah pengolahan 
informasi. 

l. Keterangan gambar harus disiapkan untuk mempermudah informasi yang sulit 
dipahami. 

m. Warna harus digunakan secara realistik. 
n. Warna dan pemberian bayangan digunakan untuk mengarahkan perhatian dan 

membedakan komponen-komponen. 
 

4. Pemilihan dan Penggunaan Media Visual 

Untuk mempermudah penyampaian materi latihan kepada peserta didik perlu 

dipilih media yang tepat. Ketepatan dalam pemilihan media visual dapat 

menyebabkan proses latihan dan pembelajaran menjadi lancar dan materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Pelatih sekolah sepakbola dapat 

memilih media visual seperti gambar atau foto. Kedua jenis media visual ini 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu, mudah dibuat dan digunakan, praktis, 

sederhana, dan relatif murah. 

Beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh pelatih sekolah sepakbola 

dalam memilih media visual. Diantaranya, media visual yang dipilih sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan latihan yang ingin dicapai, mempertimbangkan kemampuan 

dan keterampilan peserta didik, tingkat keterbacaan oleh peserta didik, praktis dan 
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sederhana, bersifat fleksibel, multiguna, tahan lama, ekonomis, dan mudah digunakan 

oleh pelatih. 

Menurut Azhar Arsyad (2005:92-93) memberikan gambaran mengenai 

beberapa konsep penggunaan media visual agar efektif yaitu, bentuk media visual 

dibuat yang sederhana mungkin agar mudah dipahami, penggunaan media visual 

untuk menjelaskan informasi yang terdapat teks, berikan pengulangan sajian visual 

dan  libatkan peserta didik di dalamnya, gunakan gambar untuk membedakan dua 

konsep yang berbeda, keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar, dan 

penggunaan warna harus realistik. Mekanisme pembelajaran audio visual dirancang 

dengan beberapa prinsip dasar dan penuntun dalam rangka memenuhi kebutuhan 

penggunaan media visual, bahan gambar maupun grafis merupakan salah satu dari 

beberapa ide atau gagasan untuk merancang mekanisme tersebut agar pembelajaran 

audio visual mudah dimengerti dan menarik sehingga media dapat menyampaikan 

pesan atau pembelajaran yang diinginkan oleh pelatih. 

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media visual dalam 

menopang proses pembelajaran dan pelatihan sepakbola. Pertimbangan-pertimbangan 

mulai dari fungsi ekonomis, kepraktisan, dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

media visual dijadikan pertimbangan bagi seorang pelatih terutama untuk 

memudahkan dalam fungsi utamanya sebagai pendidik dan pelatih. Pengoptimalan 

media visual memberikan dampak psikologis bagi pelatih, karena ia akan lebih 

memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan materi atau pesan kepada peserta 

didik. Dalam hal ini tenaga pendidik dituntut untuk mengembangkan media visual 

yang sudah ada atau menciptakan  media-media visual baru yang lebih kreatif dan 

inovatif.  

5. Pengaruh penggunaan media visual 
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Pengaruh pembelajaran media visual merupakan salah satu faktor dalam 

meningkatkan prestasi anak didik. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat daya ingat. Visual dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Agar 

menjadi efektif, visual ditempatkan pada konteks yang bermakna dan anak didik harus 

berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. 

Proses latihan dilakukan intensif setiap 3 kali seminggu secara drililing adapun sesi 

latihan dapat dilihat pada petunjuk pelaksanaan. 

6. Pengertian Permainan Sepakbola 

Menurut Edy Sih Mitranto dan Slamet (2010:29) sepakbola adalah satu 

permainan yang dilakukan dengan cara menyepak bola ke berbagai arah. Tujuannya 

adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tim 

sendiri agar tidak kemasukan bola. Dalam permainan ini terdapat wasit yang bertugas 

menerapkan peraturan permainan dan berkuasa di lapangan dan dibantu dua penjaga 

garis. Permainan sepakbola dimainkan oleh dua regu yang setiap regu berjumlah 11 

orang pemain, ditambah pemain cadangan.Permainan ini dimainkan dua babak, tiap-

tiap babak terdiri atas 1x45 menit dengan istirahat antara babak selama 15 menit. 

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

masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya adalah penjaga 

gawang.Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan menggunakan tungkai, kecuali 

penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah kotak 

pinalti.Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan 

(outdoor) dan di dalam ruangan (indoor).Sepakbola berkembang dengan pesat 

dikalangan masyarakat karena permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki dan 

perempuan; anak-anak, dewasa, dan orang tua. Bukti nyata permainan dapat 
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dilakukan wanita yaitu diselenggarakannya sepakbola wanita pada kejuaraan  Dunia 

1999. Dalam final tim AS melawan China, dan tim AS yang menjuarai kejuaraan 

tersebut. 

7. Teknik Dasar Sepakbola 

Untuk bermain bola dengan baik pemain dibekali dengan teknik dasar yang 

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

pemain tersebut dapat bermain sepakbola dengan baik pula. Beberapa teknik  dasar 

yang perlu dimiliki pemain sepakbola adalah menendang (kicking), menghentikan 

bola (stoping), menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), 

lemparan kedalam (throw-in), dan menjaga gawang (goal keeping).  Menurut Sucipto 

(2007:17-41) uraian dari teknik-teknik dasar tersebut: 

a. Menendang (Kicking) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola 

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

dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk mengumpan, 

menembak ke gawang, dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan. 

1) Menendang dengan kaki bagian dalam 
 Analisis geraknya adalah sebagai berikut :  

a) Badan menghadap sasaran di belakang bola. 
b) Kaki tumpu berada di samping bola kurang lebih 15 cm, ujung kaki 

menghadap sasaran, lutut sedikit ditekuk. 
c) Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai 

bola. 
d) Perkenaan kaki pada bola tepat pada mata kaki dan tepat ditengah-tengah bola. 
e) Pergelangan kaki ditegangkan pada saat mengenai bola. 
f) Gerak lanjut kaki tendang diangkat menghadap sasaran. 
g) Pandangan ditujukan ke bola dan mengikuti arahnya jalannya bola terhadap 

sasaran. 
h) Kedua lengan terbuka di samping badan. 
 

2) Menendang dengan kaki bagian luar 
Analisis geraknya adalah sebagai berikut : 

a) Posisi badan di belakang bola, kaki tumpu di samping belakang bola kurang 
lebih 25 cm, ujung kaki  ke sasaran, dan lutut sedikit ditekuk.  
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b) Kaki tendang berada di belakang bola, dengan ujung kaki menghadap ke 
dalam. 

c) Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai 
bola. 

d) Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki bagian luar dan tepat pada 
tengah-tengah bola, pada saat perkenaan dengan bola pergelangan kaki 
ditegangkan. 

e) Gerak lanjut kaki tendang diangkat serong kurang lebih 45 derajat menghadap 
sasaran. 

f) Pandangan ke bola dan mengikuti jalannya bola kesasaran. 
g) Kedua lengan terbuka menjaga keseimbangan di samping badan. 

 
3) Menendang dengan punggung kaki 

Analisis menendang dengan punggung kaki adalah sebagai berikut: 
a) Badan di belakang bola sedikit condong ke depan, kaki tumpu diletakkan di 

samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran, dan lutut sedikit 
ditekuk. 

b) Kaki tendang berada di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke 
depan/sasaran. 

c) Kaki tendang ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai 
bola. 

d) Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki penuh dan tepat pada 
tengah-tengah bola dan pada saat mengenai bola pergelangan kaki 
ditegangkan. 

e) Gerak lanjut kaki tendang diarahkan dan diangkat kearah sasaran. 
f) Pandangan mengikuti jalannya bola dan kesasaran. 
 

4) Menendang dengan punggung kaki bagian dalam 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan berada di belakang bola, sedikit serong kurang lebih 40 derajat 
dari garis lurus bola, kaki tumpu diletakkan di samping belakang bola 30 cm 
dengan ujung kaki membuat sudut 40 derajat dengan garis lurus bola. 

b) Kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki serong kearah luar. 
Kaki tendang tarik ke belakang dan ayunkan ke depan sehingga mengenai 
bola. 

c) Gerak lanjutan kaki tendang diangkat dan diarahkan kedepan. 
d) Pandangan mengikuti jalannya bola kesasaran. 
e) Lengan dibuka berada di samping badan sebagai keseimbangan. 
 

b. Menghentikan bola (stoping) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan 

menghentikan bola untuk mengontrol bola,yang didalamnya untuk mengatur tempo 

permainan,  mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk passing. Perkenaan 
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bagianbadan pada umumnya yang digunakan untuk menghentikan bola adalah kaki, 

paha, dan dada.  

1) Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam 
Analisisnya adalah sebagai berikut : 

a) Posisi badan segaris dengan datangnya bola. 
b) Kaki tumpu mengarah pada bola dengan lutut sedikit ditekuk. 
c) Kaki diangkat sedikit dengan permukaan bagian dalam kaki dijulurkan ke 

depan segaris dengan datangnya bola. 
d) Bola menyentuh kaki persis di bagian dalam/mata kaki. 
e) Kaki yang untuk menghentikan bola harus mengikuti arah bola. 
f) Kaki bersama bola berhenti di bawah badan. 
g) Pandangan mengikuti jalannya bola sampai bola berhenti. 
h) Kedua lengan dibuka di samping badan menjaga keseimbangan. 
 

2) Menghentikan bola dengan kaki bagian luar 
Analisis geraknya adalah sebagai berikut : 

a) Posisi badan menghadap datangnya bola. 
b) Kaki tumpu berada di samping kurang lebih 30 cm dari garis datangnya bola 

dengan lutut sedikit ditekuk. 
c) Kaki diangkat sedikit dengan permukaan kaki bagian luar dijulurkan ke depan 

menjemput datangnya bola. 
d) Bola menyentuh kaki persis di permukaan kaki bagian luar. 
e) Pada saat kaki menyentuh bola, kaki penghenti mengikuti arah bola sampai 

berada di bawah badan. 
f) Posisi lengan berada di samping badan untuk menjaga keseimbangan. 
 

3) Menghentikan bola dengan telapak kaki 
Analisis gerakannya dalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan menghadap datangnya bola. 
b) Kaki tumpu berada di samping kira-kira 15 cm dari garis datangnya bola dan 

lutut ditekuk sedikit. 
c) Kaki diangkat sedikit dengan telapak kaki dijulurkan menghadap sasaran. 
d) Pada saat bola masuk ke kaki, ujung kaki diturunkan sehingga bola berhenti di 

depan badan. 
e) Pandangan mengikuti arah bola sampai bola berhenti. 
f) Kedua lengan dibuka di samping badan menjaga keseimbangan. 
 

4) Menghentikan bola dengan punggung kaki 
 Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan menghadap datangnya bola. 
b) Kaki tumpu berada di samping 15 cm dari garis datangnya bola dan lutut 

sedikit ditekuk. 
c) Kaki  diangkat sedikit dan dijulurkan ke depan menjemput datangnya bola. 
d) Bola menyentuh kaki persis di punggung kaki. 
e) Pada saat kaki menyentuh bola, kaki penghenti mengikuti arah bola sampai 

berhenti di bawah badan. 
f) Posisi lengan berada di samping badan untuk menjaga keseimbangan. 
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5) Menghentikan bola dengan paha 

Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 
a) Posisi badan menghadap datangnya bola. 
b) Kaki tumpu berada di samping 15 cm, dari garis datangnya bola dan lutut 

sedikit ditekuk. 
c) Paha diangkat tegak lurus dengan badan dan lutut ditekuk tegak lurus dengan 

paha. 
d) Pada saat bola mengenai paha, paha direndahkan mengikuti arah bola. 
e) Bola mengenai paha tepat pada tengah-tengah paha antara lutut dan pangkal 

paha. 
f) Pandangan mengikuti arah bola sampai bola berhenti di depan badan dan 

kedua lengan dibuka di samping badan untuk menjaga keseimbangan. 
 

6) Menghentikan bola dengan dada 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan menghadap datangnya bola. 
b) Kedua kaki dibuka selebar bahu dengan kedua lutut sedikit ditekuk. 
c) Dada dibusungkan ke depan menghadap datangnya bola. 
d) Pada saat bola mengenai dada, badan dilentingkan mengikuti arah bola. 
e) Perkenaan bola pada dada tepat pada tengah-tengah dada. 
f) Pandagan mengikuti bola sampai bola berada di depan badan. 
g) Kedua lengan dibuka di samping badan menjaga keseimbangan. 

  
c. Menggiring bola (dribbling) 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau pelan-

pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam menendang bola. 

Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati 

lawan, dan menghambat permainan. 

1) Menggiring bola dengan kaki bagian dalam  
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang bola. 
b) Kaki yang digunakan tidak ditarik, hanya diayunkan ke depan saja. 
c) Secara teratur bola disentuh atau didorong ke depan. 
d) Bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki, dengan demikian bola tetap 

dikuasai. 
e) Pada waktu menggiring bola kedua lutut sedikit ditekuk untuk mempermudah 

penguasaan bola. 
f) Pada saat kaki menyentuh bola, pandangan kearah bola dan depan untuk 

melihat situasi di lapangan. 
g) Kedua lengan menjaga keseimbangan di samping badan. 

 
2) Menggiring bola dengan kaki bagian luar 

Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 
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a) Posisi kaki sama dengan posisi menendang dengan menendang dengan kaki 
bagian luar. 

b) Kaki yang digunakan menggiring bola hanya menyentuh bola bergulir ke 
depan. 

c) Tiap melangkah secara teratur kaki menyentuh bola. 
d) Bola selalu dekat dengan kaki agar bola selalu dikuasai. 
e) Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah untuk menguasai bola. 
f) Pada saat kaki menyentuh bola pandangan kearah bola, dan melihat situasi 

lapangan. 
g) Kedua lengan menjaga keseimbangan badan. 

 
3) Menggiring bola dengan punggung kaki 

Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 
a) Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang dengan punggung 

kaki. 
b) Kaki yang digunakan menggiring bola hanya menyentuh bola tanpa terlebih 

dahulu ditarik ke belakang dan diayun ke depan. 
c) Tiap melangkah secara teratur kaki menyentuh bola. 
d) Bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki. 
e) Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah menguasai bola. 
f) Pandangan melihat bola pada saat kaki menyentuh, lihat situasi lapangan dan 

kedua lengan untuk menjaga keseimbangan badan. 
 

d. Menyundul bola (heading) 

Menyundul bola pda hakekatnya memainkan bola dengan kepala.Tujuan 

menyundul bola adalah untuk mengumpan, mencetak gol, dan untuk mematahkan 

serangan lawan.Ditinjau dari posisi tubuhnya, menyundul bola dapat dilakukan sambil 

berdiri, melompat, dan sambil mencetak gol. 

1) Menyundul bola sambil berdiri 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Posisi badan tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu atau salah satu kaki maju 
ke depan dan menghadap sasaran. 

b) Kedua lutut sedikit ditekuk. 
c) Lentingkan badan ke belakang, pandangan diarahkan datangnya bola dan dagu 

merapat dengan leher. 
d) Dengan gerakan bersamaan otot-otot perut, dorongan panggul, dan kedua lutut 

diluruskan, badan dilecutkan ke depan sehingga dahi mengeni bola. 
e) Seluruh berat badan diikutsertakan ke depan, sehingga berat badan berada di 

depan dan menghadap sasaran. 
f) Salah satu kaki maju ke depan sebagai gerak lanjutan. 
g) Kedua lengan menjaga keseimbangan. 
 

2) Menyundul bola sambil meloncat atau melompat. 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Meloncat atau melompat sesuai dengan datangnya bola. 
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b) Pada saat mencapai titik tertinggi badan dilentingkan, otot-otot leher 
dikontraksikan, pandangan ke sasaran dan dagu merapat dengan leher. 

c) Dengan gerak bersamaan oto-otot perut, dorongan panggul, dan dorongan ke 
depan sehingga dahi mengenai bola. 

d) Badan dicondongkan ke depan dan mendarat dengan kedua kaki secara 
eksplosif. 

 
e. Merampas bola (tackling) 

Merampas bola merupakan upaya untuk berebut bola dari penguasaan 

lawan.Merampas bola dapat dilakukan sambil berdiri (standing tackling) dan sambil 

meluncur (sliding tackling). 

1) Merampas bola sambil berdiri.  
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Menempatkan diri sedekat mungkin dengan lawan yang sedang menguasai 
bola. 

b) Memperhatikan kaki dan gerak lawan. 
c) Letakkan kaki tumpu di samping depan kaki lawan yang menguasai bola dan 

kaki tumpu ditekuk bagian lututnya sedikit. 
d) Kaki yang digunakan untuk merampas bola merampas bola diangkat sedikit ke 

belakang, kemudian ayunkan ke depan dan kenakan ke tengah-tengah bola. 
e) Dengan dibantu tangan, badan direbahkan. 

 
2) Merampas bola sambil meluncur 

Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 
a) Lari mendekati bola yang dikuasai lawan sehingga memungkinkan untuk 

meluncur kearah bola. 
b) Pada langkah terakhir kaki tumpu, lutut dibengkokkan dan titik berat badan 

direndahkan. 
c) Kaki yang lain meluncur kearah bola dengan kaki bagian dalam atau telapak 

kaki bola didorong keluar pengasaan lawan. 
 

f. Lemparan ke dalam (throw-in) 

Lemparan ke dalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepakbola yang dimainkan dengan lengan dari luarlapangan permainan.Selain mudah 

untuk memainkan bola, dari lemparan ke dalam off-side tidak berlaku. Lemparan ke 

dalam dapat di lakukan dengan atau tanpa awalan, baik dengan posisi kaki sejajar 

maupun salah satu kaki ke depan. 

1) Lemparan ke dalam tanpa awalan 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) ke depan dan lutut sedikit ditekuk. 
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b) Bola dipegang di atas kepala dengan jari-jari tangan  dibuka seluas mungkin, 
sehingga ujung jari telunjuk kiri dan kanan,  ujung ibu jari kiri dan kanan 
bertemu di belakang bola. 

c) Posisi badan tegak, posisi kaki kangkang atau salah satu kaki Bola ditarik ke 
belakang kepala sambil melentingkan badan. 

d) Waktu melempar bola kuatkan otot-otot perut, panggul, bahu, dan kedua 
tangan diayunkan ke depan dan dibantu dengan kedua lutut diluruskan serta 
badan dilecutkan ke depan. 

e) Gerak lanjutan kedua kaki berdiri di atas ujung-ujung jari kaki dan dilanjutkan 
dengan gerakan lari atau berjalan ke depan. 

 
2) Lemparan ke dalam dengan awalan 

Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 
a) Bola dipegang di atas kepala dengan jari-jari tangan  dibuka seluas mungkin, 

sehingga ujung jari telunjuk kiri dan kanan,  ujung ibu jari kiri dan kanan 
bertemu di belakang bola. 

b) Lari atau jalan untuk mendapatkan momentum, sebelum batas lemparan tarik 
bola ke belakang kepala, badan dilentingkan. 

c) Waktu melempar bola kuatkan otot-otot perut, panggul, bahu, dan kedua 
tangan diayunkan ke depan dan dibantu dengan kedua lutut diluruskan serta 
badan dilecutkan ke depan. 

d) Gerak lanjutan kedua kaki berdiri di atas ujung-ujung jari kaki dan dilanjutkan 
dengan gerakan lari atau berjalan ke depan. 

 
g. Menjaga gawang (goal keeping) 

Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam permainan 

sepakbola.Teknik menjaga gawang meliputi menangkap bola, melempar bola, 

menendang bola.Untuk menangkap bola dapat dibedakan berdasarkan arah datangnya 

bola, ada yang datangnya bola masih dalam jangkauan penjaga gawang dan ada yang 

diluar jangkauan penjaga gawang.Untuk melempar bola dapat dibedakan berdasarkan 

jauh dekatnya sasaran. Untuk menendang bola dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

tendangan volley dan half-volley. 

1) Menangkap bola sambil berdiri 
Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Berdiri tegak kaki dibuka selebar bahu dan berat badan berada pada ujung-
ujung kaki. 

b) Badan membungkuk sebatas pinggang dan kedua lutut sedikit ditekuk. 
c) Kedua tangan menggantung di depan dada dengan telapak tangan menghadap 

datangnya bola dan jari-jari rileks. 
d) Jika bola datangnya bergulir di atas tanah, maka badan direndahkan dengan 

berlutut atau membungkukkan badan sehingga tangan ke bawah. 
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e) Telapak tangan ditengadahkan ke bola dan tinggi rendahnya gerakan badan 
disesuaikan dengan datangnya bola. 

f) Setelah bola masuk ke telapak tangan, segera tarik dan dipeluk di depan dada 
untuk dilindungi. 

 
2) Menangkap bola sambil meloncat 

 Analisis gerakannya adalah sebagai berikut: 

a) Tangkapan bola diawali dengan loncatan sambil menjulutkan lengan dengan 
telapak tangan menghadap bola. 

b) Loncatan dapat dilakukaan kearah kiri,kanan,depan, dan ke atas sesuai dengan 
arah bola. 

c) Setelah bola masuk telapak tangan, segera ditarik dan dipeluk di dada. 
d) Untuk bola atas mendarat dengan kedua kaki secara eksplosif dan untuk bola-

bola ke samping, ke depan menjatuhkan diri dengan punggung dan pinggul 
terlebih dahulu mengenai tanah serta kedua lutut ditekuk untuk membantu 
melindungi bola. 

 
7. Peraturan Permainan Sepakbola 

Peraturan permainan sepakbola adalah sebagai berikut: 

a. Lapangan permainan 

1) Panjang lapangan    : 100-110 m 

2) Lebar lapangan        : 64-75 m 

3) Jari-jari lingkaran tengah    : 9,15 m  

4) Luas daerah gawang    : 18,35x5,5 m 

5) Luas daerah tendangan hukuman  : 40,35x16,54 m 

6) Jarak titik tendangan penalty    : 11 m 

7) Tinggi gawang     : 2,44 m 

8) Lebar gawang     : 7,32 m 

9) Diameter tiang dan palang gawang  : 12 m   

b. Bola 

1) Bola terbuat dari    : kulit atau bahan 

sejenisnya 

2) Berat bola      : 396-453 gram 

3) Bentuk bola     : bulat  
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4) Keliling lingkaran bola   : 68-71 cm  

c. Sanksi dan pelanggaran 

1) Offside 

Jika seorang pemain berada dekat dengan garis gawang/goal line daripada bola 

saat bola dimainkan, pemain mendapatkan sanksi tendangan bebas langsung atau 

tidak langsung oleh regu lawan. 

2) Tendangan penalti 

Tendangan terjadi jika ada pelanggaran oleh pemain di dalam daerah penalti, 

pemain regu lawan berhak mendapatkan tendangan penalti. 

3) Peringatan  

a) Kartu kuning digunakan untuk memperingatkan pemain jika melakukan 

pelanggaran, 

b) Kartu merah digunakan untuk menandakan pemain telah dikeluarkan dari 

permainan jika pemain bersalah berat. 

8. Prinsip Latihan 

Menurut Sukadiyanto (2005:12) prinsip-prinsip latihan memiliki peranan 

penting terhadap aspek fisiologis dan psikologis olahragawan. Prinsip-prinsip latihan 

yang jadi pedoman agar tujuan latihan dapat tercapai, antara lain: (a) prinsip kesiapan, 

(b) individual, (c) adaptasi, (d) beban lebih, (e) progresif, (f) spesifik, (g) variasi, (h) 

pemanasan dan pendinginan, (i) latihan jangka panjang, (j) prinsip berkebalikan, (k) 

tidak berlebihan, dan (l) sistematik.  

 Menurut Bompa (1994:29) prinsip latihan adalah suatu petunjuk atau 

pedoman dan peraturan yang sistematis dan seluruhnya berlangsung dalam proses 

latihan. Prinsip-prinsip latihan menurut Bompa (1994:29-48) adalah sebagai berikut: 

(a) Prinsip partisipasi aktif mengikuti latihan, (b) Prinsip perkembangan menyeluruh, 
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(c) Prinsip spesialisasi, (d) Prinsip individual, (e) Prinsip bervariasi, (f) Model dalam 

proses latihan, (g) Prinsip peningkatan beban. 

Dalam penelitian ini prinsip yang akan digunakan untuk mendukung proses 

latihan adalah model dalam proses latihan dan prinsip variasi karena model dalam 

proses latihan yaitu suatu bentuk pembelajaran atau pelatihan dengan berbagai media 

pendukung untuk mencapai tujuan latihan yang efektif dan efisien. Model dalam 

proses latihan ini adalah pembelajaran teknik dasar sepakbola dalam penyampaian 

materi latihannya menggunakan media visual, tujuannya untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruhnya terhadap keterampilan dasar bermain sepakbola siswa sekolah 

sepakbola Pesat Tempel kelompok umur 10-12 tahun. 

Prinsip variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran teknik dasar sepakbola dengan media visual karena prinsip variasi untuk 

menghindarkan anak dari kejenuhan pada saat latihan, menurut Sukadiyano (2005:19) 

bila anak jenuh menyebabkan anak enggan dan resah dalam latihan merupakan 

kelelahan secara psikologis. Bersumber dari berbagai pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa prinsip latihan adalah unsur-unsur atau prosedur yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan latihan agar sasaran latihan dapat tercapai dengan 

maksimal. 

9. Sekolah Sepakbola (SSB) 

Menurut Soedjono  (1999:2), Sekolah Sepakbola (SSB) merupakan sebuah 

organisasi olahraga khususnya sepakbola yang memiliki fungsi mengembangkan 

potensi yang dimiliki atlet. Tujuan sekolah untuk menghasilkan atlet yang memiliki 

kemampuan yang baik, mampu bersaing dengan sekolah sepakbola lainnya, dapat 

memuaskan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi. 
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Tujuan sekolah sepakbola sebenarnya untuk menampung dan memberikan 

kesempatan bagi para siswa dan mengembangkan bakatnya.Disamping itu, juga 

memberikan dasar yang kuat tentang bermain sepakbola yang baik, serta memupuk 

watak dan kepribadian, disiplin, jiwa sportifitas, dan persatuan kesatuan seluruh insan 

sepakbola, Soedjono (1999:3). Dengan demikian yang dimaksud sekolah sepakbola 

dalam penelitian ini adalah suatu organisasi sepakbola yang memiliki tujuan untuk 

mengembangkan potensi pemain, agar menghasilkan pemain yang berkualitas dalam 

sepakbola. 

10. ProfilSSB Pesat Tempel 

Sekolah Sepakbola Pesat Tempel beralamatkan di Jalan Magelang  Tempel, 

Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Dengan pelatih kepalanya adalah Bapak 

Widodo. Saat ini SSB Pesat Tempel mempunyai siswa sebanyak 112 siswa yang 

terbagi dalam tiga kelompok umur yaitu (a) kelompok umur 10-12 tahun, (b) 

kelompok umur 13-14 tahun, (c) kelompok umur 15-16 tahun. Latihan di SSB Pesat 

Tempeldiadakan seminggu tiga kali yaitu hari Rabu dan Jumat dimulai pada pukul 

15.00 sampai 17.00 WIB dan hari Minggu dimulai pukul 06.30 sampai 08.30 WIB. 

Tempat latihan SSB Pesat Tempel yaitu di lapangan sepakbola Lumbungrejo, Tempel, 

Sleman, Yogyakarta tepatnya di depan Polsek Tempel. Tujuan didirikannya SSB 

Pesat Tempel adalah: 

a. Memupuk watak dan kepribadian, disiplin, jiwa sportiitas, dan persatuan kesatuan 

seluruh insan sepakbola dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 
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b. Menyebarluaskan dan memajukan sepakbola di wilayah Sleman dan sekitarnya 

untuk mencapai prestasi yang tinggi dan dapat membangkitkan rasa kebanggaan 

masyarakat. 

c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Pengcab PSSI Sleman. 

d. Ikut serta dalam memajukan persepakbolaan nasional dengan cara membina dan 

mencari bibit-bibit pemain berbakat sejak usia dini. 

11. Karakteristik Anak KU 10-12 Tahun 

Usia pra-remaja adalah waktu yang penuh dengan hal-hal yang ribut dan 

aktifitas yang kurang bercanda, lambat berkembang dan kesehatan yang tak terbatas. 

Anak wanita cenderung lebih mudah bertumbuh daripada anak laki-laki secara fisik, 

mental dan bahkan secara emosi. Pada usia 12 tahun , anak wanita lebih cepat 

bertumbuh selama 2 tahun  tetapi setelah itu anak laki-laki akan menyusulnya 

bahkan sampai usia 18-19 tahun.  Ada kecenderungan untuk mandiri dan 

menonjolkan diri. Di sekolah, anak-anak usia ini akan cepat belajar dan mempunyai 

kekuatan yang hebat dalam mengingat apa yang mereka dengar atau pelajari. 

Sekarang mereka memiliki rasa pemujaan yang besar kepada orang-orang yang dapat 

melakukan sesuatu dan menyukai hal-hal yang berbau kepahlawanan. Pada usia ini 

anak-anak sangat menyukai hal-hal yang berbau rohani. 

a. Karakteristik Mental: 

1) Masa Remaja adalah masa keemasan. Pikiran seperti lilin untuk  penerimaan 

dan seperti perunggu untuk daya ingat.  Anak pra remaja belajar secara cepat 

dan dapat mengingat dengan mudah.  

2) Junior pada usia ini sangat tajam dan sangat mudah untuk mencari dan belajar. 

Mereka suka untuk mengambil sesuatu secara bertahap dan melihat cara 

sesuatu itu dibuat. Mereka suka untuk membangun bentuk. 
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3) Mereka menyukai cerita-cerita dan buku-buku yang baik dan biasanya mereka 

suka membaca. 

4) Mereka mempunyai ketertarikan yang nyata dalam hal koleksi akan sesuatu. 

Banyak pendidik memperkirakan bahwa 90 persen dari seluruh anak-anak 

pada kelompok usia ini mengumpulkan satu atau beberapa barang. Mereka 

kadang-kadang mengumpulkan empat atau lima barang koleksi yang berbeda 

tanpa disuruh. Ini adalah waktu yang baik untuk belajar menghargai. 

5) Usia Ini bukan waktu yang baik untuk membuat satu spesialisasi tetapi Klub 

ini harus membuka banyak rasa ketertarikkan kepada anggota klub. Sejak rasa 

ketertarikkan pada hal yang baru adalah sangat penting pada kelompok usia 

ini, suatu program selama tiga bulan untuk satu keahlian atau mempelajari 

kehormatan adalah bermanfaat. 

b. Karakteristik Fisik:  

1) Usia ini adalah masa yang paling sehat selama hidup. 

2) Badan dan jiwa dikoordinasi dengan baik untuk keseimbangan. Permainan, 

gerakan-gerakan dan ketrampilan dengan mudah dipelajari. 

3) Usia ini adalah periode yang tidak merasa lelah ketika  anak-anak tidak 

dapat duduk tenang dan baik. Mereka mempunyai keinginan pembawaan dari 

lahir untuk melatih paru-parunya, yang membuat kebiasaan dan membatasi 

satu ruang yang sempit untuk tidak membatasi ruang geraknya dan aktifitas-

aktifitas yang ramai. 

4) Seseorang pernah berkata: Anak-anak sepertinya tidak pernah diam dengan 

manis ditengah-tengah ruangan pada tingkah laku mereka. Kalau tidak berlari 

kian kemari atau pura-pura mati dan ketakutan di pelukan orangtua.  
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c. Karakteristik Sosial:  

1) Seorang anak pada usia pra-remaja adalah seperti kode rahasia dan 

petualangan. 

2) Mereka sedang mempelajari kerja bersama-sama tetapi  tetap mempunyai 

sifat kesendirian/mandiri. 

3) Kesenangan untuk berkelana adalah keinginan alamiah pada usia ini, bukan 

kenakalan anak-anak. Usia ini adalah usia untuk menggali dan imaginasi akan 

menghasilkan tiruan binatang buas dan bahkan buasnya pemandangan di dunia 

Barat. 

4) Usia ini adalah suatu usia yang mengagungkan pahlawan besar  dan 

keyakinan yang besar. 

5) Ketertarikan pada lawan jenis masih minim. Anak laki-laki menjadi diri 

mereka sebagai anak laki-laki sedang yang wanita memilih kegiatannya 

sendiri. 

Menurut Endang Rini Sukamti (2007:88) anak besar atau sekolah adalah anak 

yang berusia antara 6-10 atau 12 tahun. Perkembangan fisik anak yang terjadi pada 

masa ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa 

sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi 

adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi 

ukuran bagian-bagian tubuh. Pada masa anak besar pertumbuhan fisik anak laki-laki 

dan anak perempuan sudah mulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak 

adanya perbedaan. 

Pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis membawa dampak 

perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar terjadi perkembangan 
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kemampuan fisik yang semakin jelas terutama dalam hal kekuatan fleksibilitas, 

keseimbangan, dan koordinasi. Pertumbuhan fisik pada masa anak-anak relatif lambat 

dan konstan apabila dibandingkan dengan pada masa bayi dan juga pada masa 

adolensi. Ukuran dan proporsi bagian-bagian tubuh anak besar mengalami perubahan 

dibanding pada anak kecil. Secara proposional kaki dan tangan tumbuh lebih cepat 

dibanding pertumbuhan togok, hal ini seperti halnya terjadi pada masa anak kecil. 

Dengan kecepatan pertumbuhan kaki dan pertumbuhan togok yang tidak sama, 

maka anak besar umumnya menjadi tampak panjang kakinya. Hal ini makin tampak 

pada masa akhir masa anak besar. Perkembangan ukuran dan proporsi tubuh erat 

kaitannya dengan keterbentukan setiap individu ke arah tipe bentuk tubuh tertentu. 

Pada masa anak besar kecenderungan setiap anak untuk tumbuh ke arah tipe tubuh 

tertentu mulai terlihat, namun masih belum begitu jelas. Kecenderungan itu makin 

jelas pada masa adolensi. 

Anak usia 10-12 tahun adalah termasuk anak usia dini, mereka merupakan 

peserta didik sekolah dasar, yaitu individu-individu yang selalu aktif dalam 

melakukan konfrontasi baik terhadap alam sekitarnya, maupun terhadap dirinya 

sendiri. Anak usia dini tidak hanya selalu ingin tahu tentang sesuatu, tetapi mereka 

juga selalu ingin mencoba dan mengalami. Anak-anak usia dini juga individu-individu 

yang aktif bergerak seperti berlari, melompat, melempar, memanjat, dan sebagainya. 

Hampir semua stimulus yang datang selalu direspon dengan gerak. Pada masa usia 

sekolah dasar kematangan perkembangan motorik pada umumnya dicapai, karena itu 

mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan. 

Masa anak usia dini merupakan masa yang sangat bagus untuk olahraga, 

karena pada masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 
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Aktifitas fisik yang cukup akan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Melakukan aktifitas gerak tubuh ukan hanya bermanfaat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fisik semata melainkan juga sangat penting untuk 

perkembangan daya fikir dan kreatifitasnya. 

Menurut Suwarno (2001:2) anak usia 10-12 tahun merupakan fase 

pengembangan kedua, yaitu fase pengembangan teknik dimana pada usia ini lebih 

banyak dilatihkan unsur-unsur teknik dasar. Bompa (1994:11) dalam sebuah tabel 

menyatakan usia di mana seseorang mulai belajar,spesialisasi (pengkhususan), dan 

jangkauan penampilan tertinggi atau usia emas (golden age) dalam berbagai cabang 

olahraga sebagai berikut: 

Tabel 1. Umur Memulai, Pengkhususan, dan Jangkauan penampilan 
tertinggi dalam Berbagai Olahraga. 

Olahraga Umur  
Mulai Olahraga 

Umur  
Pengkhususan 

Umur 
(golden age) 

Atletik 
Bola basket 
Tinju 
Balap sepeda 
Loncat indah 
Anggar 
Senam putri 
Senam putra 
Dayung 
Sepakbola 
Renang 
Tenis 
Bola voli 
Angkat besi 
Gulat 

10-12 
7-8 

13-14 
14-15 
6-7 
7-8 
6-7 
6-7 

12-14 
10-12 
3-7 
6-8 

11-12 
11-13 
3-7 

 

13-14 
10-12 
15-16 
16-17 
8-10 
10-12 
10-11 
12-14 
16-18 
11-13 
10-12 
12-14 
14-15 
15-16 
10-12 

 

18-23 
20-25 
20-25 
21-24 
18-22 
20-15 
14-18 
14-18 
22-24 
18-24 
16-18 
22-25 
20-25 
21-28 
16-18 

 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas dalam cabang olahraga sepakbola usia 10-12 tahun 

adalah usia yang tepat untuk permulaan belajar sepakbola, selain itu anak pada usia 

tersebut sudah dapat menerima dan menyerap sekaligus menerapkan informasi yang 
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telah didapatnya. Menurut Sukintaka (1992) dalam  skripsi Chandra Setya Nugraha 

(2009) anak dengan umur 10-12 tahun mempunyai karakteristik: 

a. Jasmani: 

1) Pertumbuhan otot lengan dan tungkai semakin bertambah. 
2) Ada kesadaran mengenai badannya. 
3) Anak laki-laki lebih menguasai permainan kasar. 
4) Pertumbuhan tinggi dan berat tidak baik. 
5) Kekuatan otot tidak menunjang pertumbuhan. 
6) Waktu reaksi semakin baik. 
7) Perbedaan akibat jenis kelamin semakin nyata. 
8) Koordinasi semakin baik. 
9) Badan lebih sehat dan kuat. 

 
b. Psikis atau mental: 

1) Kesenangan permainan dengan bola semakin bertambah. 
2) Menaruh perhatian kepada permainan yang terorganisasi. 
3) Sifat kepahlawanan kuat. 
4) Belum mengetahui problem kesehatan masyarakat. 
5) Perhatian kepada teman sekelompok semakin kuat. 
6) Perhatian kepada bentuk makin bertambah. 
7) Beberapa anak mudah menjadi putus asa dan akan berusaha bangkit bila tidak 

sukses. 
8) Mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjadi dewasa 
9) Berusaha untuk mendapatkan guru yang dapat membenarkannya. 

 
c. Sosial dan emosional: 

1) Pengantaran rasa emosinya tidak tetap dalam proses kematangan jasmani. 
2) Menginginkan masuk ke dalam kelompok sebaya, dan biasanya perbedaan 

antara kelompok sebaya ini akan menyebabkan kebingungan pada tahap ini. 
3) Mudah dibangkitkan. 
4) Putri menaruh perhatian terhadap laki-laki. 
5) Ledakan emosi biasa saja. 
6) Rasa kasih sayang seperti orang dewasa. 
7) Senang sekali memuji dan mengagungkan. 
8) Suka mengkritik tindakan orang dewasa. 
9) Laki-laki membenci putri, sedang putri membenci laki-laki yang lebih tua. 

 
 
 

B. Penelitian yang Relevan 

Terkait dengan penelitian tentang pengaruh penyampaian materi latihan 

menggunakan media visual terhadap keterampilan dasar bermain sepakbola, 

penelitian yang relevan sangat diperlukan untuk mendukung kerangka berpikir, 
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sehingga dapat dijadikan sebagai patokan dalam pengajuan hipotesis. Penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini adalah:  

“Pengaruh Penyampaian Materi Latihan Menggunakan Metode Demonstrasi 

Terhadap Keterampilan Dasar Sepakbola Siswa SSB Baturetno KU 10-12 Tahun”, 

oleh Candra Setya Nugraha (2009:24). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penyampaian materi latihan menggunakan metode demonstrasi terhadap 

keterampilan  dasar sepakbola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

penyampaian materi latihan menggunakan metode demonstrasi terhadap keterampilan 

teknik dasar sepakbola siswa SSB Baturetno KU 10-12 tahun. 

C. Kerangka Berpikir 

Kelompok umur 10-12 tahun merupakan langkah yang baik untuk memulai 

latihan teknik dalam sepakbola, dengan pikiran yang masih segar pada usia ini pemain 

juga mudah diberikan  dalam menangkap materi latihan yang diberikan dan tidak 

mudah lupa, namun melatih teknik dasar pada usia tertentu perlu pemikiran yang 

serius karena latihan yang salah akan sulit untuk memperbaiki teknik tersebut. Usia 

10-12 tahun merupakan usia anak yang masih suka bermain, jadi materi latihan yang 

diberikan harus bersifat menarik dan variatif agar anak tidak jenuh dalam melakukan 

latihan tersebut. Agar semua itu dapat tercapai dalam proses latihan, maka pelatih 

harus benar-benar menyampaikan materi latihan dengan jelas kepada anak didik dan 

harus mempunyai metode  pembelajaran yang baik. 

Penyampaian materi latihan menggunakan media visual merupakan salah     

satu alternatif metode pembelajaran yang bisa digunakan pelatih untuk menyampaikan 

materi latihan dan untuk pembelajaran teknik-teknik dasar sepakbola oleh anak didik. 

Penyampaian materi latihan menggunakan media visual  dipergunakan untuk 

memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Peserta didik akan 
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terbantu dalam memahami materi yang komplek. Pemanfaatan media juga berperan 

besar dalam memberikan pengalaman belajar peserta didik. Komunikasi tidak akan 

berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Jadi media visual dapat 

dijadikan sebagai sarana pendukung dalam proses latihan untuk meningkatkan 

kemampuan teknik dasar anak didiknya. Jika teknik dasar sudah dikuasai dengan baik 

dan benar, maka pemain akan lebih mudah dalam menjalani suatu pertandingan,  

membuat permainan dalam tim akan lebih berkembang, alur permainan sebuah tim 

akan semakin baik, baik dalam penyerangan dan pertahanan bahkan akan lebih mudah 

mengembangkan pola dan strategi permainan jika pemain-pemain dalam sebuah tim 

mempunyai teknik-teknik dasar yang baik. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir tersebut di atas, maka 

hipotesi dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh latihan penyampaian materi 

menggunakan  media visual terhadap keterampilan dasar bermain sepakbola siswa 

sekolah sepakbola Pesat Tempel kelompok umur 10-12 tahun. 


