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SARI 
M. Wahyu Hidayat, 2012. Skripsi. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
Menggiring Bola Dalam Sepakbola Melalui Pembelajaran Bermain Zig-zag 
Bervariasi Pada Siswa Kelas V SD Negeri 04 Tegalsari Kecamatan Ampelgading 
Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012, jurusan PJKR. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
 Latar belakang penulisan skripsi ini adalah tidak tercapainya hasil belajar 
siswa pada materi pembelajaran menggiring bola dalam sepak bola karena 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari guru, siswa, alat atau media 
pembelajaran dan sarana pembelajaran atau lapangan.Permasalahan yang menjadi 
pusat perhatian dalam penelitian ini adalah: Apakah bermain zig zag bervariasi 
dapat meningkatkan hasil belajar menggiring bola dalam sepak bola pada siswa 
kelas V SD Negeri 04 Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang?. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar menggiring bola 
dalam sepakbola melalui pembelajaran bermain zig zag bervariasi pada siswa 
kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten 
Pemalang,  tahun pelajaran 2011/2012, dilihat dari aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor. 

Penelitian  ini melibatkan seluruh siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari 
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang  tahun pelajaran 2011/2012. Siswa 
kelas V SD Negeri 04 Tegalsari berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 20 siswa 
putra dan 0 siswa putri. Teknik analisa data menggunakan penilaian lembar 
observasi aktifitas guru, penilaian lembar observasi aktifitas siswa, Instrumen 
analisis gerak dasar serta tes praktik. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada pembelajaran 
menggiring bola terdapat peningkatan baik dari peningkatan nilai rata-rata hasil 
pembelajaran menggiring bola dan ketuntasan siswa pada pembelajaran 
menggiring bola. Nilai  rata-rata kondisi awal hasil belajar menggiring bola  69,5 
meningkat pada   siklus pertama menjadi 72,9 dan pada  siklus kedua nilai rata-
rata hasil belajar menggiring bola meningkat menjadi 76,5. Peningkatan dari 
kondisi awal ke siklus kedua adalah (7,0). Peningkatan kemampuan gerak pada 
pembelajaran menggiring bola pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari, 
Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 dapat 
dilihat dari ketentuan nilai ketuntasan minimal (KKM) (71.00). Pada   kondisi 
awal hanya 11 siswa dari 20 siswa yang memiliki nilai sesuai atau di atas KKM 
(71.00) atau  55 % siswa tuntas dalam pembelajaran. Pembelajaran pada siklus 
pertama meningkat  sebanyak 15 dari 20 siswa tuntas atau sebesar 75 % siswa 
yang memiliki nilai sesuai atau diatas KKM (71.00). Pada pembelajaran  siklus 
kedua meningkat  sebanyak 19 siswa dari 20 siswa atau tuntas 95%. Peneliti juga 
mengajukan saran, yaitu : (1) Bagi siswa, agar meningkatkan semangat belajar 
dalam kondisi dan keadaan apapun karena dengan belajar yang baik, giat dapat 
menjadikan diri menjadi berprestasi. (2) Bagi guru, agar menggali ide-ide yang 
inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualaitas pembelajaran, menciptakan 
pembelajaran yang praktis, aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan, gembira dan 
berbobot (PAIKEM GEMBROT). 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN  
 
 
 

Yang bertandatangani di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak menjiplak karya illmiah orang lain, 

baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila pernyataan saya ini tidak benar saya 

bersedia menerima sangsi akademik dari Unnes dan sangsi hukum sesuai yang 

berlaku di wilayan negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 
Semarang,   Juli  2012 

 
 
 

M. Wahyu Hidayat 

NIM.6102910191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : …………………. 

Tanggal : …………………. 

 

Semarang, ……………… 2012 

 

 

 

DosenPembimbingUtama,   DosenPembimbingPendamping, 

 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M. Pd  Donny WirayudhaKusuma, S.Pd, M.Pd 
NIP. 19610903 1988 031002                NIP. 19840229 2009 121004 
 

 

Mengetahui, 

 KetuaJurusan PJKR  

 

 

                                          Drs. Mugiyo Hartono, M. Pd   
NIP. 19610903 1988 031002 

 

 

  



 
 

v 
 

PENGESAHAN 

 

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  :  

Tanggal  : 

 

Panitia Ujian 

          Ketua            Sekretaris 

 

...................................   .................................. 
NIP.    NIP. 
 
 Dewan Penguji 

 
1. ...................................... (Ketua)    

              NIP. .............................. 
 

2. ...................................... (Anggota)   
    NIP. ............................. 

 
3. ...................................... (Anggota)   
    NIP. ............................. 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto : 

 
“Selalu ada kerja keras untuk meraih kesuksesan, karena kunci untuk meraih 

kesuksesan adalah kerja keras dan selalu diiringi berdo’a” (penulis). 

 

 

 

      Persembahan 

   Kupersembahkan Skripsi ini untuk : 

 

 Ibunda tercinta Darsini dan Ayahanda M. 

Jaelani atasdo’a-do’a yang 

takterhentiterucapdanbantuanmorilsertamater

inya. 

 Wisma Kartika, Istriku Tercinta 

 M. Mukhlis Hidayat dan Neneng Hasanah 

adik-adikku tercinta yang  selalu membantu 

dan memberikan motivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini 

 Teman-teman MahasiswaUnnes  S1 PJJ 

PJKR (PGPJSD) angkatan 2010 

 Almamater FIK UNNES 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahkmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dimana kegiatan penelitian ini dilaksanakan 

di SD Negeri 04 Tegalsari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam 

kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-

tulusnya  kepada : 

1. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd, sebagaidosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Donny Wira Yudha Kusuma, S.Pd.M.Pd, sebagai dosen pembimbing 

pendamping  yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan 

skripsi ini.. 

3. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahasiswa UNNES. 

4. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin penulisan skripsi ini. 

5. Ketua jurusan  Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FIK UNNES yang 

telah mendirikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 



 
 

viii 
 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf FIK UNNES yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan layanan serta informasi kepada penulis, sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

7. Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten pemalang, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 

penelitian di sekolah yang dipimpin. 

8. Karyudi Iskandar dan Sahidin selaku Observersehingga penelitian ini 

berlangsung dengan lancar. 

9. Semuapihak yang turutmembantupenelitidalammenyelesaikanskripsiini yang 

tidakbisadisebutkansatu per satu. 

  Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini baik yang disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. 

  

 

 

 

 

 

 

  Semarang,    Juli  2012 

 

    

  Penulis 

 

 



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 
JUDUL ................................................................................................................ i 

SARI ................................................................................................................... ii 

PERNYATAAN ................................................................................................. iii 

PERSETUJUAN ............................................................................................... iv 

PENGESAHAN ................................................................................................. v 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

1.1. LatarBelakangMasalah ......................................................................... 1 

1.2. Perumusan Masalah .............................................................................. 6 

1.3. TujuanPenelitian ................................................................................... 6 

1.4. ManfaatPenelitian ................................................................................. 6 

1.5. Sumber Pemecahan Masalah ................................................................ 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS ............................................... 9 

2.1.   Kajian Pustaka .................................................................................... 9 

2.1.1. Karakteristik Anak Sekolah Dasar ..................................................... 9 

2.1.2. PengertianSepak Bola ...................................................................... 10 

2.1.3. Teknik Dasar Permainan Sepak Bola .............................................. 12 

2.1.4. Teknik Menggiring Bola ................................................................. 12 

2.1.5.  Keterampilan Menggiring Bola Zig zag ......................................... 15 

2.1.6. Bermain Zig zag Bervariasi ............................................................. 16 

2.2.  Kerangka Berfikir ............................................................................ 18 

2.3.  Hipotesis Tindakan .......................................................................... 19 

 



 
 

x 
 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 20 

3.1 SubyekPenelitian ................................................................................ 20 

3.2 ObyekPenelitian ................................................................................. 20 

3.3 WaktuPenelitian ................................................................................. 20 

3.4 LokasiPenelitian ................................................................................. 21 

3.5 TeknikPengumpulan Data .................................................................. 21 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 22 

3.7 Analisa Data ....................................................................................... 23 

3.8 Prosedur Penelitian ............................................................................ 26 

3.9 Indikator Keberhasilan ....................................................................... 37 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ................................ 39 

4.1. HasilPenelitian ................................................................................... 39 

4.1.1. SurveiAwal ...................................................................................... 39 

4.1.2. SiklusPertama .................................................................................. 43 

4.1.3. SiklusKedua .................................................................................... 49 

4.2.PembahasanHasilPenelitan ................................................................. 55 

4.2.1. PemaknaanTemuanPenelitian .......................................................... 56 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 57 

5.1. Simpulan ............................................................................................ 57 

5.2. Saran .................................................................................................. 58 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 60 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 
 

 
Tabel Halaman 

 

1. Deskripsi Data KondisiAwalHasilBelajarMenggiring Bola ....................... 3 

2. TeknikdanAlatPengumpulan Data ............................................................ 22 

3. Distribusi Frekuensi Hasil BelajarKondisiAwal ....................................... 40 

4. Ketuntasan Belajar Menggiring Bola Kondisi Awal ................................. 41 

5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I ............................................... 44 

6. Ketuntasan Belajar Kondisi Awal ke Siklus I ........................................... 46 

7. HasilPenelitianAktivitasSiswaSiklus I ...................................................... 47 

8. RefleksipadaSiklus I ................................................................................. 48 

9. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II ............................................. 50 

10. Ketuntasan Belajar Kondisi Awal ke Siklus I dan ke Siklus II ................. 52 

11. HasilPenelitianAktivitasSiswaSiklus II .................................................... 53 

12. RefleksipadaSiklus II  ............................................................................... 54 

13. PenelitianAktivitasBelajarSiswa ............................................................... 55 

14. PeningkatanHasilBelajarMenggiring Bola dariKondisiAwal,   

keSiklus I  dankeSiklus II Guru ................................................................ 56 

 
 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

 
Gambar Halaman 
 
 
1. Menggiring Bola dengan Sisi Kaki Bagian Dalam  .................................. 14 

 (Sumber : Pemain Sepak Bola Berprestasi (1) 2007) 

2. Menggiring Bola dengan Sisi Kaki Bagian Luar ...................................... 14 

 (Sumber : Pemain Sepak Bola Berprestasi (1) 2007) 

3. Menggiring Bola dengan Punggung Kaki ................................................. 15 

 (Sumber : Pemain Sepak Bola Berprestasi (1) 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran Halaman 
 

1. SK PenetapanPembimbing ..............................................................  61 

2. SuratIjinPenelitian ............................................................................ 62 

3. SuratKeteranganMelakukanPenelitian ............................................. 63 

4. RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP) Siklus I .......................... 64 

5. Klasifikasi Tingkat danPresentaseAktivitas Guru danSiswa ........... 73 

6. LembarObservasiAktivitas Guru Siklus I ........................................ 74 

7. LembarObservasiAktivitasSiswaSiklus I ......................................... 75 

8. RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP) Siklus II ......................... 77 

9. LembarObservasiAktivitas Guru Siklus II ....................................... 86 

10. LembarObservasiAktivitasSiswaSiklus II ....................................... 87 

11. Klasifikasi Tingkat danPresentaseAngketSiswa .............................. 89 

12. HasilPerhitunganAngketSiswa ......................................................... 92 

13. AbsensiSiswa Siklus I danSiklus II .................................................. 94 

14. Daftar Nilai Siswa Kondisi Awal ..................................................... 95 

15. DaftarNilaiSiswa Siklus I ................................................................. 96 

16. Daftar Nilai Kognitif SiswaSiklus I ................................................. 97 

17. Daftar Nilai Afektif SiswaSiklus I ................................................... 98 

18. Daftar Nilai PsikomotorSiswaSiklus I  ............................................ 99 

19. DaftarNilaiSiswa Siklus II ............................................................. 100 

20. Daftar Nilai Kognitif SiswaSiklus I ............................................... 101 

21. Daftar Nilai Afektif SiswaSiklus I ................................................. 102 

22. Daftar Nilai PsikomotorSiswa Siklus I .......................................... 103 

23. DokumentasiFoto ........................................................................... 104 

 
 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Pendidikan jasmani (Penjas) merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktifitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, perseptual, kognitif, sosial, dan 

emosional. Pendidikan jasmani bagian dari intergral dari sistem pendidikan 

keseluruhan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan jasmani 

harusdiarahkanpadapencapaiantujuanpenjastersebut. 

Tujuanpendidikanbukanhanyamengembangkanranahjasmani, 

tetapijugamengembangkanaspekkesehatan, stabilitasemosional, ketrampilansosial, 

ketrampilanberfikirkritisdantindakan moral 

melaluikegiatanaktifitasjasmanidanolahraga. 

 Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, 

hasil yang diharapkan itu akan dicapai dalam waktu cukup lama.  Oleh karena itu, 

jasmani dan olahraga terus ditingkatkan dan dilakukan dengan kesabaran dan 

keikhlasan. Pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran permainan 

sepak bola di beberapa sekolah, menunjukkan  banyak ditemukan masalah karena 

kurangnya penguasaan keterampilan teknik,  maka perlu diajarkan mendalam 

tentang teknik dasar sepak bola. 
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Aktifitasjasmanidanolahragadalampembelajaranpenjasadabermacam

-macamdiantaranyayaitusepakbola, bola basket, danbulutangkis. Sepak bola 

merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang termasuk dalam materi 

pokok pendidikan jasmani. Banyak manfaat yang diperoleh dengan bermain sepak 

bola diantaranya adalah dapat membentuk sikap tubuh yang baik meliputi 

anatomis, fisiologis, kesehatan dan kemampuan jasmani. Manfaatnya bagi rohani 

yaitu kejiwaan, kepribadian dan karakter akan tumbuh ke arah yang sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. 

Menurut Deni Kurniadi, Suro Prapanca (2010 : 12), permainan sepak bola 

adalah permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing berjumlah 

11 orang. Tiap regu yang berhadapan saling berebut bola untuk bisa memasukkan 

bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Regu yang paling banyak membuat 

gol merekalah yang keluar sebagai pemenang. 

Teknik dasar  sepakbolaadalah menendang bola, menerima dan mengontrol 

bola, menggiring bola, menyundul bola dan melempar bola atau lemparan ke 

dalam. Menggiring bola merupakan salah satu teknik dalam permainan sepak 

bola. Menggiring bola adalah menendang bola terputus-putus dan pelan-pelan, 

pada saat menggiring bola usahakan bola tidak jauh dari kaki. Teknik menggiring 

bola sangat penting dan harus dikuasai dengan baik. Teknik menggiring bola ada 

tiga yaitu : (1) menggiring bola dengan sisi kaki bagian dalam, (2) menggiring 

bola dengan sisi kaki bagian luar, dan (3) menggiring bola dengan punggung kaki. 

Ketiga teknik menggiring bola tersebut masing-masing mempunyai kelebihan 

maupun kekurangan. 
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Sepak bola adalahmateripembelajaranpenjas yang paling digemarianak-

anaksekolah dasar. Pada pembelajaran sepak bola khususnyaanaklaki-

lakisemangat dan antusiasdalammengikutikegiatanpembelajarantersebut. 

Namunpadakenyataanyawalaupunsiswamenggemarisepakbola 

padamateripembelajaranmenggiring bola 

siswamengalamikesulitan.Pembelajaranpenjaspadamaterimenggiring bola SD 

Negeri 04 Tegalsari pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari 

kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012, 

nilairata-rata hasil belajar siswa kelas V yang diperoleh adalah 69,5  dengan 

jumlah 20 siswa. Dari keseluruhan 20 siswa  dengan rincian siswa yang berhasil 

tuntas sesuai KKM  atau diatas KKM 71.00 adalah 11 siswa (55 %), dan yang 

belum tuntas atau dibawah KKM adalah 9 siswa (45 %). 

Tabel 1.Deskripsi data kondisiawalhasilbelajarmenggiring bola 

padasiswakelas V SekolahDasarNegeri 04 Tegalsari, 

KecamatanAmpelgadingKabupatenPemalang,TahunPelajaran 2011/2012. 

RentangNilai Keterangan Kriteria JumlahSiswa 

 

Prosentase 

(%) 

 

86-100 BaikSekali Tuntas 0 0 

71-85 Baik Tuntas 11 55 

56-70 Cukup TidakTuntas 9 45 

<  40 Kurang TidakTuntas 0 0 
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Total  20 100 

 

Berdasarkantabeldiatas pada pembelajaran menggiring bola yang dilakukan 

oleh siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Pemalang. Yaitu : (1)  nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 55 % 

atau 11 siswa tuntas dalam pembelajaran atau mempunyai nilai sesuai atau diatas 

KKM yang ditetapkan yaitu 71.00 dari 20 jumlah siswa dengan rincian 20 siswa 

laki-laki dan 0 siswa perempuan. (2) nilai rata-rata hasil belajar menggiring bola 9 

siswa tidak tuntas atau 45 % dalam pembelajaran atau nilai dibawah KKM yang 

ditetapkan 71.00.  Permasalahan yang muncul dengan tidak tuntasnya 

hasilbelajarsiswa disebabkan oleh empatfaktor, yaitu : Faktoralatatau media 

pembelajaran, faktor sarana ataulapangan, faktordari siswadan faktordari guru.  

1.1.1 Faktordarialatatau media pembelajaran, yaitu(1) sarana bola kaki yang  

kurangmemadaisehinggasiswamenantidilapanganuntukmenendang bola 

maupunmenggiring bola. (2) tidak tersedianya kerucut sebagai rintangan dalam 

pembelajaran. 

1.1.2 Faktordarilapanganadalah(1) lapangan yang digunakan untuk sarana 

pembelajaran kurang memenuhi syarat dengan kondisi lapangan  yang tidak 

ratakarenamusimkemarautanahmengalamikeretakansehinggamempengaruhi lajur 

bola dan berakibat kurangnya dalampembelajaran. (2)  Paving yang ada 

ditengahhalaman sekolah yang buat lapangan untuk 

pembelajaranjugamempengaruhisehinggadalampembelajaransiswaharusekstrahati

-hati. 
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1.1.3 Faktordarisiswaadalah(1) 

siswakurangseriusatausiswaberguraudanbercandadalammenerimapembelajaran 

penjassepak bola materimenggiringbola, (2) gerakansiswalemahataugerakan yang 

masih kakudalammenggiring bola, (3) siswa kurang menguasai teknik-teknik 

dasar sepak bola, (4) siswakurang motivasi dalam pembelajaran, (5) siswa kurang 

tertibdandisiplindalampembelajaran.  

1.1.4 Faktordari guru, (1) gurukurangkreatifmenciptakanmodifikasialat-alat media 

pembelajaran sepakbola, (2) guru kurang mengembangkan teknik pembelajaran 

pada siswa sehingga siswa merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran, (3) guru 

kurangdalammemotivasisiswasecarasungguh-sungguh, guru kurang dalam 

mendemonstrasikan teknik dasar menendang maupun menggiring bola dengan 

benar, (4) guru cenderungmengajarmonotonsehinggasiswamerasajenuh. 

Dari berbagai permasalahan yang ada menjadi perhatian peneliti bagaimana 

cara mengatasi permasalahan  dan memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa yang lebih baik lagi, peneliti termotivasi untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Peneliti melakukanpenelitiantindakankelasdenganjudul 

“Upayameningkatkanhasilbelajarmenggiring bola dalamsepak bola 

melaluipembelajaranbermainzigzagbervariasi”. 

Memodifikasi pembelajaran dengan menggiring zig zag bervariasi untuk 

meningkatkan hasil belajar menggiring bola secara optimal, karena proses 

pembelajaran lebih menyenangkan karena siswa menjadi lebih aktif, lebih 

antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 
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1.2 PerumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangpermasalahantersebut dalam penelitian tindakan 

kelas yang akan peneliti laksanakan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :Apakah pembelajaran bermain zig zag bervariasi 

dapatmeningkatkanhasilbelajarmenggiring bola dalam sepakbolapadasiswakelas V 

SD Negeri 04 TegalsarikecamatanAmpelgadingkabupatenPemalang tahun 

pelajaran 2011/2012?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuandaripenelitian tindakan kelas iniadalah untukmenghasilkan hasil 

belajar menggiring bola dalam sepak bola melaluipembelajaran 

bermainzigzagbervariasipadasiswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsarikecamatan 

Ampelgading kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Sekolah 

  1.4.1.1 Dengan hasil penelitian ini membantu dan meningkatkankualitas 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah. 

1.4.1.2Mendorong guru yang lain untuk mengembangkan kompetensi dan 

wawasan profesionalnya. 

1.4.2  Manfaat bagi Guru 

1.4.2.1 Meningkatkan kreativitas guru disekolah dalam membuat dan 

mengembangkan media bantu pembelajaran yang dimodifikasi dalam 
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rangka perancangan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). 

1.4.2.2 Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternatif 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

1.4.2.3Meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya secara 

profesional, terutama dalam pengembangan media pembelajaran. 

1.4.3 Manfaat bagi Siswa 

            1.4.3.1  Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas dan 

olahraga serta meningkatkan hasil belajar menggiring bola. 

      1.4.3.2 Meningkatkan motivasi dan kemampuan menggiring bola serta 

mendukung pencapaian prestasi menggiring bola. 

           1.4.3.3  Melalui penelitian ini diharapkan hasil penelitian bermanfaat bagi 

siswa yang kurang dalam mengikuti pembelajaran permainan sepakbola 

menggiring bola dengan cara memperbaiki dan meningkatkan strategi 

pembelajaran dalam permainan sepakbola tersebut. 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengambil beberapa sumber sebagai berikut : 

(1) Sumber data pokok didapat dari data hasil survei tes kondisi awal pada 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari kecamatan 

Ampelgading kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

(2) Memodifikasi pembelajaran dengan bermain zig zag bervariasi sangat 
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membantu siswa untuk belajar optimal, karena proses pembelajaran 

lebih menyenangkan, siswa menjadi antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa merasa gembira dengan pembelajaran yang 

dimodifikasi ini sehingga siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai dengan mudah. 

(3) Hasil perkuliahn dan pengalaman penulis selama menuntut ilmu di 

FIK UNNES. 

(4) Petunjuk, bimbingan, serta anjuran dari para dosen terutama dosen 

pembimbing.   
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA  DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari terletak di Desa Tegalsari Barat, 

Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Sekolah ini terletak dipinggir 

pemukiman desa dikelilingi perumahan masyarakat, areal persawahan, 

perkebunan tebu dan dekat dengan hutan. Sekolah ini mempunyai  jumlah 117 

siswa, terdiri dari 70 siswa laki-laki dan 47 siswa perempuan. Karakteristik siswa 

berbeda-beda, pengertian karakteristik  adalah watak, tabiat atau sifat kejiwaan. 

Karakteristik fisik dan mental siswa SD berdasarkan tingkat usianya 

dibagi menjadi tiga kategori: 1) siswa SD kelas I dan II, berusia antara 6-7  tahun, 

2) siswa SD kelas III dan IV, berusia antara 8-9 tahun, dan 3) siswa SD kelas V 

dan VI, yang usianya antara 9-11 tahun. Pada siswa sekolah dasar yang berusia 6-

9 tahun secara umum tidak ditemukan perbedaan  perkembangan fisik maupun 

mental yang menonjol antara siswa laki-laki dan perempuan. Pada siswa usia 10-

11 tahun antara anak laki-laki dan perempuan mulai menampakkan perbedaan 

perkembangan fisik maupun mental. Anak usia 9-12, dan duduk di kelas IV, V dan 

VI SD, memiliki perkembangan kearah kejantanan semakin mantap. Mereka 

mulai membentuk kelompok-kelompok tersendiri dan lebih suka bergaul dengan 

teman-teman sejenisnya. 
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Pada umumnya karakteristik siswa SD yaitu senang bermain, senang 

bergerak,  membentuk kelompok, senang memperagakan sesuatu yang dilihat. 

Pada siswa SD Negeri 04 Tegalsari karakteristik anak senang bermain, yaitu anak 

senang memainkan permainan atau bermain pada saat pelajaran belum dimulai 

maupun saat jam istirahat, semisal anak bermain bola. Senang bergerak dalam arti 

anak senang dan aktif bergerak, seperti kejar-kejaran dengan temannya. Senang 

membentuk kelompok tersendiri dalam arti siswa membentuk kelompok tersendiri 

yang selalu bermain bersama, jajan bersama, dan berangkat maupun pulang dari 

sekolah bersama. Senang memperagakan sesuatu langsung dalam arti anak senang 

memperagakan langsung apa yang dilihatnya baik yang dilihat secara langsung 

maupun lewat media, suatu contoh anak menirukan gerakan jugling dan meroda  

dalam sinetron si madun yang dilihatnya di media televisi. 

2.1.2    Pengertian Sepakbola 

Sepakbola adalah cabang olahraga permainan beregu  yang dimainkan 

oleh dua kelompok atau tim. Tiap kelompok mempunyai 11 pemain. Masing-

masing kelompok berjuang untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang 

mencetak gol lebih banyak adalah sang pemenang setelah menyelesaikan 

permainan dalam jangka waktu 90 menit. Akan tetapi ada cara lain untuk 

menentukan pemenang jika hasilnya seri. Peratuan terpenting dalam mencapai 

tujuan mencetak gol adalah para pemain tidak boleh menyentuh bola dengan 

tangan. Kecuali penjaga gawang boleh menyentuh bola dengan tangan selama 

masih dalam permainan. (Iwan Ridwan, Ikman Sulaeman 2008 : 14). 
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Sepakbola adalah olahraga permainan beregu yang dimainkan dua 

kelompok tiap kelompok terdiri dari sebelas pemain. Bola dimainkan untuk 

diperebutkan dengan tujuan mencetak gol ke gawang lawan. Di dalam memainkan 

bola pemain dibenarkan menggunakan seluruh anggota badan seperti kaki, kepala, 

dada, perut, paha dan lain sebagainya kecuali lengan dan tangan, hanya penjaga 

gawang yang boleh memainkan bola dengan lengan maupun tangan. Kaki bagi 

pemain sepak bola sangat penting karena kaki digunakan untuk menendang bola, 

menggiring bola, mengoper bola dan lain sebagainya. “Arti  tangan bagi seorang 

Pianis sama dengan arti Kaki bagi pemain sepak bola” kata Edson Arantes Do 

Nascimento atau yang lebih dikenal dengan nama Pele, pemain legendaris Brasil. 

(John Devaney, 1994:16).  

Untuk menjadi pemain sepakbola yang baik tentu saja harus mengetahui 

teknik dasar permainan sepakbola yang terdiri dari, teknik dasar menendang bola, 

teknik dasar menghentikan bola, teknik dasar menggiring bola, teknik dasar 

menyundul bola, teknik dasar melempar bola out (throw in) atau lemparan 

kedalam. (Abdul Rohim, 2008 : 7). Untuk menjadi pemain yang menguasai semua 

teknik dasar dan ketrampilan sepak bola diperlukan latihan sejak usia dini secara 

kontinue dan terprogram, faktor lain yang menentukan adalah pembentukan 

karakter pemain dan faktor kesenangan  dalam bermain. Johan Cruiyf pemain 

tersohor Belanda, berkata “bahwa pembentukan pemain sebagian besar terjadi 

sebelum anak berusia 14 tahun. Jangan harap seorang pemain bisa menjadi hebat 

apabila pada usia 14 tahun teknik-teknik dasar belum dikuasainya”. (Timo 

Scheunemann 2005 : 23). 
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2.1.3  Teknik dasar Permainan Sepak Bola 

   Untuk meningkatkan kemampuan supaya bisa berprestasi dalam sepak 

bola ada dua teknik dasar yang harus dikuasai pemain, yaitu teknik tanpa bola dan 

teknik dengan bola. Teknik tanpa bola adalah gerakan tanpa bola yaitu gerak kaki 

menyilang dan gerak lari secara tiba-tiba. Teknik dengan bola adalah gerakan 

menendang bola atau menembak bola (shooting), menerima dan mengontrol bola 

(trapping), menyundul bola (heading), menggiring bola (dribbling), melempar 

bola (throw in). “Latihan  menendang bola atau membawa bola tidak boleh 

dianggap remeh” walaupun sekarang sepak bola modern lebih menonjolkan 

permainan sebuah tim yang kompak. (Eric C Batty, 2005) 

2.1.4   Teknik Menggiring Bola 

    Teknik Menggiring bola  adalah menendang bola terputus-putus dan 

pelan- dipergunakan untuk menendang bola. Menggiring bola juga berarti 

menguasai bola, seperti kata Johan Cruyf salah satu rahasianya ”Bila saya 

menggiring bola maka saya akan menggelindingkanya sepanjang lapangan, bukan 

menendang seperti kebanyakan  pemain lain dan selama menggiring bola ingatlah 

untuk mengambil langkah yang pendek dan berirama”. (John Devaney, 1994 : 30). 

Menggiring bola atau dribbling bisa didefinisikan sebagai cara menguasai 

bola dengan kaki pada saat bergerak atau bermain dilapangan. Dribbling dalam 

permainan sepak bola harus benar-benar dikuasai oleh setiap pemain. Penguasaan 

saat bergerak, berdiri atau bersikap didalam bermain sepakbola merupakan 

ketrampilan dasar. (Ina Hasanah :  47). 
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Dribbling berfungsi untuk mempertahankan bola saat berlari melintasi 

lawan atau maju ke ruang terbuka. (Sutrisno,S.Pd : 34). Selain itu menggiring bola 

memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai berikut : (1) Untuk melewati lawan, (2) 

Untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman dengan tepat, 

(3) Untuk menahan bola tetap dalam penguasaan, menyelamatkan bola apabila 

tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk dengan segera memberikan 

operan kepada teman. 

Menggiring bola merupakan teknik usaha memindah bola dari suatu 

daerah kedaerah lain pada saat permainan sedang berlangsung. Untuk dapat 

melakukan menggiring bola yang baik ada beberapa yang perlu diperhatikan. 

Pertama, kecepatan dan arah yang mendadak kedua, gerakan tipuan tubuh dan 

kaki. Ketiga kontrol bola yang rapat. Ada beberapa jenis menggiring bola antara 

lain: 

2.1.4.1 Menggiring bola dengan sisi kaki bagian dalam 

Menggiring bola  dengan sisi kaki bagian dalam  ini sangat penting untuk 

dikuasai, dribbling ini membuat lebih leluasa mengontrol bola. Bola terlindung 

diantara kedua kaki namun menggiring bola dengan kaki bagian dalam ini 

kecepatanya menjadi sedikit berkurang. Untuk melakukan dribbling ini sentuhlah 

bola dengan sisi kaki bagian dalam posisikan kakimu tegak lurus terhadap bola. 

Tendanglah dengan pelan untuk mempertahankan kontrol bola pusatkan kekuatan 

tendangan pada bagian tengah bola. 
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Gambar 1. Menggiring bola dengan sisi kaki bagian dalam 

(Sumber : Pemain sepakbola berprestasi (1) 2007) 

2.1.4.2  Menggiring bola dengan bagian sisi kaki bagian luar  

Sikap awalan menggiring ini sebagai berikut : Letakkan kaki tumpu 

disamping bola sikap berdiri menghadap bola, sikap kedua lengan disamping 

badan agak terentang pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar 

kedalam, pandangan berpusat pada bola, tarik kaki yang akan digunakan 

menendang ke belakang lalu ayunkan kaki ke depan kearah bola bersamaan kaki 

diputar ke arah dalam, perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola, 

pindahkan berat badan ke depan. 

 

Gambar 2. Menggiring bola dengan sisi kaki bagian luar 

 (Sumber : Pemain sepakbola berprestasi (1) 2007) 

2.1.4.3  Menggiring bola dengan punggung kaki 

Tujuan menggiring dengan punggung kaki ini membawa bola lurus 

dimana kemungkinan tidak ada rintangan dari lawan. Menggiring bola ini dapat 
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dilakukan dengan cepat bahkan kalau kemungkinan bola bukan digiring tetapi 

bola ditendang untuk lalu dikejar. 

 

Gambar 3. Menggiring bola dengan punggung kaki 

(Sumber : Pemain sepakbola berprestasi (1) 2007) 

2.1.5 Keterampilan Menggiring Bola Zig-zag 

 Menggiring bola zig zag adalah menggiring melewati rintangan dengan 

menggunakan teknik menggiring bola berkelok-kelok atau berliku-liku.Teknik 

dasar menggiring bola zig-zag adalah dengan menggunakan punggung kaki, kaki 

bagian luar maupun kaki bagian dalam. Keterampilan dalam  menggiring bola zig 

zag ada dua yaitu keterampilan menggiring bola zig zag satu kaki dan 

keterampilan mengiring bola zig-zag dua kaki. 

2.1.5.1  Keterampilan menggiring bola zig-zag satu kaki 

       Teknik dasar menggiring bola zig zag adalah dengan 

menggunakan punggung kaki, kaki bagian luar maupun bagian dalam. 

Menggiring bola zig-zag  dilaksanakan dengan melewati rintangan 

dengan menggunakan kaki kanan saja, waktu melampaui  rintangan yaitu 

melewati tongkat yang disusun dengan jarak kurang lebih satu meter, 

waktu melewati sebelah kanan dengan menggunakan kura-kura bagian 

dalam waktu melewati sebelah kiri dengan kura-kura bagian luar. 
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2.1.5.2  Keterampilan menggiring bola zig zag dengan dua kaki 

Menggiring bola zig-zag dua kaki kanan dan kiri secara 

bergantian bola didorong dengan kura-kura bagian dalam, waktu 

melampaui disebelah kanan tongkat rintangan digunakan kura-kura 

bagian dalam kaki kanan, waktu melampaui sebelah kiri tongkat 

rintangan digunakan kura-kura kaki bagian dalam kaki kiri.  

2.1.6  Bermain Zig-zag Bervariasi 

            2.1.6.1 Menggiring bola  zig-zag bervariasi 

                        Menggiring bola zig-zag bervariasi dilakukan dengan cara: 

(1)  Anak berbaris berbanjar kebelakang 

(2) Anak yang akan menggiring bola berdiri berdiri rilek, santai, 

pandangan kedepan 

(3) Rintangan dengan anak-anak yang berdiri kangkang dengan 

jarak satu meterdan diselingi tongkat pramuka dengan jarak 

satu meter juga setiap satu anak berdiri kangkang diselingi 

dua tongkat pramuka 

(4)  Anak yang pertama akan mendrible bola bersiap-siap 

melewati rintangan, rintangan pertama menggiring bola 

dengan punggung kaki melewati anak dengan kaki kangkang, 

bola dimasukkan melewati kedua kaki anak atau rintangan 

selanjutnya diteruskan menggunakan sisi kaki bagian dalam 

melewati rintangan dua buah tongkat pramuka yang 

ditancapkan diatas pasak, kemudian diteruskan menerobos 
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bola lewat kedua kaki atau rintangan dengan punggung kaki 

selanjutnya menggunakan sisi kaki bagian luar untuk melewati 

rintangan diantara dua tongkat dan seterusnya dengan 

divariasikan 

(5) Setelah anak melakukan melewati rintangan sampai batas yaitu 

bendera kecil anak kembali kebarisan semula dengan 

menggiring lurus dengan punggung kaki 

  2.1.6.2  Bermain zig zag bervariasi 

         Dari 20 siswa atau anak dibagi menjadi 4 kelompok tiap-tiap 

kelompok berjumlah 5 anak, gawangnya adalah rintangan zig-zag 

bervariasi yang digunakan pada latihan menggiring zig-zag bervariasi. 

Aturan mainnya kelompok a dan kelompok b bertanding. Kapten tiap 

kelompok melakukan undian yang menang memilih gawang atau 

memilih bola, jika memilih bola maka akan kelompok tersebut 

melakukan operan bola kepada temannya sedangkan kelompok lawan 

hanya menghalang-halangi saja dengan jarak satu meter dan bergerak 

pasif tidak merebut bola, jika sampai tiga menit kelompok bisa 

memainkan operan bola dengan baik tanpa putus maka akan ada 

peluang menggiring zig-zag bervariasi melewati rintangan, jika 

berhasil melakukan dengan baik maka gol atau poin pertama bagi tim 

tersebut. Bola bisa berpindah ke kelompok lawan jika operan yang 

dilakukan tidak pas bisa diserobot kelompok lawan, atau pun pada 

saat melewati pemain kelompok lawan bola tidak bisa dan bola 
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mengenai kaki pemain lawan otomatis pemain lawan tersebut 

memegang kendali untuk melakukan operan kepada temannya dan 

sebaliknya kelompok yang tadi melakukan operan menjadi hanya 

menjaga atau menghalang-halangi. Sebagai catatan dalam permainan 

ini menggiring bola dilakukan dengan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki dengan 

menggunakan satu kaki maupun kedua kaki. 

2.2 Kerangka Berfikir 

Kegiatan pembelajaran Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sikap 

guru menyenangkan, mampu menunjukkan sikap penerimaan terhadap siswanya. 

Guru mampu mengendalikan perilaku siswa dikelas maupun sekolah dengan 

menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Lebih banyak memberikan  

penguatan perilaku  melalui pujian atas perilaku positif siswa dari pada pemberian 

hukuman pada yang berperilaku negatif.Guru dapat menampilkan ciri-ciri 

kepribadian yang baik, peduli, terhadap siswa, sabar, adil, terbuka serta dapat 

menjadi pendengar yang baik. Guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan 

dapat memahami siswanya. Guru lebih banyak memberikan komentar, pernyataan 

yang positif dari pada yang negatif? Guru dapat menghargai dan menghormati 

setiap pendapat ataupun pemikiran siswanya. Guru dapat menjadi penolong yang 

bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya.Jenis permainan 

dalam pendidikan jasmani dapat menjadi pendekatan materi pembelajaran ini 

dikarenakan permainan dapat mengenal lingkungannya. Peneliti memfokuskan 

pada upaya meningkatkan hasil belajar menggiring bola dalam sepakbola melalui 
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pembelajaran zig zag bervariasi melalui penerapan modifikasi alat pada siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari kecamatan Ampelgading kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

2.3 Hipotesis Tindakan 

Melalui kerangka penelitian yang telah disusun sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis terhadap penelitian  ini adalah“ Melalui pembelajaran 

bermain zig zag bervariasi dapat meningkatkan hasil belajar menggiring bola 

dalam sepakbola pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari 

kecamatan  Ampelgading kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012”. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Metode 

penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian. 

Berbobot tidaknya tergantung pada metode yang digunakan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek dalamPenelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri 04 Tegalsari  kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang dengan 

jumlah 20 siswa dengan rincian20 siswa laki-laki dan 0 siswa perempuan. 

3.2    Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah  Menggiring bola dengan 

upaya meningkatan hasil belajar melalui pembelajaran bermain zig zag bervariasi 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari kecamatan Ampelgading 

kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

3.3   Waktu Penelitian 

Waktu penelitian tindakan kelasini dilaksanakan bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2012.  
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3.4 Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

04 Tegalsari kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang. Peneliti mengambil 

lokasi atau tempat ini dengan pertimbangan bekerja pada sekolah tersebut, 

sehingga memudahkan dalam mencari data, peluang waktu yang luas dan subyek 

penelitian yang sangat sesuai dengan profesi. Tempat pelaksanaan penelitian 

menggunakan sarana lapangan sekolah dan alat media pembelajaran juga dari 

sekolah. 

3.5   Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1   Jenis Data  

3.5.1.1 Data kualitatif diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan 

siswa   dalam pembelajaran menggiring bola dalam sepak bola melalui 

bermain zig zag bervariasi 

               3.5.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa, aktivitas guru, dan 

serta catatan lapangan dalam pembelajaran menggiring bola. 

 Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari (1) Tes : 

dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil pembelajaran menggiring 

bola yang dilakukan siswa, (2) Observasi :dipergunakan sebagai teknik 

mengumpulkan datatentang aktifitas siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran menggiring bola melalui pembelajaran bermain zig zag bervariasi 
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untuk meningkatkan hasil belajar menggiring bola pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 04 Tegalsari. Sedangkan untuk alat pengumpul data yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 

3.6    Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

    3.6.1 LembarTes 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan alat berupa tes 

tertulis, soal yang digunakan dalam penelitian ini berupa tugas dan 

No Sumber 

Data 

Jenis Data Teknik 

Pengumpulan 

Instrumen  

1 Siswa Hasil pembelajaran 

sepakbola melalui 

pendekatan modifikasi 

alat 

Tes Praktik Tes 

ketrampilan 

menggiring 

bola 

2 Siswa  Kemampuan melakukan 

gerakan rangkaian 

ketrampilan menggiring 

bola melalui penerapan 

bermain zig zag 

bervariasi 

Praktik dan 

Unjuk Kerja 

Melalui lembar 

observasi 
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praktik. Soal evaluasi disusun berdasarkan indikator yang sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ada. Soal evaluasi diberikan pada setiap akhir 

pembelajaran. 

   3.6.2 LembarObservasi 

Lembar observasi diisi oleh observer pada setiap akhir pertemuan. 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati aktifitas siswa dan guru 

pada saat pembelajaran berlangsung. Melalui lembar observasi ini 

diharapkan dapat memberikan informasi secara rinci mengenai proses 

pembelajaran menggiring bola melalui penerapan bermain zig-zag 

bervariasi. 

3.7   Analisa Data 

  Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Analisis data diwakili oleh momen refleksi putaran 

penelitian tindakan kelas. Dengan melakukan refleksi, peneliti akan memiliki 

wawasan yang akan membentuk dalam menafsirkan datanya. Tujuan analisis 

dalam penelitian tindakan kelas untuk memperoleh data kepastian apakah terjadi 

perbaikan, peningkatan sebagaimana diharapkan. Adapun rincian cara analisis 

data dari terknik tes dan nontes sebagai berikut: 

3.7.1 Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dan juga tes 

praktik. Tes tertulis adalah soal atau pertanyaan atau disebut juga tes kognitif, tes 

praktik merupakan tes keterampilan dengan kata lain tes psikomotor. Tes 

dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. 
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(a) Untuk menghitung nilai individu 

Nilai Psikomotor = jumlah skor yang diperoleh X 50 

                     Jumlah skor maksimal 

                      Nilai Afekitif     =  jumlah skor yang diperoleh X 30 

          Jumlahskormaksimal 

           Nilai Kognitif   =  jumlah skor yang diperoleh X 20 

    Jumlah skor maksimal 

NA = Nilai Psikomotor + Nilai Afektif +Nilai Kognitif 

(b) Untuk menghitung nilai rata-rata 

Rata-rata = E x i 

  X = N 

Keterangan 

X    =  nilai rata-rata 

E x I =jumlah semua nilai 

N     = banyak siswa 

Sumber (Sudjana, 2005:67) 

  (c )  Menghitung ketuntasan belajar 

n 
S =  N  X 100 % 
 
Keterangan 

S = ketuntasan belajar 

n = jumlah siswa KKM 

N = jumlah siswa 

(Trianto2010:241)  
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3.7.2 Observasi Aktifitas Siswa 

Skala penilaian dan criteria penilaian, klasifikasi tingkat, prosentase yang 

digunakan pada lembar observasi terhadap aktifitas siswa 

1 =  kurang 

2 =  cukup 

3 =  baik 

4 = sangat baik 

NP  = R
SM x 100%  

(Purwanto, 2010:102-112) 

Keterangan: 

NP  =  nilai persen yang dicari 

R     =  skor mentah yang diperoleh siswa 

SM  =  skor maksimum  

3.7.3 Observasi Aktivitas Guru 

  Penskoran untuk skala penilaian dan kriteria penilaian yang 

digunakan dengan lembar observasi terhadap aktivitas guru pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1 =  kurang 

2 =  cukup 

3 =  baik 

4 =  sangat baik 

NP  = R
SM x 100%  

(Purwanto, 2010:102-112) 
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Keterangan: 

NP   =  nilai persen yang dicari 

R     =  skor mentah yang diperoleh siswa 

SM  =  skor maksimum 

3.7.4 Penilaian Lembar Angket Siswa 

Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau 

informasi, sikap, dan paham dalam hubungan kausal. Angket dilaksanakan secara 

tertulis. Angket ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa-siswa tersebut 

antusias dengan model pembelajaran yang dibuat oleh penulis. 

Untuk menghitung presentase angket, digunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana perhitungannya per nomor pertanyaan. 

100% 

Dimana  P = presentase, 

  Z = Alternatif jawaban (A, B,C, dan D) 

             n  =Jumlah Responden 

3.8     Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh 

peneliti dalam menerapkan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam beberapa siklus. Untuk melihat 

peningkatan hasil belajar menggiring bola melalui pembelajaran bermain zig zag 

bervariasi. Adapun setiap siklus meliputi : perencanaan, pelaksanaan , observasi, 

dan refleksi. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas secara prosedurnya 

dilaksanakan secara partisipatif atau kolaborator antara (guru, dengan tim lainnya) 
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bekerja sama, mulai dari tahap orientasi hingga penyusunan tindakan dalam siklus 

pertama, dilanjutkan dengan refleksi atas kegiatan pada siklus pertama, untuk 

kemudian mempersiapkan rencana modifikasi, koreksi, atau pembetulan, dan 

menyempurnakan pada siklus berikutnya.   

Prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas ada empat 

tahapan,   yaitu a) perencanaan, b) pelaksanaan, c)observasi, dan d) refleksi, 

Desain Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Suharsimi Arikunto, 2007 

  Dari diagram di atas, dapat dijelaskan : 

a. Perencanaan (Planing) 

Perencanaan tindakan kelas merupakan tindakan yang tersrtuktur dan 

terencana dan terarah. 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Pengamatan 
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b. Tindakan (Acting) 

Tindakan adalah kegiatan yang merupakan perwujudan dari 

perencanaan yang disusun sesuai permasalahan. 

c.   Pengamatan (Observing) 

                  Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan selama tindakan 

berlangsung,untuk mengetahui hal-hal yang harus diperbaiki agar 

tujuan pembelajaran tercapai 

d.  Refleksi (Reflecting) 

      Refleksi merupakan uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil 

penelitian dan berkaitan dengan dampak tindakan perbaikan yang 

dilaksanakan serta kriteria dan rencana bagi siklus tindakan 

berikutnya. 

Keempat tahap yang telah dipaparkan diatas tersebut merupakan 

rancangan tindakan dalam satu siklus penelitian, pada siklus berikutnya rancangan 

program penelitian yang digunakan berpedoman pada hasil refleksi yang 

dihasilkan pada siklus sebelumnya, begitu seterusnya hingga target penelitian 

tercapai. 

Langkah – langkah prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan secara partisipatif atau kolaborator antara (guru, dengan tim 

lainnya), bekerjasama, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan tindakan 

dalam siklus pertama, kemudian dilanjutkan refleksi atas kegiatan yang dilakukan 

pada siklus pertama, untuk mempersiapkan rencana modifikasi, koreksi, dan 

menyempurnakan pada siklus berikutnya.  
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 Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, prosedur penelitian ini 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut 

1. Siklus I 

 

PERENCANAAN 

PENELITIAN 
URAIAN KEGIATAN PENELITIAN 

 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 

menyusun skenario 

pembelajaran yang dari: 

1) Membuat rencana 

pembelajaran dengan 

mengacu pada tindakan 

yang diterapkan dalam 

PTK, yaitu pembelajaran 

menggiring bola 

2) Menyusun instrumen 

yang digunakan 

3) Menyiapkan media 

pembelajaran untuk 

membantu proses 

pembelajaran 

4) Menyusun alat evaluasi 

 

 

1. Kegiatan Awal 

a) Menyiapkan perangkat pembelajaran  

(RPP, Silabus, Lembar Presensi, Lembar Tugas, 

Lembar Observasi, dan Lembar  Penilaian). 

b) Menyiapkan peralatan  atau media 

pembelajaran (Bola, pasak, tongkat pramuka, 

peluit, bendera)  

c) Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengelaborasi respon siswa.  

2. Kegiatan Pendahuluan   

a) Berdo’a dan presensi siswa dengan tertib dan 

disiplin  

b) Apersepsi : mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan materi pembelajaran  

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi siswa  

d) Pemanasan dilakukan mengacu kegiatan inti 

3. Kegiatan inti   

(a) Menggiring bola zig-zag: 

         Siswa dibagi dua kelompok berbaris 

berbanjar kebelakang, rintangan zig zag dibuat 
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pakai tongkat pramuka dengan jarak satu meter, 

guru memberikan contoh cara menggiring bola 

zig zag setelah anak sudah paham, anak barisan 

paling depan menggiring zig zag melewati 

rintangan dengan kaki bagian dalam, kaki 

bagian luar dan punggung kaki setelah selesai 

melewati rintangan terakhir dengan batas 

bendera kecil siswa kembali ke tempat semula 

dengan menggiring lurus dengan punggung kaki 

setelah itu bola diberikan kepada siswa barisan 

belakangnya begitu seterusnya 

(b)Menggiring bola dengan zig-zag    bervariasi: 

     Siswa dibagi dua kelompok masing-masing 

kelompok berbaris berbanjar ke belakang, 

rintangan dibuat dengan anak yang berdiri kaki 

kangkang dan tongkat pramuka yang 

ditancapkan pada pasak. Guru memberikan 

contoh cara menggiring bola secara zig zag 

bervariasi setelah anak mengerti, anak barisan 

paling depan menggiring bola dengan bola 

dimasukkan pada kaki kangkang selanjutnya 

dengan kaki bagian dalam melewati tongkat 

kemudian bola dimasukkan melewati kaki 
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kangkang diteruskan dengan sisi kaki bagian 

luar melewati tongkat dan begitu seterusnya 

divariasikan.  

(c) Bermain zig zag bervariasi 

      Anak dibagi 4 kelompok tiap-tiap kelompok 

berjumlah 5 anak, gawangnya adalah rintangan 

zig zag bervariasi yang digunakan latihan 

menggiring zig zag bervariasi. Aturan mainnya 

kelompok a dan kelompok b bertanding. Kapten 

tiap kelompok melakukan suit yang menang 

memilih gawang atau memilih bola, jika memilih 

bola maka akan melakukan operan bola kepada 

temannya sedangkan kelompok lawan hanya 

menghalang-halangi saja dengan jarak satu meter 

dan bergerak pasif tidak merebut bola, jika 

sampai tiga menit kelompok bisa memainkan 

operan bola dengan baik tanpa putus maka akan 

ada peluang menggiring zig zag bervariasi 

melewati rintangan gawang lawan, jika berhasil 

melakukan dengan baik maka gol atau poin 

pertama bagi tim tersebut. Bola bisa berpindah 

ke kelompok lawan jika operan yang dilakukan 

tidak pas bisa diserobot kelompok lawan, atau 
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pun pada saat melewati pemain kelompok lawan 

bola tidak bisa dan bola mengenai kaki pemain 

lawan otomatis pemain lawan tersebut 

memegang kendali untuk melakukan operan 

kepada temannya dan sebaliknya kelompok yang 

tadi melakukan operan menjadi hanya menjaga 

atau menghalang-halangi. Sebagai catatan dalam 

permainan ini menggiring bola dilakukan dengan 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki 

bagian luar dan punggung kaki dengan 

menggunakan satu kaki maupun kedua kaki. 

4) Kegiatan Pendinginan   

 kegiatan tanya jawab, guru menanyakan “ada 

berapa cara teknik dalam menggiring bola”?  

(a) Pengamatan Tindakan 

Pengamatan dilakukan terhadap : (1) hasil 

keterampilan menggiring bola, (2)  keterampilan 

melakukan rangkaian gerakan menggiring bola, 

(3) aktifitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 
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2. Siklus II 

 

Tahap Perencanaan, 

Pada tahap ini peneliti 

menyusun skenario 

pembelajaran yang terdiri 

dari: 

1) Tim peneliti melakukan 

analisis kurikulum 

untuk mengetahui 

kompetensi dasar yang 

disampaikan siswa 

dalam pembelajaran 

2) Membuat rencana 

pembelajaran dengan 

mengacu pada tindakan 

1) Kegiatan awal 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, 

Silabus, lembar presensi, lembar tugas, 

lembar observasi, dan lembar penilaian) 

b. Menyiapkan alat atau media pembelajaran 

(bola, pasak, tongkat pramuka, peluit, 

bendera). 

c. Guru menyiapkan  pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengelaborasi respon siswa. 

2) Kegiatan Pendahuluan  

a. Berdoa dan presensi siswa dengan tertib dan 

disiplin. 

b. Apersepsi : mengaitkan pengetahuan siswa 

dengan materi pembelajaran 

(b)Tahap Refleksi 

Refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus I 

apakah telah mencapai keberhasilan atau belum. 

Prosentase indikator  keberhasilan penelitian 

apabila telah mencapai batas minimal KKM 

yang ditentukan. 
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yang diterapkan dalam 

PTK, 

yaitupembelajaran 

sepakbola; 

3) Menyusun instrumen 

yang digunakan dalam 

siklus PTK, penilaian 

sepakbola; 

4) Menyiapkan media 

yang diperlukan untuk 

membantu pengajaran; 

5) Menyusun alat evaluasi 

pembelajaran 

 

c.Menyampaikan tujuan pembelajaran dan  

memotivasi siswa. 

d.Melakukan pemanasan mengacu kegiatan inti 

3) Kegiatan Inti  

(a)Menggiring bola zig-zag: 

Siswa dibagi dua kelompok berbaris 

berbanjarkebelakang, rintangan zig zag dibuat 

pakai tongkat pramuka dengan jarak satu meter, 

guru memberikan contoh cara menggiring bola 

zig zag setelah anak paham, anak barisan paling 

depan menggiring zig zag melewati rintangan 

dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan 

punggung kaki setelah selesai melewati 

rintangan terakhir dengan batas bendera kecil 

siswa kembali ketempat semula dengan 

menggiring lurus dengan punggung kaki setelah 

itu bola diberikan kepada siswa barisan 

belakangnya begitu seterusnya  

(b) Menggiring bola dengan zig-zag bervariasi : 

      Siswa dibagi dua kelompok masing-masing 

kelompok berbaris berbanjar kebelakang, 

rintangan dibuat dengan anak yang berdiri kaki 

kangkang dan tongkat pramuka yang 
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ditancapkan pada pasak. Guru memberikan 

contoh cara menggiring bola secara zig zag 

bervariasi setelah anak mengerti, anak barisan 

paling depan menggiring bola dengan bola 

dimasukkan pada kaki kangkang selanjutnya 

dengan kaki bagian dalam melewati tongkat 

kemudian bola dimasukkan melewati kaki 

kangkang diteruskan dengan sisi kaki bagian 

luar melewati tongkat dan begitu seterusnya 

divariasikan.  

 (c) Bermain zig zag bervariasi 

       Anak dibagi 4 kelompok tiap-tiap kelompok 

berjumlah 5 anak, gawangnya adalah rintangan 

zig zag bervariasi yang digunakan latihan 

menggiring zig zag bervariasi. Aturan mainnya 

kelompok a dan kelompok b bertanding. Kapten 

tiap kelompok melakukan suit yang menang 

memilih gawang atau memilih bola, jika 

memilih bola maka akan melakukan operan bola 

kepada temannya sedangkan kelompok lawan 

hanya menghalang-halangi saja dengan jarak 

satu meter dan bergerak pasif tidak merebut 

bola, jika sampai tiga menit kelompok bisa 
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memainkan operan bola dengan baik tanpa putus 

maka akan ada peluang menggiring zig zag 

bervariasi melewati rintangan gawang lawan, 

jika berhasil melakukan dengan baik maka gol 

atau poin pertama bagi tim tersebut. Bola bisa 

berpindah ke kelompok lawan jika operan yang 

dilakukan tidak pas bisa diserobot kelompok 

lawan, atau pun pada saat melewati pemain 

kelompok lawan bola tidak bisa dan bola 

mengenai kaki pemain lawan otomatis pemain 

lawan tersebut memegang kendali untuk 

melakukan operan kepada temannya dan 

sebaliknya kelompok yang tadi melakukan 

operan menjadi hanya menjaga atau 

menghalang-halangi. Sebagai catatan dalam 

permainan ini menggiring bola dilakukan 

dengan menggiring bola dengan kaki bagian 

dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki 

dengan menggunakan satu kaki maupun kedua 

kaki.Menggiring bola dengan kaki bagian luar, 

kakibagian dalam, dan punggung kaki secara 

perseorangan atau individu, berpasangan maupun 

perlombaan. 
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4) Kegiatan Pendinginan (15 menit)  

     dilanjutkan kegiatan tanya jawab, guru 

menanyakan “ada berapa cara teknik dalam 

menggiring bola”?  

(a) Pengamatan Tindakan 

Pengamatan dilakukan terhadap: (1) hasil 

ketrampilan menggiring bola, (2)  ketrampilan 

melakukan rangkaian gerakan menggiring bola , 

(3) aktifitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

(b) Tahap Refleksi 

Refleksi pelaksanaan pembelajaran siklus 2 

apakah telah mencapai keberhasilan atau belum. 

Prosentase indikator keberhasilan penelitian 

apabila telah mencapai batas minimal KKM 

yang ditentukan. 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

  Pembelajaran menggiring bola dalam sepakbola melalui bermain zig zag 

bervariasi pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari kecamatan Ampelgading 

kabupaten Pemalang,dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: (1) aktifitas 

siswa dalam pembelajaran menggiring bola dalam sepakbola melalui bermain zig 

zag bervariasi dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. (2) aktifitas guru selama 
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pembelajaran menggiring bola dalam sepakbola melalui bermain zig zag 

bervariasi dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. (3) Sekitar 95 % siswa kelas 

V Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten 

Pemalang  mengalami kriteria ketuntasan belajar individu siswa dengan nilai  

KKM 71.00 dalam pembelajaran menggiring bola dalam sepak bola melalui 

pembelajaran bermain zig zag bervariasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.     Hasil Penelitian 

4.1.1    Survei Awal 

 Kegiatan survei awal dilakukan sebelum proses penelitian dilaksanakan. 

Berikut ini hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti : (1)  Teknik – teknik 

dasar sepakbola kurang dikuasai oleh siswa atau pemain, (2)  Guru kurang 

memodifikasi permainan sepakbola yang dilakukan dalam pembelajaran 

sepakbola, (3) Guru kurang mengembangkan alat atau media pembelajaran 

dengan baik pada siswa sehingga siswa merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran, (4) sarana bola kaki yang kurang memadai sehingga siswa 

dalam kegiatan pembelajaran bergiliran, semisal menendang dan menggiring bola, 

(5) kondisi lapangan yang kurang memadai yaitu permukaan lapangan rumput 

tidak rata dan juga beberapa tanah retak  sehingga mempengaruhi proses lajunya 

dan juga pantulan bola, (6) Guru kurang mendemonstrasikan teknik dasar 

menendang dan juga menggiring bola dengan baik dan benar. 

Dengan kondisi seperti diatas peneliti melakukan penelitian terhadap 

materi pembelajaran menggiring bola dalam sepakbola melalui pembelajaran 

bermain zig zag bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar menggiring bola 

pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari kecamatan Ampelgading kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 
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4.1.1.1  Deskripsi Data Kondisi  Awal 

   Melalui observasi dan tes awal, maka diperoleh deskripsi data kondisi 

awal  hasil belajar menggiring bola pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari, 

kecamatan Ampelgading, kabupaten Pemalang, tahun pelajaran 2011/2012.. 

Adapun hasil belajar siswa  dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kondisi Awal 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

 91 – 100 - - - 

81 – 90 - - - 

71 – 80 11 55 % Tuntas 

61 – 70 8 40 % Belum Tuntas 

51 – 60 1 5 % Belum Tuntas 

41 – 50 - - Belum Tuntas 

31 – 40 - - - 

21 – 30 - - - 

11 – 20 - -              - 

0 – 10 - -                 - 

Jumlah 20 100% - 

Rata-rata 69,5 - - 

Nilai Tertinggi 78 - - 

Nilai Terendah 60 - - 

Tuntas 11 - 55 % 

Belum Tuntas 9 - 45 % 

  

Berdasarkan  tabel  di atas menunjukkan perolehan hasil belajar siswa 

kelas V SD Negeri 04 Tegalsari dalam pembelajaran menggiring bola melalui 

pembelajaran bermain zig zag bervariasi, tergolong dalam kriteria keberhasilan 
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yang kurang. Dari 20 siswa, 11 siswa tuntas atau (55 %) yang memiliki nilai 

sesuai atau diatas KKM (71.00), dan 9 siswa tidak tuntas atau 45 % memiliki nilai 

dibawah KKM. Juga ditunjukan rerata 69,5 dengan nilai tertinggi  78 dan nilai 

terendah 60. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini 

 Grafik 1.  Perolehan Nilai Siswa Hasil Belajar Menggiring Bola Kondisi Awal  

Siswa Kelas V SD Negeri 04 Tegalsari 

 

Dari hasil tes pembelajaran menggiring bola dengan terdapat 11 siswa 

yang sudah tuntas belajar dan masih terdapat 9 siswa yang belum tuntas. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. 

Tabel 4. Ketuntasan Hasil Belajar Menggiring Bola  Kondisi Awal 

Siswa Kelas V SD Negeri 04 Tegalsari 
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4.1.2 Siklus I 

`Penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 04 Tegalsari 

kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang pada siswa kelas V, merupakan 

penelitian tindakan kelas. Waktu pembelajaran siklus pertama dalam penelitian ini 

dilaksanakan satu pertemuan yaitu pada hari sabtu tanggal 26 mei 2012, dimana 

untuk waktu pelaksanaan adalah 4 x 35 menit. 

 Kegiatan siklus pertama merupakan suatu tindakan lanjutan setelah 

melihat  diuraikan tentang pelaksanaan pembelajaran menggiring bola melalui 

penerapan bermain zig zag bervariasi pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus pertama berjalan dengan baik, aktivitas siswa 

dan guru tercatat dengan teliti oleh Observer.  

4.1.2.1 Observasi  Siklus I 

Hasil dari pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung antara 

lain: 

(1) Siswa memiliki minat, semangat dan antusias tinggi dalam mengikuti 

setiap materi dalam pembelajaran siklus pertama. (2) Siswa lebih memahami 

tentang teknik menggiring bola yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam, 

kaki bagian luar dan punggung kaki.(3) Siswa  sudah cukup baik dalam 

mendemonstrasikan gerakan menggiring bola dengan berbagai teknik. (4) Siswa 

baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan  guru , walaupun ada 

beberapa siswa yang kurang serius dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

guru. Secara umum untuk keseluruhan siswa baik dalam pembelajaran, 

pelaksanaan tugas dan lain-lain, suasana kelas   kondusif.  
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4.1.2.2  Deskripsi Data  Siklus I 

 Dari data nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran menggiring bola 

melalui pembelajaran bermain zig zag bervariasi dapat dilihat pada tabel  berikut 

ini. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

 91 – 100 - - - 

81 – 90 1 5 % Tuntas 

71 – 80 14 70 % Tuntas 

61 – 70 5 25 % Belum Tuntas 

51 – 60 -  - - 

41 – 50 -  - - 

31 – 40 -  -     - 

21 – 30 -  -     - 

11 – 20 -  -             - 

0 – 10 - -  - 

Jumlah   20 100% - 

Rata-rata 72,9 - - 

Nilai 

Tertinggi 
82 - - 

Nilai 

Terendah 
65 - - 

Tuntas 15 - 75 % 

Belum Tuntas 5 - 25 % 

  

Berdasarkan data tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa hasil belajar 

menggiring bola pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupaten Pemalang, tahun pelajaran 2011/2012. Nilai rata-rata 
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hasil belajar menggiring bola pada siklus pertama menunjukkan peningkatan 

menjadi 72,9. Sebelumnya nilai rata-rata pada kondisi awal adalah 69,5. Pada saat 

kondisi  awal siswa yang mendapat nilai sesuai atau diatas KKM atau sudah 

tuntas adalah 11 anak (55 %) dari total 20 siswa, pada siklus pertama meningkat 

menjadi 15 siswa (75 %)  dari total jumlah 20 siswa. Sedangkan siswa yang 

belum tuntas atau dibawah KKM pada saat kondisi awal adalah 9 siswa (45 %), 

pada siklus pertama menurun menjadi 5 siswa (25 %). 

Grafik 3.  Nilai  Tes Pembelajaran Menggiring Bola Siklus I 

Siswa SD Negeri 04 Tegalsari 

 

 

          Dari hasil tes pembelajaran menggiring bola, siswa yang sudah tuntas, nilai 
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Berdasarkan data tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa hasil belajar 

menggiring bola pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari, Kecamatan 

Ampelgading, Kabupaten Pemalang, tahun pelajaran 2011/2012. Pada saat kondisi  

awal siswa yang sudah tuntas  nilai sesuai atau diatas KKM (71.00)  adalah 11 

siswa (55 %) dari 20 jumlah siswa, pada siklus I meningkat menjadi 15 siswa atau 

(75 %) dari jumlah 20 siswa. Sedangkan siswa yang belum tuntas atau dibawah 

KKM pada saat kondisi awal adalah 9 siswa (45 %), pada siklus pertama menurun 

menjadi 5 siswa (25 %). 

4.1.2.3  Aktivitas Siswa  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa akvifitas 

siswa dalam pembelajaran menggiring bola pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Hasil Penelitian Aktivitas Siswa  Siklus I 

No 
Aspek Penelitian Hasil 

Penelitian 

Indikator 

Ketercapaian Afektif Kognitif Psikomotor 

1 Aktifitas siswa dalam pembelajaran 

menggiring bola melalui pembelajaran 

bermain zig zag bervariasi 

72 80 % 

  

 Hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa mempunyai nilai 72  artinya 

bahwa siswa dalam mengikuti pembelajaran menggiring bola pada siklus I dalam 

kategori baik rentang nilai (71-85), aspek dalam penelitian ini adalah kognitif, 

afektif dan psikomotor.  
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4.1.2.4  Analisis dan Refleksi Pembelajaran Siklus I 

Setelah melakukan observasi langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis dan refleksi.  Analisis dan refleksi pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 8. Refleksi pada Siklus I 

Refleksi Kelemahan Yang harus ditingkatkan 

Guru 

- Kurang dalam 

penguasaan 

kelas 

- Materi yang 

disampaikan 

monoton 

- Guru harus mampu memimpin siswa 

dalam kelas 

 

- Menguasai materi yang disampaikan 

dan penyampaian tidak monoton 

Siswa 

- Siswa kurang 

minat dalam 

pembelajaran 

- Siswa kurang 

lincah 

- Siswa kurang 

fokus dalam 

pembelajan 

- Siswa diberi motivasi untuk minat 

dalam pembelajaran 

 

- Siswa diberi materi yang spesifik 

 

- Siswa diberi pengarahan, nasehat 

supaya fokus, serius  pada 

pembelajaran 

Alat 

- Tongkat 
pramuka kurang 
tegak sebagai 
rintangan 

- Halaman 
sekolah  sebagai 
lapangan 

- Bisa diganti kerucut yang tinggi 
 
 

 
- Lapangan sepak bola yang sebenarnya.  

Metode 
 

- Metode drill 
 

 
- Metode dengan permainan 
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4.1.3 Siklus II 

           Kegiatan siklus II merupakan suatu tindakan perbaikan atas kekurangan 

yang ada pada pembelajaran siklus sebelumnya sehingga dapat tercapai tujuan 

pembelajaran dan ketuntasan belajar. Penelitian tindakan kelas siklus II diadakan 

dalam satu kali pertemuan, yaitu pada hari sabtu tanggal 16 juni 2012. Kelas   

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas V SD Negeri 04 Tegalsari.  

4.1.3.1 Observasi Siklus II 

Observasi siklus II dilakukan selama pembelajaran siklus II berlangsung. 

yaitu: (1) Peneliti menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebelum 

pembelajaran. (2) Peneliti mengamati proses kegiatan pembelajaran menggiring 

bola dengan penerapan bermain zig-zag bervariasi dengan lebih fokus agar  dapat 

membantu siswa dalam pembelajaran menggiring bola. (3) Peneliti menjelaskan 

proses pembelajaran hasil belajar menggiring bola, dalam hal ini peneliti mengacu 

pada alur pembelajaran pada model pembelajaran dengan adanya penjelasan 

materi, demonstrasi, serta pelaksanaan secara langsung oleh siswa. (4) Peneliti 

memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa selama proses pembelajaran 

semangat dan teknik menggiring bola yang diajarkan bisa diterima dan 

dilaksanakan dengan baik sehingga hasil yang dicapai bisa optimal. (5) Peneliti 

mengamati proses pembelajaran dengan materi menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, menggiring bola dengan kaki bagian luar, dan menggiring bola 

dengan punggung kaki. Siswa yang bergurau, bercanda atau tertawa dalam 

kegiatan pembelajaran menurun dalam hal ini kesadaran dan disiplin siswa dalam 

kegiatan pembelajaran meningkat. 
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4.1.3.2 Deskripsi Data  Siklus II 

   Dari data nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran menggiring bola 

melalui penerapan bermain zig zag bervariasi dapat dilihat prosentase ketuntasan 

siswa sebagai berikut. 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus II 

Interval Frekuensi Frekuensi Relatif Kualifikasi 

 91 – 100 - - - 

81 – 90 5 25 % Tuntas 

71 – 80 14 70 % Tuntas 

61 – 70 1 5 % Belum Tuntas 

51 – 60 - - - 

41 – 50 - - - 

31 – 40 - - - 

21 – 30 - -  - 

11 – 20 - -             - 

0 – 10 - - - 

Jumlah 20 100% - 

Rata-rata 76,5 - - 

Nilai Tertinggi 87 - - 

Nilai Terendah 69 - - 

Tuntas 19 - 95 % 

Belum Tuntas 1 - 5 % 
                 

 Dari hasil tersebut diatas, menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah 

siswa yang memperoleh diatas KKM pada pembelajaran menggiring bola. Pada 

saat siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai atau diatas KKM menjadi 15 siswa 
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(75 %) dari total jumlah 20 siswa meningkat menjadi 95 % (19 siswa) pada siklus 

II. Dalam hal ini menunjukkan hasil belajar menggiring bola melalui penerapan 

bermain zig zag bervariasi yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam, 

menggiring bola dengan kaki bagian luar dan menggiring bola dengan punggung 

kaki dari kondisi siklus I ke siklus II mengalami peningkatan yang signifikan dan 

optimal. 

Grafik 5. Nilai  Tes Pembelajaran Menggiring Bola Siklus II 

 

 Dari hasil tes pembelajaran menggiring bola, siswa yang sudah tuntas, 

nilai sesuai atau diatas KKM adalah 19 siswa dengan rincian rentang nilai 71-80 

ada 14 siswa, dan rentang nilai 81-90 ada 5 siswa, sedangkan siswa yang belum 

tuntas atau dibawah KKM dengan rentang nilai 61-70  ada 1 siswa. Untuk lebih 

jelasnya peningkatan hasil ketuntasan belajar siswa dari kondisi awal ke siklus I 

dan siklus II bisa dilihat pada tabel dan grafik  berikut ini. 
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Berdasarkan data tabel dan grafik  tersebut diatas menunjukkan bahwa 

hasil belajar menggiring bola pada siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari 

kecamatan Ampelgading kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Pada 

saat kondisi  awal siswa yang mendapat nilai sesuai atau diatas KKM atau sudah 

tuntas adalah 11 anak (55 %) dari total 20 siswa, pada siklus I meningkat menjadi 

15 siswa (75 %) dari total jumlah 20 siswa, pada siklus II meningkat lagi menjadi 

19 siswa (95 %).Sedangkan siswa yang belum tuntas atau dibawah KKM pada 

saat kondisi awal adalah 9 siswa (45 %), pada siklus I menjadi 5 siswa (25 %), 

pada siklus II menjadi hanya 1 siswa (5 %). 1 siswa yang tidak tuntas atau 

dibawah KKM dikarenakan kemampuan siswa tersebut secara maksimal tidak 

bisa memenuhi standar yang telah ditentukan namun karena 19 siswa tuntas nilai 

sesuai atau diatas KKM 71.00 maka peneliti menilai target pencapaian ini 

berhasil. 

4.1.2.3  Aktivitas Siswa Siklus II  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menggiring bola pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Penelitian Aktifitas Siswa pada Siklus II 

No 
Aspek Penelitian Hasil 

Penelitian 

Indikator 

Ketercapaian Afektif Kognitif Psikomotor 

1 Aktifitas siswa dalam pembelajaran 

menggiring bola melalui pembelajaran 

bermain zig zag bervariasi 

86 80 % 
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 Hasil penelitian menunjukkan aktivitas siswa pada siklus II mempunyai 

nilai 86, artinya bahwa siswa dalam mengikuti pembelajaran menggiring bola 

pada siklus II dalam kategori baik sekali rentang nilai (86-100), aspek dalam 

penelitian ini adalah kognitif, afektif dan psikomotor.  

4.1.3.4  Analisis dan Refleksi Pembelajaran Siklus II 

   Analisis dan refleksi siklus II dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 12. Refleksi pada Siklus II 

Refleksi Kesulitan pada Siklus 1 Yang telah ditingkatkan 

Guru 

- Penguasaan kelas 
belum sempurna 

- Materi yang 
disampaikan 
monoton 

 

- Guru mampu menguasai kelas  
(siswa)  pada kegiatan 
pembelajaran 

- Guru Menguasai materi yang 
disampaikan dengan baik atau 
tidak monoton 

Siswa 

- Siswa kurang minat 
dalam 
pembelajaran  

- Siswa kurang 
lincah  

 
- Siswa kurang fokus 

dalam pembelajaran 
 

- Minat siswa pada pembelajaran 
bertambah 

 
- Siswa menjadi lincah dan  

menguasai materi yang spesifik 
 

- Siswa menjadi fokus dalam 
pembelajaran 

Alat 

- Tongkat pramuka 
kurang tegak 
sebagai rintangan 

- Halaman sekolah 
yang digunakan 
sebagai lapangan 
untuk praktek ada 
pavingnya 

- Rintangan diganti anak yang 
berdiri tegak atau kerucut yang 
tinggi 

- Lapangan sepak bola yang 
sebenarnya 

Metode 
- Metode drill 

 
- Metode dengan permainan 
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4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

              Pembahasan hasil penelitian mengacu pada proses dan hasil kegiatan 

yang telah dilakukan yaitu kondisi awal, siklus I dan siklus II. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran bermain zig zag bervariasi 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar menggiring bola pada siswa kelas V SD 

Negeri 04 Tegalsari tahun pelajaran 2011/2012. 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan aktivitas 

pembelajaran menggiring bola dengan bermain zig zag bervariasi. Aktivitas 

belajar siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari pada siklus I sudah baik walaupun 

ketuntasan  belajar klasikal belum memenuhi indikator keberhasilan belajar yaitu 

80 %, sehingga pada siklu II peneliti membuat perencanaan perbaikan, 

berdasarkan refleksi siklus I dengan mempertimbangkan hal-hal yaitu pengelolaan 

kelas, pemanasan sebelum gerakan inti,dan Kegiatan inti pembelajaran. 

 Aktivitas pembelajaran siklus II meningkat sebesar 14 % dari 72 % pada 

siklus I menjadi 86 % pada siklus II dan telah melampaui batas indikator 

ketercapaian 80 %. Untuk lebih jelasnya peningkatan aktivitas hasil belajar siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 13. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa 

No Siklus Hasil Penelitian Indikator Ketercapaian Peningkatan 

1 Pertama 72 80 % 
14 % 

2 Kedua 86 80 % 
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4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

a. Peningkatan Hasil Belajar 

   Pembelajaran menggiring bola melalui pembelajaran bermain zig 

zag bervariasi, hasil belajar siswa semakin meningkat.. Dari data peneliti 

dapat dimaknai bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa 69,5  pada kondisi awal meningkat  menjadi 72,9  pada siklus I, 

dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 76,5.  

 Ketuntasan belajar siswa juga mengalami kenaikan sebesar 20 %,   

dari 55% pada kondisi awal menjadi 75 % pada siklus I. Pada  siklus II 

ketuntasan juga naik dari 20% dari 75% pada siklus I menjadi 95 % 

pada siklus II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Tabel 14. Peningkatan Hasil Belajar Menggiring Bola dari Kondisi Awal, ke 

Siklus I, dan Siklus II  pada Siswa Kelas V SD Negeri 04 Tegalsari 
 

No Aspek 

Kondisi 

Awal Siklus 1 Siklus 2 Keterangan 

1 Nilai rata-rata 69,5 72,9 76,5 Naik 7,00 

2 Nilai tertinggi 78 82 87 Naik 9,00 

3 Nilai terendah 60 65 69 Naik 9,00 

4 Ketuntasan belajar 55 % 75 % 95 % Naik 40 % 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Dari  hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembelajaran menggiring bola melalui bermain zig-zag bervariasi pada 

siswa kelas V SD Negeri 04 Tegalsari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten 

Pemalang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil belajar menggiring bola meningkat, 

siswa antusias dalam pembelajaran, siswa bersemangat, aktif, senang atau 

gembira, dan suasana kelas yang kondusif, tertib dan menyenangkan yang 

ditunjukkan siswa pada kegiatan pembelajaran siklus I maupun siklus II. 

 Aktivitas siswa  mengalami peningkatan terlihat dari antusias siswa ketika 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, menanggapi pendapat teman, 

dan melakukan aktivitas pembelajaran inti dengan baik. Keberanian siswa sudah 

nampak pada waktu mendapat tugas dalam melakukan demonstrasi, serta mampu 

melakukan gerakan menggiring bola dengan teknik yang benar. 

 Aktivitas guru juga meningkat dalam pembelajaran menggiring bola 

melalui penerapan bermain zig-zag bervariasi. Hal ini tampak ketika guru 

menjawab pertanyaan siswa dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. 

Guru mampu memberi contoh gerakan menggiring bola, menggiring bola dengan 

zig-zag bervariasi dengan teknik yang benar, membimbing siswa melakukan 

demonstrasi, guru memberikan  motivasi kepada siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa selalu bergairah dan semangat dalam mengikuti pembelajaran.  
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Hasil analisis terdapat peningkatan hasil belajar dari kondisi awal ke 

siklus I dan ke siklus II baik dari ketuntasan siswa maupun nilai rata-rata. KKM 

yang disyaratkan adalah 71.00. Pada kondisi awal siswa yang tuntas 55 %  atau 11 

siswa dan  yang tidak tuntas adalah 9 siswa atau  45 % dengan nilai rata-rata siswa 

69,5. Pada siklus I meningkat menjadi 75%  atau 15 siswa tuntas dan 5 siswa 

tidak tuntas (25%) dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 72,9. Pada siklus II 

meningkat menjadi 95%  atau 19 siswa tuntas dengan nilai rata-rata siswa 76,5, 

sedangkan 5 % atau 1 siswa tidak tuntas. 

5.2 Saran 

5.2.1 Implikasi 

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu 

proses pembelajaran tergantung pada beberapa faktor yaitu berasal dari 

guru, siswa, alat atau media pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran 

faktor yang mempengaruhi dari guru adalah kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi, mengembangkan materi, mengelola kelas, dan 

metode yang digunakan pada saat pembelajaran. Faktor yang 

mempengaruhi dari siswa adalah minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan alat-alat 

yang tersedia selama pembelajaran. 

5.2.2 Saran 

Penelitian ini dapat digunakan alternative dalam pembelajaran sepak bola 

materi menggiring bola melalui penerapan bermain zig zag bervariasi. 

Dalam hal ini peneliti menyarankan sebagai berikut 
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              1) Aktifitas siswa hendaknya digali dan dikembangkan agar berperilaku 

positif dalam mengikuti pembelajaran 

2) Guru hendaknya selalu memilih dan menerapkan metode yang sesuai 

dengan karakteristk mata pelajaran sehingga dapat memotivasi siswa 

dalam pembelajaran untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

3) Bagi sekolah hendaknya selalu membantu dan mendukung kegiatan 

pembelajaran dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
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Lampiran  4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGIRING BOLA 

SIKLUS 1 

Sekolah   : SD Negeri 04 Tegalsari 

Kelas / Semester : V / II 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Alokasi Waktu  : 4x35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A.      Standar Kompetensi 

          6. Mempraktikkan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang  dimodifikasi serta nilai yang terkandung didalamnya. 

B.      Kompetensi Dasar  

6.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi permainan dan 

olahraga bola besar serta  nilai kerjasama, sportivitas dan kejujuran. 

C. Indikator 

Kognitif 
      Produk  
 

     1. Membuat keputusan untuk  menentukan sikap awal badan menggiring 

bola 

     2. Membuat keputusan untuk menentukan posisi kaki dan tangan saat awal  

menggiring bola. 

     3. Membuat keputusan untuk menentukan sikap kaki saat menggiring bola. 

     4. Membuat keputusan untuk menentukan sikap gerakan lanjutan 

 

     Proses 

1. Mengamati sikap badan untuk memulai posisi menggiring bola 

2. Mengamati sikap kaki dan tangan untuk memulai posisi menggiring bola 

3. Mengamati sikap saat memulai gerakan menggiring dan gerak lanjutan 

4. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 
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Psikomotor 

         1. Siswa dapat melakukan sikap dan gerakan menggiring bola dengan  posisi  

badan, tangan dan kaki yang benar. 

    2.  Siswa dapat melakukan gerakan menggiring bola dengan  benar 

    3.  Siswadapat melakukan gerakan lanjutan menggiring bola dengan benar 

    4.  Siswa dapat melakukan gerakan menggiring bola dari posisi awal sampai 

gerak lanjutan dengan benar 

 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Disiplin dalam melakukan setiap tugas pembelajaran 

2.Bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas  

pembelajaran 

      Ketrampilan sosial 

1. Mendengarkan dan bersungguh-sungguh pada saat guru menjelaskan 

2. Bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak 

3. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran 

4. Percaya diri, toleransi, tanggung jawab dalam melakukan gerakan 

5. Melakukan setiap gerak yang diperlukan dalam pembelajaran 

D. Tujuan Pembelajaran 

        Kognitif 

         Produk 

 

1. Siswa dapat menjelaskan cara  menentukan sikap awal menggiring  

2. Siswa dapat menjelaskan dan menentukan posisi kaki dan tangan saat 

awal  menggiring bola. 

3. Siswa dapat menjelaskan cara menentukan sikap kaki saat menggiring 

bola. 

4. Siswa dapat menjelaskan cara menentukan sikap gerakan lanjutan 
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          Proses 

1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati proses gerakan 

dari sikap badan, kaki dan tangan dalam melakukan menggiring bola 

2. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap badan saat 

melakukan menggiring bola           

3. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap kaki dan tangan 

saat melakukan menggiring bola           

4. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap badan saat 

melakukan gerakan lanjutan 

             Psikomotor 

               1. Siswa dapat melakukan sikap dan gerakan menggiring bola dengan    

sikap badan dan kaki yang benar. 

               2. Siswa dapat melakukan menggiring bola dengan gerakankaki 

menggiring dengan  benar 

 3.   Siswa dapat melakukan gerakan  menggiring bola dengan benar 

              Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Mengikuti proses pembelajaran dan menunjukkan sikap disiplin dalam 

melakukan setiap tugas pembelajaran 

2. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pembelajaran 

               Keterampilan sosial 

1. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan 

2. Pada saat guru melakukan gerakan, siswa saling melakukan koreksi 

3. Aktiv mengikuti penjelasan dan menanyakan hal-hal yang belum jelas 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan. 

5. Pada saat melakukan gerakan-gerakan, siswa menunjukkan sikap 

kerjasama, dan saling memberi masukan 

6. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa 

melaksanakannya dengan penuh percaya diri dan toleransi    
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E.  Materi Pembelajaran 

   Pembelajaran menggiring bola dengan bermain zig zag bervariasi 

    1.Siswa melakukan gerakan keterampilan mnggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, luar dan punggung kaki secara perorangan 

  2.Siswa melakukan gerakan keterampilan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, luar dan punggung kaki secara berpasangan 

  3.Siswa melakukan gerakan keterampilan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, luar  dan punggung kaki secara berkelompok dengan 

model perlombaan 

F.      Model atau Metode Pembelajaran 

  1. Model pembelajaran : Pendekatan bermain 

  2. Strategi pembelajaran : Drill 

              3. Metode pembelajaran : Ceramah, Demontrasi,Tugas, Pengamatan, 

       dan Tanggung jawab 

              4. Teknik pembelajaran : Pemanasan, inti, dan Penenangan 

G.     Langkah-langkah Pembelajaran 

          1. Persiapan 

                      a. Menyiapkan alat atau media pembelajaran dan menata letak peralatan 

             b. Guru bertanya untuk merespon siswa 

     2. Kegiatan Pendahuluan  

                 a. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin dilanjutkan presensi dan 

berdoa 

    b. Apersepsi menghubungkan materi pembelajaran dengan 

pengetahuan   siswa, siswa didorong berpendapat tentang 

keterampilan menggiring bola 

    c. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi siswa 

    d. Pemanasan dilakukan dengan joging sambil peregangan otot-otot 

              3.  Kegiatan Inti  

                   Eksplorasi  

                   Dalam kegiatan eksplorasi guru : 

                  -Melakukan gerakan-gerakan untuk pendekatan ke materi inti 
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              -Memfasilitasi siswa dengan alat atau media pembelajaran sebagai alat 

pendukung 

                 Elaborasi 

                 Dalam kegiatan elaborasi guru : 

            - Guru menjelaskan cara melakukan gerakan menggiring bola dengan  

kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki dan 

mendemonstrasikan 

                 - Siswa melaksanakan tugas gerakan menggiring bola dengan kaki  

bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki 

            - Siswa yang gerakkanya masih kurang atau belum baik diberi 

kesempatan untuk memperbaiki 

                 - Siswa yang sudah baik melaksanakan gerakan diberi kesempatan  

untuk meningkatkan kecepatan dalam menggiring bola 

                   Konfirmasi 

                  Dalam kegiatan konfirmasi guru : 

                   - Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui 

oleh siswa 

                   - Guru bersama-sama siswa bertanya jawab meluruskan pemahaman,  

penguatan dan menyimpulkan dari inti pembelajaran 

              4.  Kegiatan Penutup /Pendinginan 

                    a.Refleksi siswa diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya 

tentang hal-hal yang yangbaru dipelajari 

                     b.Evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa  

         c. Apresiasi yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, 

baik kelompok maupun individu. 

         d. Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan 
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H.    Sumber Belajar dan Alat-alat Media Pembelajaran 

Sumber belajar 

1. KTSP SD  

2. Silabus 

3. Buku seri Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Alat-alat media pembelajaran 

1. Bola sepak 

2. Bendera kecil 

3. Pasak 

4. Tongkat pramuka 

5. Peluit 

 

I. Penilaian 

 Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

         1.  Aspek Psikomotor 

             - Sikap awal menggiring bola 

             - Sikap dan gerakan menggiring bola 
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Keterangan : 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja ujian dengan rentang nilai 

antara 1 sampai dengan 4 

No Aspek yang 

diamati 

Kriteria Skor 

1 

 

2 

Kaki 

 

Sikap Badan 

- Bila sesuai dengan 

demonstrasi guru 

- Bila sesuai dengan 

sedikit kekurangan 

- Bila sesuai dengan 

banyak kekurangan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 50 
                             Jumlah skor maksimal 

 
 

  2.   Aspek Afektif 

 Sikap siswa selama kegiatan pembelajaran menggiring bolauntuk 

menanamkan nilai disiplin, keberanian, dan rasa tanggung jawab. 

Keterangan : 

Penilaian yang menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan 

dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4. 
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No Aspek yang 

diamati 

Kriteria Skor 

1 

2 

 

3 

4 

Disiplin 

Rasa tanggung 

jawab 

Keberanian 

Semangat  

 

 

 

 

- Bila sesuai  

- Bila sesuai 

dengan sedikit 

kekurangan 

- Bila sesuai 

dengan banyak 

kekurangan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 
 
Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 30 
            Jumlah skor maksimal 

 

3.  Kognitif 

   Jawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan mengenai menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki 

   Keterangan : 

Penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang nilai 1 

sampai dengan 4 
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No Pertanyaan Kriteria Skor 

1 

2 

 

3 

4 

Soal No.1 

Soal No.2  

 

Soal No.3 

Soal No.4 

 

- Bila sesuai atau benar 

semua 

- Bila sesuai dengan 

sedikit kesalahan 

- Bila sesuai dengan 

banyak kesalahan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 20 
            Jumlah skor maksimal 

 

Nilai akhir yang diperoleh adalah  

NA = Nilai Psikomotor + Nilai Afektif  + Nilai Kognitif 

 

Pemalang, 26 Mei 2012 

 

           Mengetahui 

Kepala SD Negeri 04 Tegalsari    Mahasiswa, 

 

        W A Y O, S.Pd             M. WAHYU HIDAYAT 
NIP.19640727198701002       NIM.6102910191
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Lampiran 5 

 

Tabel.Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk  

Indikator Aktivitas Guru dan Siswa. 

 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik  71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup  56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang < 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 

(Sumber Depdiknas 2002:4) 
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Lampiran 6 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus I (Satu) 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
1 Keterampilan membuka pelajaran      
2 Keterampilan menjelaskan pelajaran      
3 Keterampilan mengelola kelas      

4 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang telah disusun      

5 Keterampilan 71ember motivasi      

6 
Keterampilan berinteraksi dengan 
siswa      

7 
Keterampilan membimbing atau 
mengarahkan siswa       

8 
Keterampilan menetapkan metode 
pembelajaran dengan efektif      

9 
Keterampilan menggunakan media 

dan sumber pelajaran      

10 Keterampilan menutup pelajaran      

Total Skor 
   38    X 100  = 76 
   50 

        

Pemalang, 26  Mei 2012 

0bserver I        Observer II 

 

Karyudi Iskandar         Sahidin 

 



72 
 

 
 

 

Lampiran 7 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus I (Satu) 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 04 Tegalsari 
Kelas / Semester : V / II 
Mata Pelajaran            : Penjasorkes  
Tanggal  : 26 Mei 2012 
Waktu  : 4 x 35 menit 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

Afektif 

      
Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari guru 

2 Siswa memperhatikan peragaan yang 

diberikan oleh guru       

3 Kemampuan interaksi siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa lain        

4 Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran       

5 Antusias siswa dalam mengikuti 

KBM        

1 

Kognitif 

     

Siswa melaksanakan perintah dari 

guru dengan baik 

2 
Pembelajaran menggiring bola adalah 

materi yang diajarkan oleh guru 

dengan tujuan agar siswa senang dan      
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gembira 

3 
Dengan pembelajaran menggiring 

bola dapat mendorong siswa lebih 

aktif bergerak      

4 Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan olah guru       

5 
Pembelajaran menggiring bola 

dengan bermain zig zag bervariasi 

merupakan hal yang baru bagi siswa      

 

 

 Psikomotor      

1 Siswa dapat melakukan sikap 

permulaan dengan benar       

2 Siswa dapat melakukan gerakan 

pelaksanaan dengan benar       

3 Siswa dapat melakukan gerakan 

lanjutan dengan benar       

4 
Siswa dapat melakukan rangkaian 

atau urutan gerakan menggiring bola 

dengan benar      

5 Siswa dapat melakukan  menggiring 

bolasecara berpasangan dengan benar      

Total Skor 54 X   100  = 72 
 75 

 

       Pemalang, 26  Mei 2012 

                   Mahasiswa 

 

               M. Wahyu Hidayat 
               NIM.. 6102910191  
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Lampiran 8 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MENGGIRING BOLA 

SIKLUS II 
 

Sekolah   : SD Negeri 04 Tegalsari 

Kelas / Semester : V / II 

Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

Alokasi Waktu  : 4x35 menit (1 kali pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

            6. Mempraktikkan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang  dimodifikasi serta nilai yang terkandung didalamnya. 

B.         Kompetensi Dasar  

 6.1Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi permainan 

bola besar serta  nilai kerjasama, sportivitas dan kejujuran. 

C.  Indikator 

 Kognitif 
         Produk  
        1. Membuat keputusan untuk  menentukan sikap awal badan menggiring  

bola 

        2. Membuat keputusan untuk menentukan posisi kaki dan tangan saat 

awal  menggiring bola. 

        3. Membuat keputusan untuk menentukan sikap kaki saat menggiring 

bola. 

        4. Membuat keputusan untuk menentukan sikap gerakan lanjutan 

        Proses 

 1. Mengamati sikap badan untuk memulai posisi menggiring bola 

 2. Mengamati sikap kaki dan tangan untuk memulai posisi menggiring 

bola            

 3. Mengamati sikap saat memulai gerakan menggiring dan gerak lanjutan 

             4. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 
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Psikomotor 

         1. Siswa dapat melakukan sikap dan gerakan menggiring bola dengan  posisi 

badan, tangan dan kaki yang benar. 

     2. Siswa dapat melakukan gerakan menggiring bola dengan  benar 

     3. Siswa dapat melakukan gerakan lanjutan menggiring bola dengan benar 

     4. Siswa dapat melakukan gerakan menggiring bola dari posisi awal sampai 

gerak lanjutan dengan benar 

 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1.  Disiplin dalam melakukan setiap tugas pembelajaran 

2.Bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran 

       Ketrampilan sosial 

            1. Mendengarkan dan bersungguh-sungguh pada saat guru menjelaskan 

            2. Bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak 

   3. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran 

            4. Percaya diri, toleransi, tanggung jawab dalam melakukan gerakan 

            5. Melakukan setiap gerak yang diperlukan dalam pembelajaran  

D. Tujuan Pembelajaran 

        Kognitif 

          Produk 

 

  1. Siswa dapat menjelaskan cara  menentukan sikap awal menggiring  

           2. Siswa dapat menjelaskan dan menentukan posisi kaki dan tangan saat 

awal  menggiring bola. 

  3. Siswa dapat menjelaskan cara menentukan sikap kaki saat menggiring  

bola. 

  4. Siswa dapat menjelaskan cara menentukan sikap gerakan lanjutan 
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       Proses 

1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati proses gerakan 

dari sikap badan, kaki dan tangan dalam melakukan menggiring bola 

2. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap badan saat 

melakukan menggiring bola            

3. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap kaki dan tangan 

saat melakukan menggiring bola            

4. Melakukan diskusi pencarian informasi tentang sikap badan saat 

melakukan gerakan lanjutan 

Psikomotor 

            1. Siswa dapat melakukan sikap dan gerakan menggiring bola dengan    

sikap badan dan kaki yang benar. 

            2. Siswa dapat melakukan menggiring bola dengan gerakankaki 

menggiring dengan  benar 

 3. Siswa dapat melakukan gerakan  menggiring bola dengan benar 

            Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Mengikuti proses pembelajaran dan menunjukkan sikap disiplin dalam 

melakukan setiap tugas pembelajaran 

2. Mengikuti proses pembelajaran, dan menunjukkan sikap semangat dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pembelajaran 

Keterampilan sosial 

1. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan 

2. Pada saat guru melakukan gerakan, siswa saling melakukan koreksi  

3. Aktiv mengikuti penjelasan dan menanyakan hal-hal yang belum jelas 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan. 

5. Pada saat melakukan gerakan-gerakan, siswa menunjukkan sikap 

kerjasama, dan saling memberi masukan 

   6. Pada saat melakukan tugas-tugas pembelajaran, siswa melaksanakannya 

dengan penuh percaya diri dan toleransi    
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E. Materi Pembelajaran 

 Pembelajaran menggiring bola dengan bermain zig zag bervariasi 

  1. Siswa melakukan gerakan keterampilan mnggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, luar dan punggung kaki secara perorangan 

2. Siswa melakukan gerakan keterampilan menggiring bola dengan kaki  

bagian dalam, luar dan punggung kaki secara berpasangan 

3. Siswa melakukan gerakan keterampilan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, luar  dan punggung kaki secara berkelompok dengan 

model perlombaan 

F.    Model atau Metode Pembelajaran 

1. Model pembelajaran : Pendekatan bermain 

2. Strategi pembelajaran : Drill 

            3. Metode pembelajaran : Ceramah, Demontrasi, Tugas, Pengamatan, 

       dan Tanggung jawab 

            4. Teknik pembelajaran : Pemanasan, inti, dan Penenangan 

G.  Langkah-langkah Pembelajaran 

       1. Persiapan 

     a. Menyiapkan alat atau media pembelajaran dan menata letak peralatan 

           b. Guru bertanya untuk merespon siswa 

  2. Kegiatan Pendahuluan  

                 a. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin dilanjutkan presensi dan 

berdoa 

b.  Apersepsi menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan 

siswa, siswa didorong berpendapat tentang keterampilan menggiring 

bola 

  c.  Menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi siswa 

  d.  Pemanasan dilakukan dengan joging sambil peregangan otot-otot 

           3.  Kegiatan Inti  

           Eksplorasi  

           Dalam kegiatan eksplorasi guru : 

           - Melakukan gerakan-gerakan untuk pendekatan ke materi inti 
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       - Memfasilitasi siswa dengan alat atau media pembelajaran sebagai alat 

pendukung 

         Elaborasi 

         Dalam kegiatan elaborasi guru : 

    - Guru menjelaskan cara melakukan gerakan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki dan 

mendemonstrasikan 

         - Siswa melaksanakan tugas gerakan menggiring bola dengan kaki bagian 

dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki 

         - Siswa yang gerakkanya masih kurang atau belum baik diberi kesempatan 

untuk memperbaiki 

         - Siswa yang sudah baik melaksanakan gerakan diberi kesempatan untuk 

meningkatkan kecepatan dalam menggiring bola 

          Konfirmasi 

          Dalam kegiatan konfirmasi guru : 

           - Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang belum diketahui oleh 

siswa 

           -Guru bersama-sama siswa bertanya jawab meluruskan pemahaman, 

penguatan dan menyimpulkan dari inti pembelajaran 

     4.  Kegiatan Penutup /Pendinginan 

          a. Refleksi siswa diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya tentang 

hal-hal yang yangbaru dipelajari 

          b. Evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa  

          c. Apresiasi yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok maupun individu. 

          d. Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan 
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H.  Sumber Belajar dan Alat-alat Media Pembelajaran 

 

          Sumber belajar 

          1. KTSP SD  

2. Silabus 

3. Buku seri Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 

          Alat-alat media pembelajaran 

1. Bola sepak 

2. Bendera kecil 

3. Pasak 

4. Tongkat pramuka 

5. Peluit 

 

I. Penilaian 

 Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

          1. Aspek Psikomotor 

              - Sikap awal menggiring bola 

              - Sikap dan gerakan menggiring bola 
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Keterangan : 

Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja ujian dengan rentang nilai 

antara 1 sampai dengan 4 

No Aspek yang 

diamati 

Kriteria Skor 

1 

 

2 

Kaki 

 

Sikap Badan 

- Bila sesuai dengan 

demonstrasi guru 

- Bila sesuai dengan 

sedikit kekurangan 

- Bila sesuai dengan 

banyak kekurangan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 50 
                             Jumlah skor maksimal 

 
 

  2.   Aspek Afektif 

 Sikap siswa selama kegiatan pembelajaran menggiring bola untuk 

menanamkan nilai disiplin, keberanian, dan rasa tanggung jawab. 

Keterangan : 

Penilaian yang menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan 

dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4. 
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No Aspek yang 

diamati 

Kriteria Skor 

1 

2 

 

3 

4 

Disiplin 

Rasa tanggung 

jawab 

Keberanian 

Semangat  

 

 

 

 

- Bila sesuai  

- Bila sesuai 

dengan sedikit 

kekurangan 

- Bila sesuai 

dengan banyak 

kekurangan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 
 
Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 30 
            Jumlah skor maksimal 

 

3.  Kognitif 

   Jawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan mengenai menggiring bola  

dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar dan punggung kaki 

   Keterangan : 

Penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang nilai 1 

sampai dengan 4 
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No Pertanyaan Kriteria Skor 

1 

2 

 

3 

4 

Soal No.1 

Soal No.2  

 

Soal No.3 

Soal No.4 

 

- Bila sesuai atau benar 

semua 

- Bila sesuai dengan 

sedikit kesalahan 

- Bila sesuai dengan 

banyak kesalahan 

- Bila tidak sesuai 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh   X 20 
            Jumlah skor maksimal 

 

Nilai akhir yang diperoleh adalah  

NA = Nilai Psikomotor + Nilai Afektif  + Nilai Kognitif  

 

Pemalang, 16  Juni2012 

 

           Mengetahui 

Kepala SD Negeri 04 Tegalsari    Mahasiswa, 

 

       W A Y O, S.Pd               M. WAHYU HIDAYAT 
NIP.19640727198701002          
NIM.6102910191  
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Lampiran  9 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Siklus II (Dua) 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 
1 Keterampilan membuka pelajaran      
2 Keterampilan menjelaskan pelajaran      
3 Keterampilan mengelola kelas      

4 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang telah disusun      

5 Keterampilan Memberi motivasi      

6 
Keterampilan berinteraksi dengan 
siswa      

7 
Keterampilan membimbing atau 
mengarahkan siswa       

8 
Keterampilan menetapkan metode 
pembelajaran dengan efektif      

9 Keterampilan menggunakan media 

dan sumber pelajaran      

10 Keterampilan menutup pelajaran      

Total Skor 
   40    X 100  = 80 
   50 

        

 

Pemalang, 16  Juni 2012 

Observer I        Observer II 

 

Karyudi Iskandar         Sahidin 

 



84 
 

 
 

 

Lampiran 10 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 
Siklus II (Dua) 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri 04 Tegalsari 
Kelas / Semester : V / II 
Mata Pelajaran            : Penjasorkes  
Tanggal  : 16 Juni 2012 
Waktu  : 4 x 35 menit 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 

Afektif 

      
Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari guru 

2 Siswa memperhatikan peragaan yang 

diberikan oleh guru       

3 Kemampuan interaksi siswa dengan 

guru, siswa dengan siswa lain        

4 Kedisiplinan siswa dalam 

pembelajaran      

5 Antusias siswa dalam mengikuti 

KBM      

1 

Kognitif 

    

Siswa melaksanakan perintah dari 

guru dengan baik 

2 
Pembelajaran menggiring bola adalah 

materi yang diajarkan oleh guru 

dengan tujuan agar siswa senang dan       
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gembira 

3 
Dengan pembelajaran menggiring 

bola dapat mendorong siswa lebih 

aktif bergerak       

4 Respon siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan olah guru     

5 
Pembelajaran menggiring bola 

dengan bermain zig zag bervariasi 

merupakan hal yang baru bagi siswa      

 

 

 Psikomotor      

1 Siswa dapat melakukan sikap 

permulaan  dengan benar     

2 Siswa dapat melakukan gerakan 

pelaksanaan  dengan benar     

3 Siswa dapat melakukan gerakan 

lanjutan dengan benar       

4 
Siswa dapat melakukan rangkaian 

atau urutan gerakan menggiring bola 

dengan benar       

5 Siswa dapat melakukan  menggiring 

bolasecara berpasangan dengan benar       

Total Skor 65     X   100  = 86 
 75 

 

       Pemalang, 16  Juni 2012 

                        Mahasiswa 

 

                    M. Wahyu Hidayat 
                     NIM. 6102910191  
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Lampiran  11 

 

Tabel.Klasifikasi Tingkat dan Presentase 

untuk Indikator Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa / Angket. 

Kriteria Nilai 

Baik Sekali 86-100 

Baik  71-85 

Cukup  56-70 

Kurang 41-55 

Sangat Kurang < 40 

    (Sumber Depdiknas 2002:4) 

 

Angket Respon (Tingkat Kepuasan Belajar) Siswa 

     Petunjuk  

1. Berilah tanda silang (X) untuk setiap jawaban yang menurut anda paling sesuai 

dengan diri anda!  

2. Berilah tanda pagar (#) untuk jawaban yang tidak jadi anda pilih kemudian beri 

tanda silang (X) untuk jawaban lainnya yang menurut anda benar. 

3. Jawablah dengan jujur, karena objektivitas kejujuran anda sangat membantu 

kami. 

4. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaanya dalam pengisian angket ini.  

Pertanyaan:  

1. Bagaimana perasaan anda ketika mengikuti pembelajaran menggiring bola 

dengan menggunakan pembelajaran inovatif? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa saja 

d. Tidak senang 
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2. Bagaimana pendapat anda tentang penggunaan media / alat yang 

digunakan saat pembelajaran menggiring bola berlangsung? 

a. Sangat menarik  

b. Menarik  

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

3. Dengan model pembelajaran seperti ini, saya lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran menggiring bola dalam sepakbola? 

a. Sangat setuju  

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

4. Dalam pembelajaran seperti ini, saya lebih mudah memahami materi yang 

diberikan oleh guru. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 

5. Menurut pendapat anda, apakah model pembelajaran menggiring bola 

melalui bermain zig zag bervariasi seperti ini merupakan hal yang baru 

bagi anda? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Tidak setuju 

d. Sangat tidak setuju 
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Penilaian Lembar Angket     

 

  Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau 

informasi, sikap, dan paham dalam hubungan kausal. Angket dilaksanakan secara 

tertulis dan penilaian hasil belajar akan jauh lebih praktis.  

Untuk menghitung presentase angket, digunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana perhitungannya per nomor pertanyaan. 

100% 

 

Dimana P= presentase  

             Z = Alternatif jawaban (A, B,C, dan D) 

             n= Jumlah Responden 
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Lampiran 12 

Hasil Tingkat Kepuasan Belajar (Angket Siswa) 

NO NAMA L/P 
PERTANYAAN 

1 2 3 4 5 

1 Duryani L A B A A B 

2 Adi Puryanto L A B A A A 

3 Rahmat Waidayatullah L A A A A A 

4 Rama Agustin L B A B B A 

5 Soleh Arifin L A A A B B 

6 Irfan Maulana L B B A A A 

7 Toni Wijaya L A A A A A 

8 Madyo Purnomo L A A A A A 

9 Teguh Arifin L A B B B A 

10 Imam Zakaria L A A A A A 

11 Alifudin L A B B A A 

12 Rino Widodo L B A B A B 

13 Jodi Sanjaya L B A A B B 

14 Miftahudin L B B A B B 

15 Aminnudin L A A B B A 

16 Jemas Agustra L B B B A A 

17 Riki Ade Ferianto L A B B A B 

18 Imam Guzaeri L A A B B A 

19 Tegar Arifin L B A B A B 

20 Casrudin L B A A B A 

 A 12 12 11 12 13 

JAWABAN B 8 8 9 8 7 

 C 0 0 0 0 0 

 D 0 0 0 0 0 
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Rumus perhitungan presentase angket per nomor pertanyaan. 

100% 

Dimana  P= presentase  

                                      Z = Alternatif jawaban (A, B,C, dan D) 

  n= Jumlah Responden 

Keterangan hasil jawaban : 

No Pertanyaan 
Jawaban 

A B C D 

1 Nomor 1 12 8 0 0 

2 Nomor 2 12 8 0 0 

3 Nomor 3 11 9 0 0 

4 Nomor 4 12 8 0 0 

5 Nomor 5 13 7 0 0 

 Total 60 40 0 0 

 

   Total jawaban A  =  60  dan jawaban B = 40, sehingga skor yang jawaban yang  

diperoleh adalah : (60 x 4) + (40 x 3) = 360 

   Sedangkan skor maksimal adalah 5 x 4 x 20 = 400 

 

   Rumus Rata-rata persentase = Skor jawaban yang diperoleh× 100% 
Skor maksimal jawaban 

 

Sehingga diperoleh hasil rata-rata angket siswa sebagai berikut: 

=  360   × 100% 
    400 
 
=  90% 

Jadi berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa, rata-rata tingkat 

kepuasan belajar / angket siswa adalah  sangat senang / menarik / setuju. 
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Lampiran 13 
 

ABSENSI  SISWA 
SIKLUS I dan SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO NAMA KODE L/P 
SIKLUS 

1 2 

1 Duryani R-01 L - - 
2 Adi Puryanto R-02 L - - 
3 Rahmat Waidayatullah R-03 L - - 
4 Rama Agustin R-04 L - - 
5 Soleh Arifin R-05 L - - 
6 Irfan Maulana R-06 L - - 
7 Toni Wijaya R-07 L - - 
8 Madyo Purnomo R-08 L - - 
9 Teguh Arifin R-09 L - - 
10 Imam Zakaria R-10 L - - 
11 Alifudin R-11 L - - 
12 Rino Widodo R-12 L - - 
13 Jodi Sanjaya R-13 L - - 
14 Miftahudin R-14 L - - 
15 Aminnudin R-15 L - - 
16 Jemas Agustra R-16 L - - 
17 Riki Ade Ferianto R-17 L - - 
18 Imam Guzaeri R-18 L - - 
19 Tegar Arifin R-19 L - - 
20 Casrudin R-20 L - - 

 
Pemalang, 16  Juni 2012 

Mahasiswa 

 

 

M. Wahyu Hidayat 
NIM. 6102910191 
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Lampiran 14 
 
 

DAFTAR NILAI SISWA 
KONDISI AWAL 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE Nilai  NA Keterangan 
Kognitif Afektif Psikomotor Jml 

1 R-01 72 73 78 223 74 Tuntas 
2 R-02 70 71 72 213 71 Tuntas 
3 R-03 74 74 77 225 75 Tuntas 
4 R-04 72 70 66 208 69 Tidak Tuntas 
5 R-05 72 70 71 213 71 Tuntas 
6 R-06 69 68 62 199 66 Tidak Tuntas 
7 R-07 75 74 78 227 76 Tuntas 
8 R-08 76 77 80 233 78 Tuntas 
9 R-09 70 69 72 211 71 Tuntas 
10 R-10 71 70 75 216 72 Tuntas 
11 R-11 74 70 68 212 71 Tuntas 
12 R-12 71 70 71 212 71 Tuntas 
13 R-13 75 73 77 225 75 Tuntas 
14 R-14 70 60 60 190 63 Tidak Tuntas 
15 R-15 70 60 58 188 62 Tidak Tuntas 
16 R-16 71 60 64 195 65 Tidak Tuntas 
17 R-17 70 66 68 204 68 Tidak Tuntas 
18 R-18 72 65 65 202 67 Tidak Tuntas 
19 R-19 69 60 65 194 65 Tidak Tuntas 
20 R-20 65 58 56 179 60 Tidak Tuntas 

 
   Pemalang,  12  Mei 2012 

 Mahasiswa  
 

M. Wahyu Hidayat 
NIM. 6102910191 
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Lampiran 15 
 

DAFTAR NILAI SISWA 
SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE Nilai  NA Keterangan 
Kognitif Afektif Psikomotor Jml 

1 R-01 18 23 38 79 79 Tuntas 
2 R-02 19 20 34 73 73 Tuntas 
3 R-03 19 26 34 79 79 Tuntas 
4 R-04 16 24 31 71 71 Tuntas 
5 R-05 16 20 38 74 74 Tuntas 
6 R-06 13 20 38 71 71 Tuntas 
7 R-07 10 26 41 77 77 Tuntas 
8 R-08 16 24 41 81 81 Tuntas 
9 R-09 15 20 38 73 73 Tuntas 
10 R-10 15 20 41 76 76 Tuntas 
11 R-11 20 19 34 73 73 Tuntas 
12 R-12 13 19 41 73 73 Tuntas 
13 R-13 10 24 44 78 78 Tuntas 
14 R-14 11 23 34 68 68 Tidak Tuntas 
15 R-15 19 17 31 67 67 Tidak Tuntas 
16 R-16 14 20 34 68 68 Tidak Tuntas 
17 R-17 16 17 38  71 71 Tuntas 
18 R-18 16 19 38 73 73 Tuntas 
19 R-19 15 19 34 68 68 Tidak Tuntas 
20 R-20 10 17 38 65 65 Tidak Tuntas 

 

     Pemalang,  26 Mei 2012 

                                                                                                      Mahasiswa         

 

M. Wahyu Hidayat 
                                                                              NIM.6102910191 
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Lampiran 16 

 
 

DAFTAR NILAI  KOGNITIF SISWA 
SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE 
Pertanyaan Nilai  

Jumlah Nilai Skor Soal 
Nomor 1 

Soal 
Nomor 2 

Soal 
Nomor 3 

Soal 
Nomor 4 

1 R-01 4 3 4 3 14 18 
2 R-02 4 4 4 3 15 19 
3 R-03 4 4 4 3 15 19 
4 R-04 3 3 4 3 13 16 
5 R-05 3 4 4` 2 13 16 
6 R-06 4 2 2 2 10 13 
7 R-07 1 2 3 2 8 10 
8 R-08 4 4 2 3 13 16 
9 R-09 4 4 2 2 12 15 
10 R-10 4 4 2 2 12 15 
11 R-11 4 4 4 4 16 20 
12 R-12 4 2 2 2 10 13 
13 R-13 3 2 2 1 8 10 
14 R-14 3 2 2 2 9 11 
15 R-15 4 3 4 4 14 19 
16 R-16 1 4 4 2 11 14 
17 R-17 4 2 3 4 13 16 
18 R-18 4 2 4 3 13 16 
19 R-19 4 4 2 2 12 15 
20 R-20 2 2 2 2 8 10 

 
Keterangan              Pemalang, 26 Mei 2012 
1. Nilai maksimal 4             Mahasiswa  
2. Skor nilai = 
 
Kognitif = Skor yang diperoleh X 20   M. Wahyu Hidayat 
                  Skor maksimal     NIM. 6102910191 
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Lampiran 17 
 

DAFTAR NILAI  AFEKTIF SISWA 
SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE 

Aspek yang di Nilai 

Jumlah 
Nilai 

Skor Disiplin 
Bertanggung 

Jawab 
Berani Semangat 

1 R-01 2 2 4 4 12 23 
2 R-02 4 3 2 2 11 20 
3 R-03 4 4 2 4 14 26 
4 R-04 4 3 2 4 13 24 
5 R-05 4 2 2 3 11 20 
6 R-06 4 2 2 3 11 20 
7 R-07 4 4 2 4 14 26 
8 R-08 4 4 2 3 13 24 
9 R-09 4 3 2 2 11 20 
10 R-10 3 3 2 3 11 20 
11 R-11 4 2 2 2 10 19 
12 R-12 3 3 2 2 10 19 
13 R-13 4 3 3 3 13 24 
14 R-14 4 3 2 3 12 23 
15 R-15 3 2 2 2 9 17 
16 R-16 3 3 3 2 11 20 
17 R-17 3 2 2 2 9 17 
18 R-18 4 2 2 2 10 19 
19 R-19 4 2 2 2 10 19 
20 R-20 3 2 2 2 9 17 

 
Keterangan             Pemalang, 26 Mei 2012 

1. Nilai maksimal                         Mahasiswa  

2. Skor nilai = 

Afektif = Skor yang diperoleh X 30                        M. Wahyu Hidayat 
                      Skor maksimal                          NIM. 6102910191 
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Lampiran 18 
 

DAFTAR NILAI  PSIKOMOTOR SISWA 
SIKLUS I 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE 
Indikator Jumlah Nilai 

Skor Aktif Gerakan 
kaki 

Sikap 
Badan 

Perkenaan 

1 R-01 3 3 3 3 12 38 
2 R-02 3 2 3 3 11 34 
3 R-03 4 3 2 2 11 34 
4 R-04 3 2 3 2 10 31 
5 R-05 3 3 3 3 12 38 
6 R-06 4 2 3 3 12 38 
7 R-07 4 3 3 3 13 41 
8 R-08 4 4 2 3 13 41 
9 R-09 4 3 3 2 12 38 
10 R-10 4 3 3 3 13 41 
11 R-11 4 3 2 2 11 34 
12 R-12 4 3 3 3 13 41 
13 R-13 4 4 3 3 14 44 
14 R-14 4 2 2 3 11 34 
15 R-15 4 2 2 2 10 31 
16 R-16 4 3 2 2 11 34 
17 R-17 4 3 3 2 12 38 
18 R-18 4 3 2 3 12 38 
19 R-19 4 2 3 2 11 34 
20 R-20 4 2 2 2 12 38 

 
Keterangan             Pemalang, 26 Mei 2012 
1. Nilai maksimal                          Mahasiswa  
2. Skor nilai = 
 
Psikomotor = Skor yang diperoleh X 50                 M. Wahyu Hidayat 
                         Skor maksimal                    NIM. 6102910191 
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Lampiran 19 
 

DAFTAR NILAI SISWA 
SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE Nilai  NA Keterangan 
Kognitif Afektif Psikomotor Jml 

1 R-01 18 23 41 82 82 Tuntas 
2 R-02 19 23 34 76 76 Tuntas 
3 R-03 19 26 41 86 86 Tuntas 
4 R-04 16 24 34 74 74 Tuntas 
5 R-05 15 23 38 76 76 Tuntas 
6 R-06 15 20 38 73 73 Tuntas 
7 R-07 16 24 41 81 81 Tuntas 
8 R-08 16 24 47 87 87 Tuntas 
9 R-09 15 23 38 76 76 Tuntas 
10 R-10 16 24 41 81 81 Tuntas 
11 R-11 20 21 34 75 75 Tuntas 
12 R-12 16 19 41 76 76 Tuntas 
13 R-13 15 24 44 83 83 Tuntas 
14 R-14 13 24 34 71 71 Tuntas 
15 R-15 19 19 34 72 72 Tuntas 
16 R-16 15 19 38 72 72 Tuntas 
17 R-17 16 20 38 74 74 Tuntas 
18 R-18 16 20 38 74 74 Tuntas 
19 R-19 15 20 38 73 73 Tuntas 
20 R-20 15 20 34 69 69 Tidak Tuntas 

 

Pemalang,  16 Juni 2012 
                                                                                                      Mahasiswa         

 

M. Wahyu Hidayat 
NIM.6102910191 
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Lampiran 20 
 

DAFTAR NILAI  KOGNITIF SISWA 
SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE 
Pertanyaan Nilai 

Jumlah Nilai Skor Soal 
Nomor 1 

Soal 
Nomor 2 

Soal 
Nomor 3 

Soal 
Nomor 4 

1 R-01 4 3 4 3 14 18 
2 R-02 4 4 4 2 14 18 
3 R-03 4 4 4 3 15 19 
4 R-04 2 2 4 2 10 13 
5 R-05 2 4 4` 2 12 15 
6 R-06 4 2 2 2 10 13 
7 R-07 1 1 4 2 8 10 
8 R-08 4 4 2 3 13 16 
9 R-09 4 4 2 2 12 15 
10 R-10 4 4 2 2 12 15 
11 R-11 4 4 4 4 16 20 
12 R-12 4 2 4 1 11 14 
13 R-13 4 2 2 1 9 11 
14 R-14 3 1 2 1 7 9 
15 R-15 4 2 4 4 14 18 
16 R-16 1 4 4 2 11 14 
17 R-17 4 2 2 4 12 15 
18 R-18 4 1 4 3 12 16 
19 R-19 4 4 2 2 12 15 
20 R-20 2 4 4 2 12 15 

 
Keterangan              Pemalang, 16 Juni 
2012 
1. Nilai maksimal 4             Mahasiswa  
2. Skor nilai = 
 
Kognitif = Skor yang diperoleh X 20   M. Wahyu Hidayat 
                    Skor maksimal     NIM. 6102910191 
 



99 
 

 
 

 

Lampiran 21 
 

DAFTAR NILAI  AFEKTIF SISWA 
SIKLUS II 

 
Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE Aspek yang di Nilai  Jumlah Nilai 
Skor Disiplin Bertanggung 

Jawab 
Berani  Semangat 

1 R-01 2 2 4 4 12 23 
2 R-02 4 2 2 2 10 19 
3 R-03 4 4 2 4 14 26 
4 R-04 4 2 2 4 12 23 
5 R-05 4 2 2 3 11 20 
6 R-06 4 2 2 3 11 20 
7 R-07 4 4 2 4 14 26 
8 R-08 4 4 2 3 13 24 
9 R-09 4 2 2 2 10 19 
10 R-10 3 3 2 3 11 20 
11 R-11 4 2 2 2 10 19 
12 R-12 3 3 2 2 10 19 
13 R-13 4 3 3 3 13 24 
14 R-14 3 2 2 2 9 17 
15 R-15 3 2 2 2 9 17 
16 R-16 3 2 2 2 9 17 
17 R-17 3 2 3 3 11 20 
18 R-18 4 2 2 2 10 19 
19 R-19 4 2 2 2 10 19 
20 R-20 3 2 2 2 9 17 

 
Keterangan      Pemalang, 16 Juni 2012 
1. Nilai maksimal                Mahasiswa  
2. Skor nilai = 
Afektif = Skor yang diperoleh X 30                     M. Wahyu Hidayat 
                      Skor maksimal                      NIM. 6102910191 
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Lampiran 22 

 
DAFTAR NILAI  PSIKOMOTOR SISWA 

SIKLUS II 
 

Mata Pelajaran : Penjasorkes   Semester         : II (dua) 
Kelas   : V (Lima)   Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 

NO KODE Indikator Jumlah Nilai 
Skor Aktif Gerakan 

kaki 
Sikap 
Badan 

Perkenaan 

1 R-01 3 4 3 3 13 41 
2 R-02 4 3 2 2 11 34 
3 R-03 4 3 3 3 13 41 
4 R-04 4 2 3 2 11 34 
5 R-05 4 3 2 3 12 38 
6 R-06 4 2 3 3 12 38 
7 R-07 4 3 3 3 13 41 
8 R-08 4 4 4 3 15 47 
9 R-09 4 3 3 2 12 38 
10 R-10 3 4 3 3 13 41 
11 R-11 4 3 2 2 11 34 
12 R-12 4 3 3 3 13 41 
13 R-13 4 4 3 3 14 44 
14 R-14 4 3 2 2 11 34 
15 R-15 4 3 2 2 11 34 
16 R-16 4 3 3 2 12 38 
17 R-17 4 3 2 3 12 38  
18 R-18 4 3 2 3 12 38 
19 R-19 4 3 3 2 12 38 
20 R-20 4 2 3 2 11 34 

 
Keterangan             Pemalang, 16 Juni 2012 
1. Nilai maksimal                      Mahasiswa  
2. Skor nilai = 
 
Psikomotor  = Skor yang diperoleh X 50             M. Wahyu Hidayat 
                         Skor maksimal               NIM. 6102910191 
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Lampiran 23 

Gerakan Pemanasan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



102 
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Guru mendemonstrasikan gerakan Menggiring bola zig-zag 

Dan Menggiring zig zag bervariasi 
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Kegiatan Pembelajaran 
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Kegiatan Pendinginan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


