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Kata Kunci : Pengembangan Permainan Sepakbola Gawang Bergerak 

 

Latar belakang penelitian ini adalah perlunya menciptakan model 

pembelajaran baru yang lebih efektif. Masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana bentuk model pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak 

dalam penjasorkes pada siswa kelas VII SMP Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 

2012/2013? Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk model 

pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak dalam penjasorkes pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari Borg & Gall 

yang telah dimodifikasi, yaitu (1) melakukan penelitian pendahuluan, (2) 

mengembangkan bentuk produk awal, (3) evaluasi para ahli dengan menggunakan 

satu ahli Penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, (4) 

revisi produk pertama, (5) uji lapangan, (6) revisi produk akhir, (7) hasil akhir 

modifikasi model sepakbola kelereng yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan. 

Data hasil penelitian berupa kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan 

hasil pengisian kuisioner oleh siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner yang diperoleh dari evaluasi ahli (satu ahli Penjas dan 

satu ahli pembelajaran), uji coba kelompok kecil (12 siswa), dan uji lapangan (32 

siswa). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase untuk 

mengungkap aspek psikomotor, kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan 

produk. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu dari kedua ahli 

menyatakan bahwa model pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak 

sudah masuk dalam kategori penilaian baik. Pada uji coba kelompok kecil 81 % 

(baik), dan uji coba lapangan 89 % (baik).  

Dari hasil yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa model permainan 

sepakbola gawang bergerak ini dapat digunakan bagi siswa Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Semarang. Berdasarkan hasil penelitian di atas, 

diharapkan bagi guru Penjasorkes Sekolah Menengah Pertama untuk 

menggunakan produk model permainan sepakbola gawang bergerak ini pada 

siswa dalam pembelajaran Penjasorkes. 

 

 



 

iii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

 

Hari   :  

Tanggal : 

 

Semarang,     Januari 2013 

   

 

        Pembimbing I             Pembimbing II  

 

 

 

Drs. Hermawan PR., M.Pd   Andry Akhiruyanto, S.Pd, M.Pd 

NIP. 19651020 199103 1 002   NIP. 19810129 200312 1 001 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan PJKR 

 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd   

   NIP. 19610903 198803 1 002 

 

 

 

 



 

iv 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari   :   

Tanggal :   

 

Panitia Ujian 

 

 Ketua       Sekretaris 

 

 

 

Drs. H. Harry Pramono, M.Si.   Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd. 

NIP. 19591019 198503 1 001    NIP. 19610903 198803 1 002 

 

 

    Dewan Penguji 

 

 

 

1. Supriyono, S.Pd., M.Or.               (Ketua)     

NIP. 19720127 199802 1 001 

 

 

 

 

2. Drs. Hermawan PR., M.Pd.          (Anggota)     

NIP. 19651020 199103 1 002 

 

 

 

 

3. Andry Akhiruyanto, S.Pd, M.Pd.  (Anggota)     

NIP. 19810129 200312 1 001 

 



 

v 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  

 

Nama   : Hendra Saputra 

NIM   : 6101406539 

Prodi  : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Model 

Pembelajaran Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak Dalam Penjasorkes Pada 

Siswa Kelas Vii Smp Negeri 10 Semarang Tahun 2012 / 2013” ini benar - benar 

merupakan hasil karya sendiri, selain itu sumber informasi yang dikutip dari 

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil 

jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya. 

 

 

 

       Semarang,    Januari 2013 

 

       Hendra Saputra 

NIM. 6101406539 
 

 

 



 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan dan rahmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul Model Pembelajaran 

Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak Dalam Penjasorkes Pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 10 Semarang Tahun 2012/2013 telah terselesaikan dengan baik. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan di Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari pula bahwa 

selama dalam penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada :  

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas ijin 

yang diberikan. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FIK UNNES 

yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Hermawan PR., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

sabar dalam memberikan saran dan membimbing penulis. 



 

vii 

 

5. Bapak Andry Akhiruyanto, S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah sabar dalam memberikan saran dan membimbing penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

atas masukan dan dukungannya. 

7. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

atas bantuan perijinannya. 

8. Kepala Sekolah SMP N 10 Semarang yang telah memberikan ijin 

siswanya menjadi sampel penelitian. 

9. Bapak Drs. P. L. Sadjumenanto, selaku Guru Penjas Orkes di SMP Negeri 

10 Semarang yang sudah membantu penulis. 

10. Siswa – siswi kelas VII E SMP Negeri 10 Semarang yang telah bersedia 

menjadi sampel penelitian.  

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu disini. 

Semoga amal kebaikan yang diberikan, dibalas oleh Allah SWT. Penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, serta dapat 

menjadi masukan yang baik bagi berbagai pihak.  

 

       Semarang,   Januari 2013 

Penulis 

 
 



 

viii 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

“ Belajarlah dari orang lain. Anda tak dapat mampu hidup cukup lama untuk 

melakukan semua kesalahan itu sendiri “ 

( Q.S. AL BAQARAH : 296 ) 

 

Persembahan ; 

1. Kedua orangtua saya, Bapak 

Suharsono dan Ibu Endang Wahyuni 

atas doa dan perjuangannya 

2. Aniya Erma Wati tercinta, Kakak 

saya Agung Nugroho dan Adik saya 

Permadi Setiawan tersayang atas doa 

dan motivasinya 

3. Sahabat – sahabat saya atas motivasi 

dan bantuannya 

4. Teman – teman seperjuangan PJKR 

06’ 

5. FIK UNNES 

 

 



 

ix 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

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

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

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................................  iv 

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................  v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  viii 

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

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................  xiv 

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

1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian .....................................................................  5   

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................  5 

1.5 Penegasan Istilah ......................................................................  6 

BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................  11 

2.1    Pengembangan ......................................................................  11  

2.2    Pembelajaran .........................................................................  12  



 

x 

 

2.2.1  Ciri-ciri Pembelajaran............................................................... 13 

2.2.2  Prinsip Pembelajaran............................................................. ..  14 

2.2.3  Strategi Pembelajaran ............................................................  15 

2.3    Modifikasi .............................................................................  16  

2.4    Permainan .............................................................................  16 

2.4.1  Pertumbuhan dan Perkembangan Anak...................................  17 

2.4.2  Gerak................................................................... ....................  18 

2.4.3  Kesegaran Jasmani.................................................................. .  23 

2.4.4  Kesehatan.................................................................................. 23 

2.5     Pendidikan Jasmani................................................................... 24 

                   2.6     Karakteristik Permainan Sepak Bola .....................................  27 

2.6.1  Permainan Sepak Bola ...........................................................  27 

2.6.2  Tujuan Permainan Sepak Bola ...............................................  28 

2.6.3  Faktor-faktor Pendukung Bermain Sepak Bola ......................  28 

2.6.4  Fasilitas Alat dan Perlengkapan .............................................  30 

2.7     Karakteristik Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak .........  32 

2.7.1  Peraturan Dasar Sepakbola ....................................................  32 

2.7.2  Menendang Bola ...................................................................  33 

2.7.3  Menggiring Bola ...................................................................  34 

2.7.4  Mengoper dan Menerima Bola ..............................................  35 

2.7.5  Bermain Bola dengan Sportif ................................................  36 

2.7.6  Fasilitas dan Alat Bermain.....................................................  38 

2.7.7  Peraturan Bermain Sepak Bola Gawang Bergerak .................  40 



 

xi 

 

BAB III  METODE PENELITIAN .................................................................  43 

3.1   Model Pengembangan ............................................................  43  

3.2   Prosedur Pengembangan ........................................................  44 

3.2.1 Analisis Kebutuhan ................................................................  45 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal ........................................................  45 

3.2.3 Uji Coba Produk.....................................................................  46 

BAB VI  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................  52 

 4.1     Hasil Penelitian .....................................................................  52 

4.1.1  Analisis Kebutuhan ...............................................................  52 

4.1.2  Draf Produk Awal .................................................................  53 

4.1.3  Validasi Ahli .........................................................................  57 

4.1.4  Uji Coba Kelompok Kecil .....................................................  59 

4.1.5  Revisi Produk Pertama ..........................................................  66 

4.1.6  Uji Coba Lapangan................................................................  69 

4.1.7  Revisi Produk Akhir ..............................................................  75 

4.1.8  Draf Produk Akhir .................................................................  76 

4.2     Pembahasan ..........................................................................  80 

4.3     Kelemahan Penelitian ............................................................  82 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

 5.1     Simpulan ...............................................................................  83 

5.2     Saran .....................................................................................  83 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  84 

 



 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                             Halaman 

1. Spesifikasi Produk Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak ...................  9 

2. Perbedaan Sepak Bola dengan Sepak Bola Gawang Bergerak ..................  36 

3. Katagori Rentangan Evaluasi ...................................................................  49 

4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner untuk Ahli ........................  49 

5. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner pada Siswa .......................  49 

6. Klasifikasi Persentase ..............................................................................  51 

7. Rencana Anggaran ...................................................................................  51 

8. Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil ..............................................  60 

9. Hasil Kuesioner Uji Coba Lapangan ........................................................  70 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                             Halaman 

1. Lapangan Sepak Bola ...............................................................................  33 

2. Lapangan Sepak Bola Gawang Bergerak ..................................................  38 

3. Kerangka Bola .........................................................................................  39 

4. Prosedur Pengembangan Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak .........  44 

5. Lapangan Sepak Bola Gawang Bergerak pada Draf Awal ........................  54 

6. Kerangka Bola pada Draf Awal ................................................................  55 

7. Revisi Produk Pertama Lapangan Sepak Bola Gawang Bergerak .............  68 

8. Kerangka Bola Revisi Produk Pertama .....................................................  69 

9. Produk Akhir Lapangan Sepak Bola Gawang Bergerak ............................  77 

10. Produk Akhir Bola dalam Permainan Sepak Bola .....................................  77 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                             Halaman 

1. Surat Usulan Penetapan Pembimbing .......................................................  86 

2. Surat Penetapan Pembimbing ...................................................................  87 

3. Surat Ijin Observasi ..................................................................................  89 

4. Surat Ijin Penelitian ..................................................................................  90 

5. Surat Keterangan Penelitian .....................................................................  91 

6. Hasil Penilaian Ahli Uji Coba Kelompok Kecil ........................................  92 

7. Hasil Penilaian Ahli Uji Coba Lapangan ..................................................  93 

8. Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil ..............................................  94 

9. Hasil Kuesioner Uji Coba Lapangan ........................................................  96 

10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .........................................................  98 

11. Daftar Nama Subjek .................................................................................  103 

12. Dokumentasi Penelitian ...........................................................................  104 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskul intelektual, 

dan sosial. 

Usaha pendidikan akan terpimpin ke arah rumusan tujuan pendidikan yang 

berarti bahwa usaha pendidikan harus menuju kepada tujuan yang telah 

dirumuskan. Untuk mencapai keempat sasaran aspek pribadi manusia, maka 

dalam pengajaran, para pendidik harus dapat menentukan sesuatu yang tepat dan 

berguna bagi anak didiknya. Tepat dan berguna di sini bermakna bahwa sesuatu 

itu harus sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan anak, serta 

bagaimana kegunaan sesuatu itu untuk membentuk kepribadian anak sesuai 

dengan tujuan yang dicita-citakan. Untuk menuju cita-cita yang diinginkan 

tersebut, pendidikan jasmani merupakan wahana yang mencakup hal itu dan tidak 

dapat diabaikan. 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama selama 

ini berorientasi pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang sifatnya mengarah 

pada penguasaan teknik secara mendetail dari cabang olahraga yang diajarkan. 
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Tuntutan yang demikian selalu mempengaruhi persepsi dan pola pikir guru 

pendidikan jasmani. Kenyataan ini dapat dilihat di lapangan, dari hasil 

pengamatan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

jasmani di sekolah menengah pertama belum dikelola dengan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik dari 

segi kognitif, afektif, motorik, maupun fisik. 

Pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama pada hakekatnya 

mempunyai arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya 

menciptakan suatu masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah 

menengah pertama adalah kelompok masyarakat yang sedang tumbuh 

berkembang, ingin merasa gembira dalam bermain dan memiliki kerawanan yang 

memerlukan pembinaan dan bimbingan. Oleh karena itu pendidikan jasmani 

merupakan suatu wadah pembinaan yang sangat tepat. 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah menengah pertama, siswa diharapkan dapat 

mempraktekkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, 

serta nilai-nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

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

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang 

yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya. 

Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan (out 

door) dan di dalam ruangan tertutup (in door) (Sucipto, 2000 : 7). 
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Sepakbola merupakan permainan yang paling populer dan sangat digemari 

di dalam masyarakat, karena sepakbola dapat dimainkan oleh semua kalangan 

masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana permainan sepakbola juga dapat 

dengan mudah dicari atau dimodifikasi. Hampir di setiap sekolah di masing-

masing kota memiliki lapangan yang dapat digunakan untuk bermain sepakbola. 

Bahkan tanah lapang yang kosong juga dapat digunakan untuk permainan ini. 

Dari segi prasarana seperti gawang dan bola itu dapat dengan mudah dibuat dan 

dibeli. Jadi, sepakbola merupakan olahraga dan permainan yang hampir semua 

usia dapat menikmatinya. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Semarang terletak di dalam 

perkampungan padat, halamanya pun kecil karena terhimpit oleh rumah - rumah 

warga kampung Mugas. SMP Negeri 10 Semarang tidak mempunyai lapangan 

sepakbola pada umumnya, hanya mempunyai halaman sekolah yang biasa 

digunakan untuk kegiatan upacara. Halaman sekolah yang tersedia tidak 

dimanfaatkan secara maksimal oleh guru penjas untuk kegiatan pembelajaran 

sepakbola.  

Pengembangan model pembelajaran Penjasorkes merupakan salah satu 

upaya menyelesaikan permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran Penjasorkes di sekolah. Pengembangan model pembelajaran 

Penjasorkes harus terus dilakukan oleh para guru Penjasorkes agar dapat 

membawa suasana pembelajaran yang variatif. Salah satunya dalam 

mengembangkan pembelajaran sepakbola yiatu dengan menggunakan model 

pembelajaran permianan sepakbola gawang bergerak. Selain dapat memanfaatkan 
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lapangan yang ada, permainan sepakbola gawang bergerak ini dapat 

menyesuaikan fisik anak sekolah menengah pertama. Dengan terciptanya 

pembelajaran yang variatif, akan dapat memotivasi peserta didik untuk lebih 

berpeluang dalam mengeksploitasi gerak secara luas dan bebas, sesuai tingkat 

kemampuan yang dimiliki, sehingga menjadikan pembelajaran dapat terlaksana 

secara efektif. 

Kelemahan pada permainan sepakbola pada umumnya di SMP Negeri 10 

Kota Semarang yaitu : 

1) Tidak mempunyai lapangan sepakbola pada umumnya, hanya mempunyai 

halaman sekolah yang biasa digunakan untuk kegiatan upacara. 

2) Kurang efektif bagi siswa Sekolah Menengah Pertama untuk melakukan 

permainan sepakbola pada umumnya karena pada permainan sepakbola 

umumnya memerlukan waktu 2 X 45. 

3) Pada usia anak Sekolah Menengah Pertama Kelas VII belum mempunyai fisik 

yang sangat bagus untuk melakukan permainan sepak bola pada umumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penyelenggaraan pendidikan jasmani disekolah menengah pertama belum 

dikelola sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik maupun afektif. Guru 

sering menggunakan pembelajaran sepakbola sesungguhnya tanpa adanya 

modifikasi atau variasi, kelemahanya adalah anak cenderung pasif karena 

lapangan terlalu besar dan fisiknya tidak kuat sehingga siswanya cepat bosan. 

Sehingga modifikasi pembelajaran permainan sepak bola harus dilakukan. Sepak 
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bola dengan gawang bergerak merupakan salah satu modifikasi permainan sepak 

bola yang menggunakan lapangan kecil berukuran panjang 20 meter dan lebar 12 

meter, pemain berjumlah 6 orang setiap tim, dengan waktu 2 x 10 menit 

bergantian tempat, cara bermain dalam permainan ini yaitu dimana seorang 

pemain bekerjasama dengan teman se-timnya untuk berusaha memasukkan bola 

ke dalam gawang berbentuk lingkaran berdiameter 0,6 meter yang digerakkan 

oleh kiper teman satu timnya, yang berada di bidang lawan. Permainan ini di 

modifikasi pula peraturan dan permainannya, yang disesuaikan dengan 

kemampuan fisik anak. 

Setelah mencermati dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

adalah “Bagaimana model pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak 

dalam penjasorkes pada siswa kelas VII SMP Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 

2012/2013?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran 

permainan sepakbola gawang bergerak dalam penjasorkes pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 2012/2013. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

1) Sebagai model dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar keserjanaan 

bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. 

2) Nantinya penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahaun yang nyata bila 

kelak peneliti menjadi seorang pengajar atau sebagai ahli di bidang olahraga. 
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3) Lebih mengerti bahwa dalam pembelajaran penjasorkes itu dibutuhkan suatu 

pengembangan dalam pembelajaran. 

1.4.2 Bagi Guru Penjas 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes pada 

umumnya, dan khususnya untuk sepakbola. 

2) Sebagai dorongan dan motivasi untuk guru penjasorkes agar menciptakan 

variasi mengajar dengan cara memodifikasi jenis permainan olahraga 

sehingga siswa tidak merasa bosan dan jenuh serta siswa lebih efisien dalam 

mengikuti pembelajaran. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Model 

Model adalah seperangkat prosedur yang beruntun untuk mewujudkan 

suatu proses, suatu penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi (Briggs, 

1978;23). 

Sesuai dengan pengertian diatas berarti model yaitu suatu seperangkat 

prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran 

(Harjanto, 2006;23). 

1.5.2 Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, 

yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan 

jangka panjang. Pembelajaran diartikan usaha guru membentuk tingkah laku yang 
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diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus 

dengan tingkah laku si belajar ( Sugandi, 2004 : 9 ). 

 Pembelajaran adalah proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Sangat berperan penting 

di dalam kebiasaan , sikap dan tujuan manusia. 

1.5.3 Permainan 

Permainan merupakan suatu cabang dari olahraga yang kita gunakan 

sebagai alat dalam usaha pendidikan. 

1.5.4 Sepak Bola “ Gawang Bergerak “ 

 Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdidri dari 

sebelas pemain, salah satunya adalah penjaga gawang. Permainan ini hampir 

semua dimainkan menggunakan tungkai kecuali penjaga gawang yang 

diperbolehkan menggunakan tangan dan dalam perkembangan zaman sekarang  

sepak bola dapat dimainkan di lapangan luar dan juga lapangan tertutup atau 

ruangan ( Sucipto, 2000 :7 ). 

 Sepak bola dengan gawang bergerak merupakan salah satu modifikasi 

permainan sepak bola yang menggunakan lapangan kecil berukuran panjang 20 

meter dan lebar 12 meter, pemain berjumlah 6 orang setiap tim, dengan waktu 2 x 

10 menit bergantian tempat, cara bermain dalam permainan ini yaitu dimana 

seorang pemain bekerjasama dengan teman se-timnya untuk berusaha 

memasukkan bola ke dalam gawang berbentuk lingkaran berdiameter 0,6 meter 

yang digerakkan oleh kiper teman satu timnya, yang berada di bidang lawan.  
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 Jadi sepak bola dengan gawang bergerak adalah salah satu modifikasi 

permainan sepak bola untuk meningkatkan Pembelajaran pada penjasorkes dengan 

mengoptimalkan lapangan yang ada di halaman SMP Negeri 10 Semarang, karena 

permainan ini hanya menggunakan lapangan kecil, yang lebih menarik dalam 

permainan ini adalah menggunakan gawang bergerak sehingga permainan ini  

dapat menjadi alternatif supaya anak lebih bergairah dan semangat dalam 

pembelajaran. 

1.5.5 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Penjasorkes adalah bagian integral dari pendidikan keseluruhan melalui 

aktivitas jasmani, neuromuscular, intelektual dan emosional ( Lutan, 2004 : 64 ) 

Penjasorkes adalah suatu fase dari proses pendidikan keseluruhannya yang 

peduli terhadap perkembangan dan penggunaan kemampuan gerak individu yang 

sifatnya sukarela serta bermakna dan terhadap reaksi yang langsung berhubungan 

dengan mental, emosional dan sosial. Penjasorkes merupakan proses pendidikan 

seseorang sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar 

dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan 

watak ( Harsuki, 2004 : 27 ). 

 Jadi penjasorkes adalah proses pendidikan keseluruhan yang mengacu pada 

aspek kognitif, afektif, psikomotor dan fisik yang terangkum dalam kurikulum 

pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jasmani, mental, 

emosional dan sosial.   
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1.5.6 Spesifikasi Produk 

  Dalam Spesifikasi Produk terdapat modifikasi-modifikasi yang efisien 

bagi anak siswa Sekolah Menengah Pertama agar bisa melakukan pembelajaran 

sesuai dengan fisik dan kemampuannya, sehingga bisa lebih efektif. Sarana dan 

Prasarana yang dapat dimodifikasi untuk pembelajaran sepakbola gawang 

bergerak yaitu : lapangan, ukuran gawang, jumlah pemain dan jenis bola 

  Secara umum model pembelajaran bermain sepakbola gawang bergerak 

betujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknik dasar permainan sepakbola 

gawang bergerak yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

memodifikasi peraturan yang ada dan tanpa dengan peraturan yang di modifikasi. 

Adapun memodifikasi permainan sepakbola gawang bergerak yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Spesifikasi Produk Permainan Sepakbola Gawang Bergerak 

 Spesifikasi Produk Standar Modifikasi 

Lapangan 110 m X 73,44 m 20 m X 12 m 

Pemain 11 Pemain 6 Pemain 

Fasilitas Lapangan Lapangan 

Waktu 2 X 45 menit 2 X 10 menit 

Peralatan Bola, Peluit, Gawang Bola, Peluit, Gawang 

 

 Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa model permainan sepak bola gawang bergerak yang sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama, yang dapat 



10 

 

 

 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) 

pada hasil penelitian secara efektif dan efisien, dan dapat meningkatkan intensitas 

fisik sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud, serta mengatasi kesulitan dalam 

pengajaran sepakbola gawang bergerak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengembangan 

Penelitian ini merupakan berbasis pengembangan (research-based 

development) metodelogi pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Penelitian ini mengikuti 

suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses 

pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan 

dikembangkan, mengembangkan produk temuan-temuan tersebut, melakukan uji 

coba lapangan sesuai dengan latar dimana produk tersebut akan dipakai dan 

melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan (Borg & Gall dalam Punaji Setyosari 

2010 : 194) 

 Sugiyono (2010 : 412) mengungkapkan bahwa dalam bidang pendidikan, 

produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan diharapkan 

dapat meningkatkan produktifitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya 

banyak, berkualitas dan relavan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan 

misalnya keperluan pendidikan tertentu, metode pendidikan buku ajar, modal dll. 

 Menurut Borg dan Gall seperti yang dikutip Wasis D (2004 : 4) penelitian 

dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan dalam pendidikan 

pembelajaran. Selanjutnya disebutkan bahwa prosedur penelitian dan 

pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu : (1) 
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pengembangan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai 

tujuan 

 Model pengembangan ini bersifat deskriptif pengembangan, karena 

prosedur yang digunakan menggambarkan langkah yang harus diikuti, dan 

digunakan untuk menemukan suatu model prototype, dan bisa digunakan untuk 

pembelajaran (Suharsimi 1998 : 247). Menurut Wasis D (2004 : 6) dalam setiap 

pengembangan dapat memilih dan menemukan langkah yang paling tepat bagi 

penelitiannya berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi. 

2.2  Pembelajaran 

Menurut paham konvensional (Darsono, 2000; 24), pendidikan dalam arti 

sempit diartikan bantuan kepada siswa terutama pada aspek moral atau budi 

pekerti, sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik 

dibatasi pada aspek intelektual dan keteranpilan. Unsur utama dari pembelajaran 

adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses 

belajar. Dengan demikian pendidikan, pembelajaran dan pengajaran mempunyai 

hubungan yang konseptual yang tidak berbeda, kalau dicari perbedaannya, 

pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas yaitu mencakup baik pengajaran 

maupun pembelajaran, dan pengajaran merupakan bagian dari pembelajaran. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar 

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku, maka 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono, 2000: 24) 
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Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru berbentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan 

atau stimulus. Sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran adalah cara 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal 

dan memahami apa yang sedang dipelajari (Darsono, 2000: 24) 

Humanistik mendeskripsikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan 

kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. (Sugandi, 2004: 9) 

2.2.1  Ciri-ciri Pembelajaran 

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, berdasarkan pendapat Darsono (2000:25) 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap meneriama pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis. 

7) Pembelajran menekankan keaktifan siswa 
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Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa. 

2.2.2  Prinsip Pembelajaran  

Dalam tujuanya tujuan prinsip pembelajaran di bagi menjadi tiga :1) 

Prinsip peraturan kegiatan kognitif, 2) prinsip pengaturan kegiatan afektif dan 3) 

prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. 

2.2.2.1 Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan 

kognitif yang efisien. Caranya mengatur kegiatan kognitif yang efisien 

menggunakan sistematika alur pemikiran dan sistematika proses pembelajaran itu 

sendiri. 

2.2.2.2 Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran afektif perlu memperhatikan dan menerapkan tiga 

pengaturan kegiatan afektif, yaitu faktor conditioning, behavior modification, 

himman model. Factor conditioning yaitu perilaku guru yang berpengaruh 

terhadap rasa senang atau rasa benci siswa terhadap guru. Faktor behavior 

modification yaitu pemberian penguatan seketika. Faktor human model yaitu 

contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya oleh siswa. 
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2.2.2.3  Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

Pembelajaran psikomotorik mementingkan factor latihan, penguasaan 

prosedur gerak – gerak dan prosedur koordinasi anggota badan. Untuk itu 

diperlukan pembelajaran fase kognitif. (Sugandi, 2004 : 11 ) 

2.2.3  Strategi Pembelajaran 

Komponen strategi pembelajaran terdiri atas empat hal : 

1) Urutan kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan yaitu pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Pada pendahuluan guru menginformasikan tujuan, 

gambaran singkat materi yang akan di sajikan dan menghubungkan pesan 

pembelajaran dengan pengalaman subjek belajar. Tahap penyajian inti terdiri 

atas kegiatan mengguraikan isi pembelajaran, memberikan contoh dan 

member latihan. Pada tahap penutup sebagai kegiatan terakhir guru 

memberikan kegiatan pemberian tesformatif dan balikan serta tindak lanjut. 

2) Metode pembelajaran ini memuat pendekatan, model mengajar, metode atau 

teknik mengajar dengan ceramah, diskusi, Tanya jawab, dan sebagainya. 

Dalam hal ini menyajikan materi secara bertahap. Setelah meteri selesai guru 

menyajikan meteri secara bertahap. Setelai materi selesai guru memberikan 

kesempatan  anak untuk bertanya dan juga memberikan pertanyaan kepada 

anak. Apabila ada kesalahan di jadikan diskusi lebih lanjut. 

3) Media pembelajaran ini mencakup media visual, auditif, benda tiruan atau 

nyata, dan alat pembelajaran. Dalam hah ini guru harus pandai memberikan 

contoh benda yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Contoh nya 



16 

 

 

 

dalam penjas orkes guru menggunakan bola tenis dalam menata teknik tolak 

peluru, bukan peluru yang sesungguh nya. 

4) Waktu yang digunakan dalam pembelajaran penjas orkes harus mengikuti 

prosedur yang telah dijadwalkan 

2.3  Modifikasi  

Modifikasi berasal dari kata modifying berarti pengubahan atau perubahan. 

(Poewardarminta. 2003: 751 ) 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice ( 

DAP ). Untuk itu DAP yang di dalam nya memeperhatikan ukuran tubuh siswa 

harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. Inti dari modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. ( 

Suherman, 2000 : 1 )  

2.4      Permainan  

Menurut Lutan dan Sumardianto dalam Anirotul Qoriah (2009 : 16), 

Permainan adalah fitrah manusia sebagai makhluk bermain. Permainan 

merupakan kegiatan fisik yang tidak berpretensi apapun kecuali sebagai luapan 

ekspresi, pelampiasan ketegangan, atau peniruan peran. Dengan kata lain, aktifitas 

bermain dalam nuansa keriangan memiliki tujuan yang melekat di dalam permain 

itu sendiri. 
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Jika anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pelajaran 

pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa 

senang. Karena rasa senang inilah maka anak akan mengungkapkan keadaan 

pribadinya yang asli pada saat mereka bermain, baik itu berupa watak asli, 

maupun kebiasaan yang telah membentuk kepribadiannya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan bermain orang dapat mengaktualisasikan potensi 

aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku. Dari situasi yang 

timbul ini maka seorang guru pendidikan jasmani dapat melaksanakan 

kewajibannya sebagai pendidik. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa 

dengan bermain kita dapat meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek 

pribadi manusia (Sukintaka, 1992:11-12). 

Bermain mempunyai peranan dalam aspek jasmani pribadi manusia. 

Sasaran jasmani tersebut sebagai berikut : 

2.4.1   Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Aktivitas bermain pada anak-anak banyak dilakukan dengan aktivitas 

jasmani. Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam masa 

pertumbuhannya. Gerak mereka bearti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak 

mereka menjadi lebih baik, karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot 

setempat, dan daya tahan kardiovaskuler menjadi baik. Di samping itu bertambah 

panjang dan bertambah besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, berarti 

semakin baik pula fungsi organ tubuh nereka, sehingga dapat dikatakan, bahwa 

dari pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang lebih baik  

(Sukintaka, 1992:12). 
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2.4.2  Gerak 

2.4.2.1 Pengertian Gerak 

Menurut Amung Ma’mun (2000 : 20), gerak (motor) sebagai istilah umum 

untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. 

Menurut Amung Ma’mun (2000 : 20-21), kemampuan gerak dasar 

merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas 

hidup. Kemampuan dasar dibagi menjadi  3, yaitu : 

1.) Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat 

dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, 

melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari (gallop). 

2.) Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

memadai. Kemampuan non-locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan 

memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3.) Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan 

tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. 

Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari gerakan mendorong 

(melempar, memukul, menendang), gerakan menerima (menangkap) obyek, 

dan gerakan memantul-mantulkan atau menggiring bola. 

2.4.2.2 Perkembangan Gerak 

Menurut Keogh dalam Amung Ma’mun (2000 : 5), perkembangan gerak 

dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari 
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mulai masa bayi (infancy) sampai masa dewasa (adulthood) serta melibatkan 

berbagai aspek perilaku manusia, kemampuan gerak dan aspek perilaku yang ada 

pada manusia ini mempengaruhi perkembangan gerak dan perkebangan gerak itu 

sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. 

2.4.2.3  Proses Pembelajaran Gerak 

Menurut Mugiyo Hartono (2010 : 65), proses pembelajaran keterampilan 

gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, membutuhkan 

kemampuan manajemen pengelolaan yang baik, yaitu melibatkan pengelolaan 

berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain : sejauh mana tingkat kesulitan 

materi yang akan diajarkan, sarana prasarana yang tersedia dan penggunaannya, 

peserta didik (usia, jenis kelamin, jumlah, kemampuan, motivasi, dll), waktu yang 

disediakan, metode dan strategi yang digunakan, lingkungan peseerta didik yang 

bersifat fisik, non fisik baik internal maupun eksternal, dan aspek-aspek lain yang 

mendukung dalam proses pembelajaran. Semua aspek tersebut sangat 

mempengaruhi jalanya proses keberhasilan pada suatu kegiatan belajar mengajar. 

2.4.2.4 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Menengah 

Pertama 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 67), perkembangan kemampuan 

fisik anak kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-otot besar pada 2 

tahun terakhir masa anak kecil yang cukup cepat, pertumbuhan kaki dan tangan 

yang cara provisional lebih cepat dibanding pertumbuhan bagian tubuh lainnya, 

peningkatan koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta kesempatan yang lebih 

luas untuk melakukan aktivitas fisik. 
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Pada anak kecil pertumbuhan tinggi dan berat badan relative menurun 

kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya.Tinggi badan dan berat badan 

sama-sama meningkat, tapi presentase peningkatannya berbeda.Presentase 

peningkatan tinggi badan bisa menjadi 2 kali lipat. Karena itu anak kecil pada 

umumnya cenderung tampak langsing atau tampak kurus.Di dalam membentuk 

peningkatan tinggi badan, presentase pertumbuhan panjang kaki lebih besar 

dibanding pertumbuhan togok. Karakteristik perkembangan gerak anak sekolah 

menengah pertama meliputi : 

2.4.2.4.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

Karakteristik ukuran dan bentuk tubuh pada anak usia 6-14 tahun lebih 

akan terlihat pada sisi-sisi tertentu. Perkembangan fisik anak yang terjadi pada 

masa ini menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa 

sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang 

terjadi adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak laki-laki dan 

anak perempuan sudah mulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak 

adanya perbedaan. Perbedaan itu akan sangat terlihat ketika anak laki-laki dan 

anak perempuan melakukan aktivitas gerak (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 

101). 

2.4.2.4.2 Perkembangan aktifitas motorik kasar (gross motor ability) 

Perkembangan kemampuain gerak kasar adalah gerakan yang mungkin 

dilakukan oleh seluruh tubuh, yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh da 

biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, 
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misalnya: menegakkan kepala, tengkurap, merangkak, berjalan dan sebagainya 

(Sugiyanto dan Sudjarwo,1993 : 116). 

2.4.2.4.3 Perkembangan aktivitas motorik halus (fine motor activity) 

Perkembangan kemampuan gerak adalah hanya melibatkan bagian-bagian 

tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak memerlukan tanaga, 

contoh: memegang benda kecil dengan jari telunjuk dan ibu jari, memasukkan 

benda kedalam botol, dan menggambar. 

Gerak motorik baik yang kasar maupun yang halus tersebut erat kaitannya 

dengan perkembangan dari pusat motorik di otak. Melalui latihan-latihan yang 

tepat, gerakan kasar dan halus ini dapat ditingatkan dalam hal keluwesan dan 

kecermatannya, sehingga sacara bertahap seorang anak akan bertambah terampil 

melakukan gerakan-gerakan tersebut (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 117). 

Menurut harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 116), 

perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat 

dibagi menjadi 6, meliputi: 

1.) Gerak Reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, yang 

ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak reflek atau respon akan terjadi dalam 

keadaan yang tidak diduga. Gerak reflek sangat penting dalam setiap aktivitas 

fisik, sebagai contoh adalah ketika melakukan suatu aktivitas permainan. 

2.) Gerak Dasar Fundamental adalah gerakan-gerakan dasar perkembangannya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tiungkat menyertai garakan 

berkembangan reflek yang sudah dimiliki sejak lahir, gerak dasar 

fundamental mula-mula bias dilakukan pada masa bayi dan massa anak-anak, 
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dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk melakukan 

berulang-ulang. 

3.) Kemampuan Perseptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi stimulus 

yang masuk melalui organ indra. 

4.)   Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan system organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik sangat penting 

mendukung psikomotor. Ketrampilan gerak bias berkembang bila 

kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar 

kemampuan fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu ketahanan 

(endurance), kekuatan (strength), fleksibilitas (flexibility), kelincahan 

(aqility). 

5.) Gerak ketrampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya diperlukan proses 

belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisien dalam 

pelaksanaannya dan akan menjadi baik ketika dilakukan secara berkelanjutan. 

6.)   Komunikasi Non-diskursif adalah level komunikasi yang keenam dalam 

sistem klasifikasi domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan 

perilaku yang berbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan 

yang bersifat komunikatif non-diskursif meliputi gerakan ekspresif dan 

gerakan interpretif. 

Gerakan ekspresif  meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan, misalnya menganggukan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif 

adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan 
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berdasarkan  makna yang dimaksudkan di dalamnya. Gerakan yang diciptakan 

dan mengandung nilai-nilai estetik disebut gerakan estetik, sedangkan gerakan 

yang diciptakan dengan maksud untuk menyampaikan pesan melalui makna yang 

tersembunyi didalam gerakan disebut kreatif (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 

223). 

2.4.2.5 Perkembangan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar (6-14 Tahun) 

Sejalan dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik 

maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak 

dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. 

Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam bentuk sebagai berikut : 

1.) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien; 

2.) Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; 

3.) Pola atau bentuk gerakan variasi; 

4.) Gerakan semakin Bertenaga. 

2.4.3    Kesegaran Jasmani 

Anak yang bermain secara terus menerus, dalam jangka waktu yang lama, 

merupakan keadaan yang dapat diharapkan berkembangnya kesegaran 

jasmaninya. Sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik dan kuat, 

tanpa kelelahan yang berarti, dan dengan energi yang besar mendapatkan 

kesenangan dalam menggunakan waktu luang (Sukintaka, 1992:27) 

2.4.4   Kesehatan 

 Dalam batasan kesegaran jasmani, dapat disimpulkan bahwa anak yang 

bermain tidak menjadi sakit, yang berarti bahwa mereka bahkan menjadi baik. 
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Kegiatan jasmani yang dilakukan anak dengan rasa senang ini, akan menjadikan 

anak lebih tahan terhadap beberapa penyakit (Sukintaka, 1992:27). 

2.5 Pendidikan Jasmani 

2.5.1    Pengertian 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskul intelektual, 

dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992 : 4). 

Pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama pada hakekatnya 

mempunyai arti, peran, dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya 

menciptakan suatu masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah 

menengah pertama adalah kelompok masyarakat yang sedang tumbuh 

berkembang, ingin merasa gembira dalam bermain dan memiliki kerawanan yang 

memerlukan pembinaan dan bimbingan. Oleh karena itu pendidikan jasmani 

merupakan suatu wadah pembinaan yang sangat tepat (Soemitro, 1992 : 5). 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli 

sepakat, bahwa pendidikan jasmani merupakan alat untuk membina anak muda 

agar kelak mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani 

yang dilakukan dan menjalani pola hidup sehat disepanjang hayatnya (Rusli 

Lutan, 2000 : 1). 
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Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat dibedakan berdasarkan 

sudut pandang, yaitu: 

1.) Pandangan tradisional, yang menganggap bahwa manusia terdiri dari 2 

komponen yaitu jasmani dan rohani. Pandangan ini berpendapat bahwa 

pendidikan jasmani hanya mendidik segala sesuatu yeng berhubungan dengan 

jasmani. Dengan kata lain pendidikan jasmani sebagai penyelaras pendidikan 

dan pelengkap saja (Adang Suherman, 2000 : 17). 

2.) Pandangan modern, menganggap bahwa manusia tidak hanya terdiri atas 

bagian-bagian tertentu saja. Manusia merupakan satu kesatuan dari bagian 

yang terpadu sehingga dalam hal ini pendidikan jasmani sangat penting dalam 

pengembangan manusia secara menyeluruh dan merupakan pendidikan yang 

mencakup semua aspek, baik jasmani maupun rohani (Adang Suherman, 

2000 : 19). 

2.5.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Adang Suherman (2000 : 23), secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 

1.)   Perkembangan fisik, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari bebagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2.)   Perkembangan gerak, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3.)   Perkembangan mental, tujuan ini berhubungan dengan kemapuan berfikir dan 

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 
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dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4.)   Perkembangan sosial, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

2.5.3 Ciri-ciri Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan. Adapun klasifikasi yang diperoleh dari hasil belajar mengajar antara 

lain : 

2.5.3.1  Kognitif  

Menurut Bloom yang dikutip Uzer Usman (2010 : 34-35), secara 

keseluruhan domain kognitif yang dapat diketahui sebagai bentuk pembelajaran 

terdiri atas beberapa bagian yang pada intinya mengacu dalam satu hal yaitu 

pikiran. Bagian-bagian yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1.) Ingatan/recall, yang mengacu pada kemampuan mengenal atau mengingat 

materi yang sudah dipelajari dari teori yang sederhana sampai pada teori-teori 

yang sukar. 

2.) Pemahaman, mengacu pada kemampuan memahami makna materi. 

3.) Penerapan, mengacu pada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi 

yang sudah dipelajari pada situasi baru dan menyangkut penggunaan aturan, 

prinsip. 

2.5.3.2  Afektif  

Menurut Krathwohl yang dikutip oleh Uzer Usman (2010 : 35-36), domain 

afektif terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: 
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1.) Penerimaan, mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan 

dan memberikan respon terhadap sesuatu yang akan dicapai. 

2.) Pemberian respon, dalam hal ini siswa ikut serta secara aktif dan tertarik. 

3.) Karakterisasi, mengacu pada karakter dan gaya hidup seseorang dan 

hubungannya dengan kepribadian, sosial, dan emosi. 

2.5.3.3 Psikomotor  

Menurut Dave yang dikutip Uzer Usman (2010 : 36-37), domain 

psikomotorik terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: 

1.) Peniruan, terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan dan memberi respons 

serupa dengan yang diamati. 

2.) Manipulasi, menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti 

pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan melalui latihan. Siswa akan 

berusaha memberikan suatu tiruan terhadap gerakan yang diberikan. 

2.6      Karakteristik Permainan Sepak Bola 

2.6.1   Permainan Sepak Bola 

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

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

gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan 

tungkai, kecuali penjaga gawang yang di perbolehkan menggunakan lengannya 

didaerah tendangan hukumannya. Dalam perkembangan permainan ini dapat 

dimainkan diluar lapangan (out door) dan diruangan tertutup (in door). 

Sepak bola berkembang dengan pesat dimasyarakat karena permainan ini 

dapat di mainkan oleh laki-laki maupun perempuan; anak-anak, dewasa, orang 
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tua. Bukti nyata permainan ini dapat dilakukan wanita yaitu diselenggarakan 

sepakbola wanita pada kejuaraan Dunia 1999. Dalam final hasil tim AS melawan 

China, sungguh tidak kalah menarik dengan partai final Dunia 1998 antara France 

dan Brazil. 

2.6.2 Tujuan Permainan Sepak Bola 

 Dengan belajar dan berlatih permainan sepakbola secara kontinyu, efektif 

dan efisien maka akan dapat tercapai tujuan-tujuan berikut : 

1) Pembentukan manusia secara keseluruhan, dimana fisik dan mental tumbuh 

selaras dan seimbang. 

2) Untuk meningkatkan tingkat kesegaran dinamis dan kesehatan pemain. 

3) Dapat mendatangkan kesenangan, kegembiraan hidup serta rekreasi bagi 

seseorang. 

4) Untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu 

5) Mengembangkan dan meningkatkan mutu prestasi secara optimal bagi 

pemain dalam permainan sepakbola. 

Di harapkan seseorang setelah belajar dan berlatih permainan sepakbola 

atas bimbingan guru atau pelatih dapat memiliki pengetahuan, kecakapan, 

ketrampilan bermain sepak bola yang tinggi serta memiliki kesenangan dan sikap-

sikap positif tentang nilai-nilai permainan sepakbola. 

2.6.3 Faktor-faktor Pendukung Bermain Sepakbola  

Faktor-faktor penentu atau pendukung untuk mempercepat tercapainya 

tujuan permainan sepakbola antara lain : 
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2.6.3.1 Faktor Endogen (atlit/pemain) 

1) Kesehatan fisik dan mental yang baik, terutama tidak berpenyakit jantung, 

paru-paru, saraf, dan jiwa. 

2) Bentuk tubuh sesuai dengan cabang olahraga yang diikuti, untuk pemain 

sepakbola diharapkan bertipe atletis. 

3) Memilki bakat untuk bermain sepak bola, meiputi kemampuan fisik cepat 

mempelajari teknik-teknik dan taktik. 

4) Memiliki potensi sikap mental yang baik, antara lain social, disiplin, 

berkemampuan keras kreatif, tekun, dan bertanggungjawab. 

2.6.3.2 Faktor Eksogen 

1) Fasilitas alat, perlengkapan biaya 

 Sarana dan alat perlengkapan permainan sepak bola serta biaya secara 

minimal harus terpenuhi untuk mencapai tujuan. 

2) Guru atau Pelatih 

 Guru olahraga atau pelatih sepak bola yang representative sangat diperlukan 

untuk membimbing pemain agar dapat mempercepat waktu dalam mencapai 

tujuan. Pilihan yang tepat metode dan system mengajar atau melatih yang 

efektif dan efisien oleh guru atau pelatih sangat menentukan keberhasilan 

dalam proses belajar dan berlatih bagi pemain. 

3) Oraganisasi 

 Organisasi sekolah mampu diluar sekolah yang mengolah olahraga sepakbola 

dituntut untuk memilki struktur dan tata kerja yang baik. Organistor-
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organisator (kepala sekolah) harus memiliki sifat-sifat menyenangkan 

(interest), jujur, terbuka, tanggungjawab, dan berani berkorban. 

4) Lingkungan yang baik meliputi kehidupan pemain yang teratur, hindarilah 

rokok, alcohol dan obat-obatan terlarang, kesehatan selalu terkontrol, tidur 

dan makan yang teratur, cuaca alam sekitar usahakan nyaman, dukungan 

orang tua masyarakat setempat dan pejabat sangat diperlukan pemain untuk 

pendorong kearah perkembangan yang optimal. 

2.6.4 Fasilitas, Alat, dan Perlengkapan 

Dalam setiap cabang olahraga memang secara khusus mempunyai fasilitas, 

ala-alat, dan perlengkapan tertentu. Oleh karena itu kiranya perlu disajikan 

macam-macam alat perlengkapan yang telah diatur dalam peraturan permainan 

sepakbola. Uraian berikut berisi mengenai hal-hal tersebut diatas. 

2.6.4.1 Lapangan 

Lapangan sepakbola berbentuk persegi panjang, panjangnya antara 91.8 

m – 120 m, dan lebarnya antara 46.9 m – 91.8 m. (untuk pertandingan 

Internasional panjang lapangan 100 m – 110 m dan lebarnya antara 64.26 m – 

73.44 m). 

2.6.4.2 Pembatas Lapangan 

Lapangan permainan dibatasi dengan garis yang jelas lebarnya tidak 

lebih dari 15 cm. Bendera sudut lapangan tidak kurang dari 15 m, dan diletakan 

pada keempat sudut lapangan. Titik tengah lapangan ditandai dengan titik yang 

jelas dan dikelilingi lingkaran tengah dengan jari-jari 9.15 m. 
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2.6.4.3 Kotak Gawang 

Di setiap ujung lapangan harus digambar 2 garis yang sejajar dengan 

garis gawang, sejajar dengan lebar lapangan. Daerah yang berada didalam garis-

garis ini dinamakan daerah gawang. Pada setiap ujung lapangan digambar dua 

garis dengan panjang lapangan dan berjarak masing-masing 16.5 m dari tiang 

gawang. Garis-garis ini disatukan oleh sebuah garis lain yang sejajar dengan lebar 

panjang. Daerah yang diapit oleh garis ini disebut daerah tendangan hukuman. 

2.6.4.4 Bola 

Bola harus bulat terbuat oleh kulit, bola dalamnya terbuat dari karet atau 

bahan lain yang semacam. Bola tidak boleh terbuat dari bahan yang 

membahayakan pemain. Keliling bola tidak boleh lebih dari 71 cm dan tidak 

kurang dari 68 cm. Berat bola antara 410 g – 450 g. Tekanan udara antara 0.6 – 

1.1 atmosfer. 

2.6.4.5 Gawang 

Gawang diletakan ditengah garis gawang, terdiri dari dua tiang tegak, 

membentuk garis lurus dengan kedua garis sudut dan lebarnya 73.2 m 

dihubungkan dengan sebuah tiang horizontal yang tingginya 2.44 m. Tiang 

gawang terbuat dari kayu, besi, bahan yang telah disetujui oleh badan 

internasional fifa. 

2.6.4.6 Perlengkapan Pemain 

Pemain-pemain hendaknya memakai kostum yang bernomor di dada dan 

di punggung. Dalam permainan, pemain diharuskan memakai sepatu sepak bola. 
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2.7       Karakteristik Permainan SepakBola Gawang Bergerak 

 Permainan sepakbola gawang bergerak adalah permainan sejenis 

sepakbola yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran lebih kecil. Permainan 

ini dimainkan oleh 12 orang dengan masing-masing tim 6 orang, serta 

menggunakan bola yang lebih kecil dengan bahan kulit. Didalam permainan ini 

semua pemain bertujuan mencetak angka sebanyak - banyaknya dengan cara 

memasukkan bola kedalam gawang yang berbentuk lingkaran berdiameter 0,6 m 

yang dibawa oleh teman satu timnya yang berada dibidang lawan. Jadi setiap tim 

melakukan pertahanan dan penyerangan secara bersamaan bahkan pembawa 

gawang pun juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan tim untuk 

menghasilkan point / angka, sehingga didalam permainan ini tidak ada pemain 

yang bersantai. 

2.7.1 Peraturan Dasar Sepakbola 

Sebelum berlatih sepakbola, siswa perlu mengenal peraturan dasar 

sepakbola. Lapangan sepakbola berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 

100-110 m dan lebarnya 64-78 m. Lebar gawang sepakbola 7,32 m dan tinggi 

2,44 m. Berat bola yang digunakan dalam pertandingan adalah 380-500 gram dan 

kelilingnya 68-71 cm. Lapangan sepakbola dapat diubah/ dimodifikasi sesuai 

kondisi yang ada. Permainan sepakbola terdiri atas dua regu yang masing-masing 

beranggotakan sebelas orang. Pertandingan berlangsung selama 2 x 45 menit dan 

istirahat 15 menit. Pertandingan sepakbola dipimpin seorang wasit dan dua orang 

penjaga garis. 
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Gambar 1. Lapangan Sepakbola 

2.7.2 Menendang Bola 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ka tempat yang lain dengan menggunakan kaki gawang (Sukatamsi, 

1984:36). Sedangkan menurut Sucipto, dkk. (2000:17) menendang bola 

merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan 

dengan tujuan untuk mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at 

the goal) dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). Ada 

beberapa macam teknik menendang bola yang diajarkan, diantaranya: 

2.7.2.1 Menendang bola dengan punggung kaki 

Posisi awal, badan dan kedua kaki lurus. Kaki tumpu diletakkan di 

samping bola dengan jemari menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. 

Pergelangan kaki ditekuk ke bawah sehingga punggung kaki menghadap bola. 

Selanjutnya, lutut ditekuk dalam-dalam dan bola disepak oleh punggung kaki 

tepat pada titik tengahnya. 
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2.7.2.2 Menendang bola dengan kaki bagian dalam 

Kaki tumpu diletakkan di samping bola, jari kaki menghadap ke depan, 

dan lutut sedikit ditekuk. Kaki untuk menendang diputar keluar pangkal paha 

membentuk sudut 90° dengan kaki tumpu. Bola ditendang pada titik tengahnya. 

 

2.7.2.3 Menendang bola dengan ujung kaki 

Pertama lutut kaki tumpu sedikit ditekuk dan ujung jari menghadap ke 

depan. Kaki untuk menendang diangkat hingga membentuk sudut runcing dengan 

kaki bagian bawah. Pergelangan kaki dikuatkan, ayunan dilakukan dengan cara 

meluruskan lutut. Ujung sepatu merupakan daerah yang kontak dengan bola. 

Untuk clapat menggiring bola dengan sempurna, posisi kaki tumpu harus sesuai 

dengan posisi kaki yang akan digunakan untuk menendang.  

2.7.3 Menggiring Bola 

Menurut Sucipto, dkk. (2000:28), pada dasarnya menggiring bola adalah 

menendang terputus-putus atau pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang 

digunakan dalam mengiring bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan 

untuk menendang bola. Sedangkan menurut (Sukatamsi, 1984:38), minggiring 

bola biasanya dilakukan pada saat yang menguntungkan saja yaitu pada saat bebas 

dari penjagaan lawan. Menggiring bola merupakan teknik atau cara dalam usaha 

memindahkan bola dari suatu daerah ke daerah yang lain pada saat permainan 

sedang berlangsung.  

Pelaksanaan menggiring bola menurut Tri Hananto Budi Santoso, dkk., 

2010:16) adalah kaki yang digunakan untuk menggiring bola ditarik ke bawah dan 

diputar ke arah dalam pergelangan kaki tumpu. Bola disentuh kura-kura kaki 
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bagian dalam atau bagian luar untuk bergerak maju atau apabila lintasannya 

melengkung. Posisi badan harus ditempelkan di antara bola dan lawan. Kemudian, 

bola digiring oleh kaki yang jauh dari lawan. 

2.7.4 Mengoper dan Menerima Bola 

Menurut Sucipto, dkk. (2000:22), mengoper dan menerima bola 

merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepakbola yang 

penggunaannya bersamaan. Mengoper bola merupakan seni mindahkan bola dari 

satu pemain ke pemain lain sedangkan menerima bola merupakan usaha untuk 

menghentikan bola yang selanjutnya akan dioper lagi kepada pemain lain.  

Operan ada dua jenis yaitu pendek dan panjang. Dalam memberikan 

operan harus memperhatikan gerak pemain yang akan diberi operan. Jika yang 

diberi operan dalam keadaan diam, operkan bola ke arah kakinya. Jika yang diberi 

operan berlari dengan kecepatan rendah, operkan bola ke sekitar tubuh. Apabila 

yang diberi operan berlari dengan kecepatan tinggi, operkan bola ke arah 

pergerakan pemain. 

Menerima bola dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan telapak kaki 

dan dengan kaki bagian dalam. Pelaksanaan dari menerima bola dengan telapak 

kaki yaitu kaki tumpu menghadap ke arah datangnya bola dan lutut sedikit 

ditekuk. Pergelangan kaki yang digunakan untuk menghentikan bola ditekuk ke 

atas sehingga bola dapat berhenti di bawahnya. Badan condong ke depan. Bola 

dihentikan di samping depan kaki tumpu. 

Pelaksanaan dari menerima bola dengan kaki bagian dalam yaitu kaki 

tumpu menghadap ke arah datangnya bola dan lutut ditekuk. Kaki yang digunakan 
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untuk menerima bola diputar ke luar sehingga kaki bagian dalam menghadap ke 

arah datangnya bola. Mula-mula kaki yang digunakan untuk mengontrol bola 

digerakkan ke depan. Saat akan menyentuh bola, kaki ditarik kembali ke 

belakang. Bola dihentikan di samping kaki tumpu. 

 

2.7.5 Bermain Bola dengan Sportif 

Materi bermain sepakbola dengan sportif yang diajarkan bagi siswa 

Sekolah Menengah Pertama Kelas VII dititik beratkan pada cara menendang, 

menggiring, dan mengoper bola kepada teman. Agar permainan dapat berjalan 

tertib, lancar, dan adil, maka setiap pemain harus mematuhi peraturan, berjiwa 

besar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam melakukan permainan 

sepakbola dengan menghormati lawan. Selain itu, pemain juga harus menghormati 

wasit yang memimpin jalannya pertandingan. 

 Beberapa perbedaan yang membedakan antara sepakbola gawang bergerak 

dengan sepakbola pada umumnya antara lain : 

 Tabel 2. Perbedaan Sepakbola Dengan Sepakbola Gawang Bergerak 

Sepakbola Normal Sepakbola gawang 

bergerak 

Keterangan 

Ukuran lapangan  

110 m X 73.44 m 

Ukuran lapangan 

20 m X 12 m 

Luas lapangan menyesuaikan 

dengan jumlah pemain 

11 pemain tiap tim 6 pemain tiap tim Jumlah pemain disesuaikan 

dengan lapangan 

2 X 45 menit (15 2 X 10 menit  Pemain dalam bermain bisa 
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menit waktu 

istirahat) 

(4 menit waktu 

istirahat) 

lebih aktif 

Lemparan ke 

dalam 

Tendangan ke dalam Dalam permainan bola datar 

lebih efektif 

Peraturan offside 

berlaku 

Peraturan offside 

tidak berlaku 

Pemain  bebas diposisi 

manapun 

Tackling dan 

benturan fisik 

diperbolehkan 

Tackling dan benturan 

fisik tidak 

diperbolehkan 

Dengan lapangan kecil sangat 

rentan cidera apabila melakukan 

tackling 

Bola terbuat dari 

kulit 

Bola lebih kecil 

terbuat dari kulit 

Dengan bola yang terbuat lebih 

ringanakan menjadikan 

permainan lebih menarik, lebih 

mudah ditendang sesuai dengan 

kemampuan anak 

Gawang berbentuk 

persegi panjang, 

dengan panjang 7,32 

m dan lebar 2,44 m 

Gawang berbentuk 

lingkaran, dengan 

diameter 0,6 m 

 

Gawang disesuaikan dengan 

ukuran lapangan 

Memasukkan bola 

ke gawang lawan 

 

Memasukkan bola ke 

gawang sendiri, yang di 

bawa dan digerakkan 

teman satu timnya di 

bidang lawan 

Penjaga gawang bisa ikut bekerja 

sama dengan tim dalam 

menghasilkan point / angka 
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Secara garis besar permainan sepakbola gawang bergerak dimainkan 

dengan cara dan peraturan yang hampir sama dengan permainan sepakbola yang 

telah ada. Bahkan permainan sepakbola gawang bergerak dapat dijadikan 

permainan anak untuk meningkatkan aktivitas dalam bermain sepakbola. Dan juga 

sepakbola gawang bergerak menggunakan skill yang tinggi untuk meraih angka. 

2.7.6 Fasilitas dan Alat Bermain  

2.7.6.1 Lapangan 

Lapangan sepakbola gawang bergerak untuk 12 pemain setiap tim terdiri 

dari 6 pemain dengan panjang 20 m dan lebar 12 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lapangan Sepakbola Gawang Bergerak Untuk 12 Pemain.  

Keterangan : 

(1) Lapangan ditandai dengan garis putih dengan panjang 20 meter dan lebar 12 

meter. Garis tersebut merupakan pembatas lapangan.  
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(2) Daerah pergerakan pembawa gawang berbentuk setengah lingkaran dengan 

diameter 6m disebut garis area gawang 

(3) Titik pinalti berjarak 5 m dari titik garis tengah lapangan 

(4) Daerah tendangan sudut terletak pada setiap sudut lapangan bagian dalam, 

berupa seperempat lingkaran dengan radius 25 cm. 

(5) Titik tendangan awal atau kick off berada ditengah garis lingkaran tengah 

lapangan  

2.7.6.2 Gawang 

Gawang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,6 m yang dibawa dan 

digerakkan oleh teman satu timnya di dalam area garis pembawa gawang yang 

berada dibidang lawan. 

2.7.6.3 Bola 

Bola yang dipakai berbentuk bulat sebagiamana layaknya bola yang di 

pakai pada sepakbola. Bola terbuat dari bahan kulit dengan ukuran keliling 62 – 

64 cm. 

 

 

 

 

 

 

      

Gambar 3. Kerangka Bola  



40 

 

 

 

2.7.6.4 Perlengkapan Pemain 

 Pemian menggunakan kaos dan celana pendek yang terbuat dari bahan 

yang ringan dan tidak membahayakan. Pemain menggunakan sepatu dari bahan 

kain atau kulit lunak. Sedangkan untuk sol sepatu, hanya dengan sol karet atau 

terbuat dari bahan yang diperbolehkan. 

2.7.7 Peraturan Bermain Sepakbola Gawang Bergerak 

Pada permainan sepakbola gawang bergerak ini merupakan bentuk dari 

permainan sepakbola seperti yang sesungguhnya dalam bentuk dimodifikasi, dan 

adegan-adegannya mirip dengan situasi permaianan sesungguhnya. Adapun 

permainan sepakbola ini yaitu bertujuan untuk ketrampilan tekhnik bermain, juga 

untuk mengembangkan dan mendorong anak bermain dengan menggunakan 

taktik. Dan yang menarik dalam permainan ini dimana seorang penjaga gawang 

bisa ikut bekerja sama dengan tim untuk mengahsilkan point / angka.. 

2.7.7.1  Tendangan awal (kick_off)  

 Kick-off adalah cara untuk memulai permainan. Kick-off terdapat pada 

awal pada setiap babak pertama, kedua, serta setelah gol tercipta. Pada saat kick-

off seluruh pemain dari kedua tim harus berada dalam lapangan permainan. 

Lawan dari tim yang melakukan kick-off harus berada minimal 3 m dari bola. 

2.7.7.2  Cara mendapatkan point / angka 

 Ketika melakukan penyerangan, untuk menghasilkan point pemain harus 

bisa memasukkan bola kedalam gawang yang dibawa oleh teman satu timnya 

yang berada di bidang lawan, jadi untuk pemain yang bertugas membawa gawang 

harus bisa mencari tempat yang kosong agar teman satu timnya bisa lebih mudah 



41 

 

 

 

memasukkan bola kedalam gawang. Point akan di hasilkan jika bola tersebut 

masuk kedalam gawang. 

2.7.7.3  Peraturan untuk pembawa gawang 

1) Gawang boleh digerakkan keluar garis area gawang asalkan kedua kaki 

pembawa gawang tidak keluar dari garis area gawang, jika kedua kaki 

pembawa gawang keluar dari area garis gawang, maka terjadi pelanggaran, 

dan bola berpindah ke tim lawan 

2) Pembawa gawang tidak boleh keluar dari area garis gawang, apabila tim 

lawan sedang menyerang, jika pembawa gawang melanggar akan terjadi 

pinalty 

3) Seorang pembawa gawang tidak boleh memasukkan bola kedalam gawang 

4) Pembawa gawang tidak diperbolehkan melempar gawang 

2.7.7.4 Terjadinya Pinalty 

1) Apabila pembawa gawang disentuh dengan sengaja dan kasar oleh pemain 

tim lawan 

2) Apabila pembawa gawang keluar dari garis area gawang, ketika tim lawan 

sedang menyerang 

3) Terjadi pelanggaran / handball di area garis gawang 

2.7.7.5 Bola keluar lapangan 

1) Tendangan kedalam dilakukan apabila saat dalam permainan bola keluar dari 

garis samping lapangan. Bola yang ditendang harus tepat diatas garis, atau 

tidak boleh didalam garis samping. 
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2) Tendangan sudut dilakukan apabila bola keluar dari garis belakang area 

gawang. 

2.7.7.6 Peraturan lain 

1) Jumlah wasit 2 orang, berada diluar garis lapangan 

2) Pergantian pemain dilakukan pada saat bola mati, jumlah pergantian  pemain 

bebas 

3) Jika terjadi pelanggaran, bola mati tidak boleh langsung di shoot 

4) Pinalty dilakukan dengan menendang bola ke arah gawang yang diam dengan 

jarak 5m dari garis tengah lapangan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

   

3.1      Model Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penelitian (research-based-development) merupakan jenis penelitian yang sedang 

meningkat penggunanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, penelitian pengembangan mengembangkan permainan sepak bola 

disesuaikan dengan keadaan atau luas lapangan yang tersedia, serta dari jumlah 

pemain itu sendiri. Dan penelitian ini juga disesuaikan dengan keterbatasan 

waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak mengambil subyek yang besar. Langkah 

yang dilakukan dalam penelitian permainan sepakbola gawang bergerak adalah 

sebagai  berikut : 

1) Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulan informasi. Termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

2) Mengembangkan draf awal pada peraturan sepakbola gawang bergerak. 

3) Diskusi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran. 

4) Uji Coba draf awal (yang berupa peraturan sepakbola gawang bergerak). 

5) Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran, serta uji kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan 

konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 
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6) Revisi produk pertama, revisi produk berdasaran hasil evalusi dan uji 

kelomok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan produk awal yang 

dibuat oleh peneliti. 

7) Uji lapangan kedalam subjek beda. 

8) Hasil akhir model modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak untuk 

siswa kelas VII SMP N 10 SEMARANG yang dihasilkan melalui revisi uji 

lapangan. 

3.2   Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan pemainan sepakbola gawang bergerak dilakukan 

dengan proseder sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Prosedur Pengembangan Permainan Sepakbola Gawang Bergerak 

Analisis Kebutuhan 

Kajian pustaka  Observasi dan wawancara 

Pembuatan produk awal 

  Tinjauan ahli sepakbola 

dan ahli pembelajaran 

Uji coba kelompok kecil 

12 siswa kelas VII SMP N 

10 Semarang 

Revisi produk pertama 

 Uji lapangan 32 siswa kelas 

VII SMP N 10 Semarang 

Revisi produk terakhir 

Produk akhir 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan sepakbola gawang 

bergerak dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di 

SMP N 10 Semarang tentang pelaksanaan olahraga sepakbola gawang bergerak 

dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang aktivitas siswa. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan kebutuhan hasil tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan produk model pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak 

dan dalam produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan 

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli sepak bola dan dua guru 

penjas sebagai ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. Berikut ukuran 

dan peraturan draf awal permainan sepak bola gawang bergerak ; 

1) Ukuran lapangan 20 meter x 12 meter 

2) Gawang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,6 meter 

3) Bola terbuat dari bahan kulit 

4) Setiap tim berjumlah 6 pemain 

5) Waktu 2 x 10 menit 

6) Jika bola keluar lapangan menggunakan tendangan kedalam 

7) Offside tidak berlaku 

8) Pergantian pemain dilakukan pada saat bola mati 

9) Pergantian pemain bebas 

10) Pinalti dilakukan apabila terjadi pelanggaran di bidang lawan 
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3.2.3 Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: (1). 

Menetapkan desain uji coba, (2). menentukan subjek uji coba, (3). Menyusun 

instrument pengumpulan data, (4). Menetapkan analisis data, dan (5) Menyusun 

rencana anggaran. 

3.2.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.2.3.1.1  Evaluasi ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan ke pada 

subjek, produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu orang ahli 

sepakbola, yaitu Husni Setiawan, S.Pd. dengan spesifikasi pelatih Futsal SMP N 

10 Semarang dan satu orang ahli pembelajaran Sekolah Menengah Pertama, yaitu 

Drs. P. L. Sadjumenanto dengan spesifikasi guru penjasorkes SMP N 10 

Semarang, Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan perlengkapan 

serta memenangkan pertandingan, memainkan bola, aktifitas dalam permainan. 

Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesinoer. Hasil evaluasi dari 

para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap pruduk yang telah dibuat, 

dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.2.3.1.2    Uji coba kelompok kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli 

kemudian di ujicoba kan kepada siswa kelas VII SMP N 10 Semarang. Pada uji 
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coba kelompok kecil ini menggunakan 12 siswa putra sebagai subjeknya. 

Pengambilan siswa dilakukan secara random karena karakteristik dan tingkat 

karakteristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. Pertama siswa 

diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola gawang bergerak. Setelah uji 

coba siswa mengesi kuesioner tentang permainan sepakbola gawang bergerak. 

Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal yang 

dikembangkan. 

3.2.3.1.3    Revisi produk pertama 

Hasil dari evaluasi satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran, serta uji 

coba analisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah 

dibuat. 

3.2.3.1.4 Uji coba lapangan 

Hasil analsis uji coba kelompok kecil serta survey produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas 

VII SMP N 10 Semarang berjumlah 32 siswa. Pertama siswa diberikan penjelasan 

peraturan permainan sepakbola gawang bergerak yang telah direvisi dan 

kemudian anak melakukan uji coba permaianan sepakbola gawang bergerak. 

Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan sepakbola 

gawang bergerak. 

3.2.3.1.5 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah di uji cobakan pada siswa 

kelas VII SMP N 10 Semarang. 
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3.2.3.1.6 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa 

modifikasi model permainan sepakbola gawang bergerak. 

3.2.3.2 Subjek Coba 

Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 12 siswa putra kelas VII SMP N 10 

Semarang, sampel secara random. 

2) Uji coba lapangan terdiri dari 32 siswa SMP N 10 Semarang.  

3.2.3.3 Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi dan kuisioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun 

data dari para ahli sepakbola dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner 

adalah jumlah subjek yang relative banyak sehingga data dapat dimbil secara 

serentak dan waktu yang singkat. Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang 

berbeda. Kuesioner ahli dititik beratkan pada kenyamanan produk. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model permainan sepakbola gawang bergerak. Serta komentar dan saran umum 

jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” 

dengan cara dengan memberi “√” pada kolom yang tersedia. 
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Tabel 3. Katagori Rentangan Evaluasi  

Nomor Katagori 

5 Sangat baik 

4 Baik 

3 Cukup 

2 Kurang 

1 Sangat Kurang 

 

 Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli :  

Tabel 4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1. Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama 

10 

 

Berikut ini adalah factor, indikator, dan jumlah butir keusioner yang akan 

digunakan pada siswa :  

Tabel 5. Faktor, Indikator, dan jumlah Butir Kuesioner 

No Faktor Indikator Jumlah 

1. Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekan variasi 

gerak dalam bermain model permainan 

10 
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sepakbola gawang bergerak 

2. Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan 

dan pengetahuan tentang model permainan 

sepakbola gawang bergerak 

10 

3. Afektif Menampilkan sikap dalam bermainan 

model permainan sepakbola gawang 

bergerak, serta kerjasama, sportifitas, dan 

kejujuran 

10 

 

3.2.3.4 Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase data. 

Sedangkan data yang berbentuk saran dan alasan memilih jawaban dianalisis 

menggunkan teknik analisis kualitatif. 

Persentase data diperoleh dengan rumus dari Muhamad Ali (1987:184) yaitu: 

%100X
n

f
F =  

Keterangan:  

F  = Frekuensi relatif/angka persentase 

f  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

n  = Jumlah seluruh data 

100%  = Konstanta 

Dari hasil Persentase diklasifikasikan untuk memperoleh kesimpulan data. 

Berikut table klasifikasi persentase : 
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Table 6. Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

90,1 – 100%  Sangat baik Digunakan 

70,1 – 90% Baik Digunakan 

40,1 – 70%  Cukup  Digunakan (bersyarat) 

20,1 – 40% Kurang Diperbaiki 

0 – 20 % Sangat kurang Dibuang 

Sumber : Guilford dalam Faqih (1996:56) 

3.2.3.5 Rencana Anggaran 

Rencana anggaran disusun untuk melihat berapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk mempraktekkan permainan sepak bola gawang bergerak. 

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah alat – alat yang 

digunakan dalam permainan sepak bola gawang bergerak : 

Tabel 7. Rencana Anggaran 

No Nama Alat Biaya Pembelian 

1. Bola       Rp. 40.000,00 

2. Holahop 2 buah berukuran diameter 0,6 meter       Rp. 25.000,00 

3. Lakban untuk garis pembatas lapangan       Rp.   8.000,00 

 Jumlah       Rp. 73.000,00 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil yang disajikan dalam penelitian pengembangan ini meliputi analisis 

kebutuhan, produk awal modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak, revisi 

produk awal modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak, revisi produk 

akhir modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak, dan hasil produk akhir 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak.  

4.1.1 Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran penjasorkes, serta 

bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis 

kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis proses pembelajaran 

yang terjadi sesunggahnya di lapangan, melakukan observasi pembelajaran dan 

melakukan studi pustaka/ kajian literatur. 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola besar 

khususnya sepakbola bagi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama, 

disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar 

dengan peraturan yang dimodifikasi untuk menumbuhkan sikap kerjasarna dan 

toleransi. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran permainan bola besar, 

khususnya permainan sepakbola di Sekolah Menengah Pertama masih jauh dari 

sikap kerjasama dan toleransi yang merupakan salah satu tujuan kegiatan penjas. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMP  Negeri 10 

Semarang, Guru penjasorkes sampai saat ini mengalami kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran permainan bola besar khususnya permainan sepakbola 

karena belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu 

diperlukan langkah kreatif dari guru penjasorkes untuk memodifikasi permainan 

sepakbola menggunakan sarana dan prasana yang telah ada di sekolah agar semua 

kompetensi dasar dalam penmbelajaran penjasorkes dapat diajarkan pada siswa. 

Penelitian pengembangan permainan sepakbola pada siswa kelas VII SMP  

Negeri 10 Semarang dilakukan dengan memberikan model baru permainan 

sepakbola pada pembelajaran penjasorkes siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama. Model baru dalam pembelajaran penjasorkes khususnya permainan 

sepakbola yang dikembangkan yaitu berkaitan dengan sarana prasaran dan 

peraturan yang digunakan dalam permainan sepakbola.  

Mengingat waktu yang dimiliki untuk melakukan praktek penjasorkes 

relatif pendek, paling tidak penjasorkes diarahkan agar siswa memiliki kebugaran 

jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik dan olahraga (gaya hidup yang 

aktif dan sehat), serta memperoleh nilai-nilai pendidikan yang diperlukan bagi 

siswa untuk bekal kehidupan sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

4.1.2 Draf Awal Produk Modifikasi Sepakbola Gawang Bergerak 

Produk awal yang di buat untuk memodifikasi permainan sepakbola 

gawang bergerak ini terdiri dari modifikasi sarana dan prasarana permainan 

sepakbola serta modifikasi peraturan permainan sepakbola. 
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4.1.2.1  Modifikasi Sarana dan Prasana Permainan Sepakbola Gawang 

Bergerak 

Sarana prasana permainan sepakbola yang dimodifikasi diantaranya 

adalah: lapangan, gawang, bola, dan perlengkapan pemain. 

4.1.2.1.1 Fasilitas dan Alat Bermain  

1) Lapangan sepakbola gawang bergerak untuk 12 pemain setiap tim terdiri dari 

6 pemain dengan panjang 20 m dan lebar 12 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lapangan Permainan Sepakbola Gawang Bergerak Draf Awal  

Gambar diatas meliputi rincian ukuruan diantaranya, lapangan ditandai 

dengan garis putih dengan panjang 20 meter dan lebar 12 meter, garis tersebut 

merupakan pembatas lapangan, daerah pergerakan pembawa gawang 

berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 6 meter disebut garis area 

gawang, titik pinalti berjarak 5 meter dari titik garis tengah lapangan, daerah 
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tendangan sudut terletak pada setiap sudut lapangan bagian dalam, berupa 

seperempat lingkaran dengan radius 25 cm, titik tendangan awal atau kick off 

berada ditengah garis lingkaran tengah lapangan.  

2) Gawang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,6 meter yang dibawa dan 

digerakkan oleh teman satu timnya di dalam area garis pembawa gawang 

yang berada dibidang lawan. 

3)   Bola yang dipakai berbentuk bulat sebagiamana layaknya bola yang di pakai 

pada sepakbola. Bola terbuat dari bahan kulit dengan ukuran keliling 62 – 64 

cm. 

 

 

  

 

 

    

 Gambar 6. Kerangka Bola pada Draf Awal 

4)   Perlengkapan pemain menggunakan kaos dan celana pendek yang terbuat dari 

bahan yang ringan dan tidak membahayakan. Pemain menggunakan sepatu 

dari bahan kain atau kulit lunak. Sedangkan untuk sol sepatu, hanya dengan 

sol karet atau terbuat dari bahan yang diperbolehkan. 

4.1.2.1.2 Peraturan Bermain Sepakbola Gawang Bergerak 

Pada permainan sepakbola gawang bergerak ini merupakan bentuk dari 

permainan sepakbola seperti yang sesungguhnya dalam bentuk dimodifikasi, dan 
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adegan-adegannya mirip dengan situasi permaianan sesungguhnya. Adapun 

permainan sepakbola ini yaitu bertujuan untuk ketrampilan tekhnik bermain, juga 

untuk mengembangkan dan mendorong anak bermain dengan menggunakan 

taktik. Dan yang menarik dalam permainan ini dimana seorang penjaga gawang 

bisa ikut bekerja sama dengan tim untuk mengahsilkan point / angka.. 

1) Tendangan awal kick off dalah cara untuk memulai permainan. Kick-off 

terdapat pada awal pada setiap babak pertama, kedua, serta setelah gol 

tercipta. Pada saat kick-off seluruh pemain dari kedua tim harus berada dalam 

lapangan permainan. Lawan dari tim yang melakukan kick-off harus berada 

minimal 2 meter dari bola. 

2) Lama Permainan yang dibutuhkan dalam permainan sepakbola gawang 

bergerak yaitu 2 x 10 menit dengan waktu istirahat 4 menit. 

3) Cara mendapatkan point / angka yaitu pemain harus bisa memasukkan bola 

kedalam gawang yang dibawa oleh teman satu timnya yang berada di bidang 

lawan, jadi untuk pemain yang bertugas membawa gawang harus bisa 

mencari tempat yang kosong agar teman satu timnya bisa lebih mudah 

memasukkan bola kedalam gawang. Point akan di hasilkan jika bola tersebut 

masuk kedalam gawang. 

4)   Peraturan untuk pembawa gawang diantaranya yaitu gawang boleh 

digerakkan keluar garis area gawang asalkan kedua kaki pembawa gawang 

tidak keluar dari garis area gawang, jika kedua kaki pembawa gawang keluar 

dari area garis gawang, maka terjadi pelanggaran, dan bola berpindah ke tim 

lawan, pembawa gawang tidak boleh keluar dari area garis gawang, apabila   
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tim lawan sedang menyerang, jika pembawa gawang melanggar akan terjadi 

pinalty, seorang pembawa gawang tidak boleh memasukkan bola kedalam 

gawang, pembawa gawang tidak diperbolehkan melempar gawang 

5) Terjadinya Pinalty apabila pembawa gawang disentuh dengan sengaja dan 

kasar oleh pemain tim lawan, apabila pembawa gawang keluar dari garis area 

gawang, ketika tim lawan sedang menyerang, terjadi pelanggaran / handball 

di area garis gawang. 

6) Bola keluar lapangan dimulai lagi dengan tendangan kedalam dilakukan 

apabila saat dalam permainan bola keluar dari garis samping lapangan. Bola 

yang ditendang harus tepat diatas garis, atau tidak boleh didalam garis 

samping, tendangan sudut dilakukan apabila bola keluar dari garis belakang 

area gawang. 

7) Peraturan lain meliputi, jumlah wasit 2 orang, berada diluar garis lapangan, 

pergantian pemain dilakukan pada saat bola mati, jumlah pergantian pemain 

bebas, jika terjadi pelanggaran, bola mati tidak boleh langsung di shoot, 

pinalty dilakukan dengan menendang bola ke arah gawang yang diam dengan 

jarak 5 meter dari garis tengah lapangan. 

4.1.3  Validasi Ahli 

4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model pembelajaran sepakbola bagi 

siswa Sekolah Menengah Pertama sebelum diujicobakan dalam kelompok kecil, 

terlebih dahulu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang 

peneliti ini. Peneliti melibatkan satu orang ahli sepakbola, yaitu Husni Setiawan, 

S.Pd. dengan spesifikasi pelatih Futsal SMP Negeri 10 Semarang dan satu 
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orang ahli pembelajaran Sekolah Menengah Pertama yaitu Drs. P. L. 

Sadjumenanto dengan spesifikasi guru penjasorkes SMP  Negeri 10 Semarang. 

Validasi draf produk awal oleh ahli dilakukan dengan cara  memberikan 

draf produk awal model modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak dengan 

disertai lembar evaluasi untuk ahli sepakbola dan ahli pembelajaran. Lembar 

evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model permainan, saran, 

serta komentar dari ahli sepakbola dan ahli pembelajaran penjasorkes Sekolah 

Menengah Pertama terhadap model permainan sepakbola gawang bergerak. 

Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan 

menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu 

angka yang tersedia pada lembar evaluasi 

4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk modifikasi permainan sepakbola mini 

dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Hasil pengisian 

kuesioner dari ahli sepakbola dan ahli pembelajaran penjasorkes Sekolah 

Menengah dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli sepakbola 

dan ahli pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama didapat rata-rata 

persentase 76% atau masuk dalam kategori penilaian “baik”. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak bagi 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama dapat digunakan untuk uji coba skala 

kecil. Masukan berupa saran dan komentar pada produk modifikasi permainan 
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sepakbola gawang bergerak sangat diperlukan untuk perbaikan draf awal model 

pembelajaran. 

Berdasarkan saran dari ahli sepakbola dan ahli pembelajaran penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama pada produk atau model seperti yang telah diuraikan 

di atas, maka akan dilaksanakan revisi terhadap draf produk awal sebagai berikut: 

1) Memperjelas jumlah pemain dan posisi pemain dalam lapangan permainan. 

2) Sedikit memperlebar luas lapangan permainan. 

3) Menyusun alternatif lama permainan yang disesuaikan dengan alokasi waktu 

pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama. 

4.1.4 Uji Coba Kelompok Kecil 

Ujicoba produk modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak 

kepada siswa kelompok kecil dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun 

keefektifan produk saat digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji 

coba ini digunakan bersama-sama dengan data masukan ahli permainan 

sepakbola dan ahli pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama 

sebagai pertimbangan untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji 

coba lapangan. 

Uji kelompok kecil ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP  Negeri 10 

Semarang yang berjumlah 12 siswa. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode sampel secara acak (random sampling). 

Selama melakukan uji kelompok kecil, penyampaian materi pengembangan 

permainan sepakbola gawang bergerak belum berjalan dengan lancar. Hal ini 
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dikarenakan siswa masih merasa bingung karena materi ini adalah permainan 

baru. Tetapi setelah beberapa lama berjalan serta diberikan pengarahan dengan 

jelas, akhirnya siswa dapat mengerti dan melakukan permainan dengan senang. 

Jika dibandingkan pada saat sebelum adanya pengembangan permainan sepakbola 

gawang bergerak, banyak siswa putri yang tidak menginginkan jika disuruh 

bermain sepakbola. Hal ini dikarenakan siswa putri merasa takut dan malu karena 

permainan sepakbola yang mereka tau selalu identik dengan permainan keras 

yang mengadu fisik. Kemudian setelah adanya pengembangan permainan 

sepakbola gawang bergerak, siswa putri merasa mampu dan tidak takut, hal ini 

dikarenakan faktor dari modifikasi dari lapangan, bola, gawang serta jumlah 

pemain yang membuat suasana ramai dan tetap terkendali. 

Efektifitas dari pengembangan permainan sepakbola gawang bergerak pada 

saat uji kelompok kecil yaitu ditandai dengan indikator peningkatan intensitas 

bermain siswa, di mana siswa putri sudah bersedia bermain sepakbola. Selain itu 

peniliti melakukan penilaian dari aspek psikomotorik, kognitif dan afektif yaitu 

dengan kuesioner yang hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 8. Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

1 

P
si

k
o

m
o

to
r 

Apakah menurut kamu permainan sepakbola 

gawang bergerak  merupakan permainan yang 

mudah? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan permainan 12 100% Sangat 



61 

 

 

 

sepakbola gawang bergerak? baik 

3 Apakah kamu mudah melakukan tendangan 

kedalam ketika bola out dalam permainan 

sepakbola gawang bergerak? 9 75.0% Baik 

4 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk menggiring/mendrible bola? 7 58.3% 

Cukup 

baik 

5 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mengoperkan bola kepada teman? 9 75.0% Baik 

6 Pada waktu bermain apakah kamu mudah 

menerima operan dari teman? 9 75.0% Baik 

7 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mencetak gol/angka? 6 50.0% 

Cukup 

baik 

8 Dalam permainan ini apakah kamu mudah 

untuk menyerang lawan? 8 66.7% 

Cukup 

baik 

9  Apakah permaian sepakbola gawang 

bergerak mudah dilakukan dari pada 

permainan yang lain? 10 83.3% Baik 

10 Apakah mudah menjaga pertahanan dalam 

permainan ini? 9 75.0% Baik 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

11 

K
o

g
n

it
if

 Apakah kamu tahu cara bermain model 

permainan sepakbola gawang bergerak? 11 91.7% 

Sangat 

baik 
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12 Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

sepakbola gawang bergerak dengan 

permainan sepakbola biasa? 12 100% 

Sangat 

baik 

13 Apakah kamu tahu peraturan yang ada dalam 

permainan sepakbola dengan gawang 

bergerak? 9 75.0% Baik 

14 Apakah kamu mematuhi peraturan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 9 75.0% Baik 

15 Apakah kamu wajib mentaati peraturan dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

16 Apakah dalam permainan ini memerlukan 

taktik dan strategi? 10 83.3% Baik 

17 Apakah model permainan ini dapat 

meningkatkan kebugaran tubuh? 10 83.3% Baik 

18 Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 

permainan ini? 9 75.0% Baik 

19 Apakah wasit memperingatkan pemain pada 

saat melanggar peraturan? 10 83.3% Baik 

20 Apakah menurut kamu permainan ini dapat 

dimainkan oleh semua orang? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

21 

A
fe

k
if

 

Apakah kamu tetap ingin bermain apabila 

kamu berada di tim yang jelek? 11 91,7% 

Sangat 

baik 
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22 Apakah setiap mencetak angka/gol kamu 

merasa gembira? 12 100% 

Sangat 

baik 

23 Apakah kamu suka bermain permainan 

sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

24 Apakah kamu semangat dalam memainkan 

permainan sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

25 Jika kalah dalam permainan ini apakah kamu 

dapat menerimanya? 9 75.0% Baik 

26 Apakah kamu menghormati lawan bertanding 

dalam permainan ini? 10 83.3% Baik 

27 Apakah pada saat kamu melakukan 

pelanggaran kamu meminta maaf? 9 75.0% Baik 

28 Apakah kamu menerima hukuman dari wasit 

ketika kamu melakukan pelanggaran? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

29 Apakah kamu selalu memotivasi teman kamu 

apabila sedang dalam keadaan kalah? 10 83.3% Baik 

30 Apakah setelah selesai bermain permainan ini 

kamu akan mengajak temanmu untuk 

memainkannya lagi? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

Jumlah 294 81.7% Baik 

 

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa secara umum tanggapan siswa 

terhadap produk pembelajaran modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak 
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yang diujicobakan kepada kelompok kecil sudah baik dengan bobot persentase 

skor 81,7%. Jika ditinjau dari tiap-tiap aspek penilaian siswa terhadap produk 

pembelajaran modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak tersebut 

diperoleh gambaran bahwa pada aspek psikomotor yang diukur dengan 10 

pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 10 diketahui bahwa terdapat 2 item yang 

sudah sangat baik yaitu nomor 1 tentang permainan sepakbola gawang bergerak 

merupakan permainan yang mudah dipraktekkan (91,7%), nomor 2 tentang 

pemahaman dalam memainkan permainan sepakbola gawang bergerak (100,0%), 

terdapat 5 item yang baik, yaitu nomor 3 tentang kemampuan melakukan 

tendangan kedalam ketika bola out/keluar lapangan dalam permainan sepakbola 

gawang bergerak (75%),  nomor 5 tentang kemampuan dalam mengoperkan bola 

ke teman satu timnya (75%), nomor 6 tentang kemampuan menerima operan bola 

dari teman satu timnya (75%), nomor 9 tentang  kemampuan memainkan 

permainan sepakbola gawang bergerak lebih mudah dari permainan yang lain 

(83,3%), dan nomor 10 tentang kemampuan dalam menjaga pertahanan (75%), 

terdapat 3 item yang dalam kategori cukup baik yaitu nomor 4 tentang 

kemampuan menggiring bola (58,3%), nomor 7 tentang kemampuan mencetak 

gol/angka (50%), dan nomor 8 tentang kemampuan menyerang lawan (66,7%). 

Aspek kognitif yang diukur dengan 10 pertanyaan dari nomor 11 sampai 

nomor 20 diketahui bahwa terdapat 3 item yang sudah sangat baik yaitu nomor 11 

tentang pengetahuan cara/model bermain permainan sepakbola gawang bergerak 

(91,7%), nomor 12 tentang pengetahuan perbedaan permainan sepakbola gawang 

bergerak dengan permainan sepakbola biasanya (100,0%), dan nomor 20 tentang 
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kemudahan permainan sepakbola gawang bergerak dapat dimainkan oleh semua 

orang (91,7%), terdapat 7 item yang sudah baik yaitu nomor 13 tentang 

pengetahuan dalam memahami peraturan permainan sepakbola gawang bergerak 

(75%), nomor 14 tentang kemauan mematuhi peraturan permainan sepakbola 

gawang bergerak (75%), nomor 15 tentang kewajiban mematuhi peraturan 

permainan sepakbola gawang bergerak (83,3%), nomor 16 tentang pentingnya 

membuat taktik dan strategi dalam permainan sepakbola gawang bergerak 

(83,3%), nomor 17 tentang pentingnya meningkatkan kebugaran tubuh dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak (83,3%), nomor 18 mengetahui tugas wasit 

(75%), dan nomor 19 tentang peringatan dari wasit ketika terjadi pelanggaran 

(83,3%). 

Aspek afektif yang diukur dengan 10 pertanyaan dari nomor 21 sampai 

nomor 30 diketahui bahwa terdapat 4 item yang sudah sangat baik yaitu nomor 21 

tentang keinginan bermain meski berada dalam tim yang jelak (91,7%), nomor  22 

tentang perasaan gembira ketika mencetak gol/angka (100%), nomor 28 tentang 

kesediaan menerima hukuman dari wasit setelah melakukan pelanggaran (91,7%), 

dan nomor 30 tentang keinginan mengajak teman lain untuk melakukan 

permainan lagi (91,7%), terdapat 6 item yang sudah baik yaitu nomor 23 tentang 

perasaan suka dalam melakukan permainan sepakbola gawang bergerak (83,3%), 

nomor 24 tentang semangat dalam melakukan permainan sepakbola gawang 

bergerak (83,3%), nomor 25 tentang kesediaan menerima kekalahan dalam 

permainan (75%), nomor 26 tentang sikap menghormati lawan dalam permainan 

(83,3%), nomor 27 tentang kesediaan meminta maaf setelah melakukan 
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pelanggaran (75%), dan nomor 29 tentang tetap memotivasi teman ketika sedang 

dalam keadaan kalah dalam permainan sepakbola gawang bergerak (83,3%).  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka untuk selanjutnya perlu 

dilakukan perbaikan terhadap aspek psikomotor yang masih kurang yaitu masih 

sedikit kesulitan dalam mendrible/menggiring bola, kemampuan mencetak 

gol/angka dan kemampuan menyerang, serta aspek kognitif yang perlu 

ditingkatkan yaitu lebih memperjelas lagi dalam menerangkan pengetahuan 

tentang peraturan permainan sepakbola gawang bergerak. 

Adapun hasil pengisian kuesioner uji kelompok kecil yang dilakukan oleh 

ahli sepakbola dan ahli pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama 

didapat rata-rata persentase 81% atau masuk dalam kategori penilaian “baik”. 

Masukan berupa saran dan komentar pada produk modifikasi permainan 

sepakbola gawang bergerak setelah melakukan uji kelompok kecil sangat 

diperlukan untuk revisi produk pertama. Hasil evaluasi ahli untuk kualitas 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.5 Revisi Produk Pertama Modifikasi Sepakbola Gawang Bergerak 

Revisi pertama terhadap draf produk awal modifikasi permainan sepakbola 

gawang bergerak dilakukan berdasarkan penilaian ahli dan hasil pengamatan 

lapangan saat uji coba kelompok kecil. Perubahan produk modifikasi permainan 

sepakbola gawang bergerak berdasarkan saran dari ahli sepakbola dan ahli 

pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama pada draf produk awal 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak dilakukan sebagai berikut: 
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1) Sedikit memperluas ukuran lapangan dengan menyesuaikan jumlah pemain, 

agar pemain bisa bergerak leluasa. 

2) Mengubah area pembawa gawang. 

3) Meringankan berat bola dan menyesuaikan dengan ukuran lapangan 

permainan. 

4) Mengurangi lama permainan yang disesuaikan dengan alokasi waktu 

pembelajaran penjasorkes Sekolah Menengah Pertama. 

Sedangkan berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil dilakukan revisi 

terhadap metode pembelajaran permainan sepakbola gawang bergerak guna 

meningkatkan aspek psikomotor dan kognitif siswa selama pembelajaran yang 

masih kurang baik. Pada aspek psikomotor yang perlu ditingkatkan adalah 

kemampuan teknik dasar permainan sepakbola siswa terutama kemampuan drble 

dan shooting untuk mencetak gol ketika dalam keadaan menyerang sedangkan 

pada aspek kognitif yang perlu ditingkatkan adalah pengetahuan peraturan 

permainan gawang bergerak. 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam bermain sepakbola gawang bergerak khususnya pada aspek psikomotor dan 

kognitif yang masih kurang adalah dengan merencanakan kegiatan pembelajaran 

yang lebih baik terkait dengan strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran.  

Draf hasil revisi produk pertama berdasarkan masukan ahli dan uji coba 

kelompok kecil meliputi lapangan, bola dan lama permainan dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 
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1) Lapangan 

 Lapangan sepakbola gawang bergerak yang semula berukuran 20 x 12 m, 

diperluas sisi lebarnya menjadi 20 x 14 m, menyesuaikan jumlah pemain agar 

dapat bergerak dengan leluasa. Untuk area pembawa gawang yang semula 

berada di dalam garis lapangan dengan ukuran setengah lingkaran 

berdiameter 6 m, diubah diluar garis lebar lapangan dengan ukuran 3 x 1,5 m. 

Sehingga seorang pembawa gawang dapat bergerak leluasa dan tidak 

bersenggolan dengan pemain tim yang bertahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 7. Revisi Produk Pertama Lapangan Sepakbola Gawang Bergerak  

2) Bola 

Bola yang dipakai berbentuk bulat sebagiamana pantulan bola menyesuaikan 

dengan ukuran lapangan. Oleh karena itu bola yang digunakan dari bahan 

plastik yang dilapisi spon agar pantulan sedikit berkurang, sehingga bisa 

menyesuaikan dengan ukuran lapangan yang kecil. 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Gambar 8. Kerangka Bola Revisi Produk Pertama 

3) Waktu Permainan 

 Lama permainan disesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran penjasorkes 

Sekolah Menengah Pertama yang dalam hal ini diperpendek menjadi 2 x 8 

menit dengan waktu istirahat 4 menit. 

4.1.6 Uji Coba Lapangan  

Setelah dilakukan revisi pertama terhadap produk modifikasi permainan 

sepakbola gawang bergerak berdasarkan evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan terhadap produk modifikasi permainan 

sepakbola gawang bergerak yang dihasilkan dengan menggunakan sampel 32 

siswa. Data yang dikumpulkan dalam uji coba lapangan ini sama dengan data saat 

uji coba kelompok kecil, yaitu data hasil penilaian aspek psikomotorik, kognitif 

dan afektif siswa dengan kuesioner.  

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa uji coba lapangan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 9. Hasil Kuesioner Uji Coba Lapangan 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

1 
P

si
k

o
m

o
to

r 
Apakah menurut kamu permainan sepakbola 

gawang bergerak  merupakan permainan yang 

mudah? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

3 Apakah kamu mudah melakukan tendangan 

kedalam ketika bola out dalam permainan 

sepakbola gawang bergerak? 25 78.1% Baik 

4 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk menggiring/mendrible bola? 26 81.2% Baik 

5 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mengoperkan bola kepada teman? 23 71.9% Baik 

6 Pada waktu bermain apakah kamu mudah 

menerima operan dari teman? 24 75.0% Baik 

7 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mencetak gol/angka? 20 62.5% 

Cukup 

baik 

8 Dalam permainan ini apakah kamu mudah 

untuk menyerang lawan? 26 81.2% Baik 

9  Apakah permainan sepakbola gawang 

bergerak mudah dilakukan dari pada 28 87.5% Baik 
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permainan yang lain? 

10 Apakah mudah menjaga pertahanan dalam 

permainan ini? 27 84.4% Baik 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

11 

K
o

g
n

it
if

 

Apakah kamu tahu cara bermain model 

permainan sepakbola gawang bergerak? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

12 Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

sepakbola gawang bergerak dengan 

permainan sepakbola biasa? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

13 Apakah kamu tahu peraturan yang ada dalam 

permainan sepakbola dengan gawang 

bergerak? 28 87.5% Baik 

14 Apakah kamu mematuhi peraturan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

15 Apakah kamu wajib mentaati peraturan dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak? 31 96.9% 

Sangat 

baik 

16 Apakah dalam permainan ini memerlukan 

taktik dan strategi? 27 84.4% Baik 

17 Apakah model permainan ini dapat 

meningkatkan kebugaran tubuh? 27 84.4% Baik 

18 Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 

permainan ini? 24 75.0% Baik 
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19 Apakah wasit memperingatkan pemain pada 

saat melanggar peraturan? 28 87.5% Baik 

20 Apakah menurut kamu permainan ini dapat 

dimainkan oleh semua orang? 31 96.9% 

Sangat 

baik 

21 

A
fe

k
if

 

Apakah kamu tetap ingin bermain apabila 

kamu berada di tim yang jelek? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

22 Apakah setiap mencetak angka/gol kamu 

merasa gembira? 32 100% 

Sangat 

baik 

23 Apakah kamu suka bermain permainan 

sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

24 Apakah kamu semangat dalam memainkan 

permainan sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

25 Jika kalah dalam permainan ini apakah kamu 

dapat menerimanya? 26 81.2% Baik 

26 Apakah kamu menghormati lawan bertanding 

dalam permainan ini? 27 84.4% Baik 

27 Apakah pada saat kamu melakukan 

pelanggaran kamu meminta maaf? 26 81.2% Baik 

28 Apakah kamu menerima hukuman dari wasit 

ketika kamu melakukan pelanggaran? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

29 Apakah kamu selalu memotivasi teman kamu 

apabila sedang dalam keadaan kalah? 28 87.5% Baik 
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30 Apakah setelah selesai bermain permainan ini 

kamu akan mengajak temanmu untuk 

memainkannya lagi? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

Jumlah 824 85.8% Baik 

 

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa secara umum tanggapan siswa 

kelompok uji coba lapangan terhadap produk pembelajaran modifikasi permainan 

sepakbola gawang bergerak sudah “baik” dengan bobot persentase skor 85,8%. 

Jika ditinjau dari tiap-tiap aspek penilaian siswa terhadap produk pembelajaran 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak tersebut diperoleh gambaran 

bahwa pada aspek psikomotor yang diukur dengan 10 pertanyaan dari nomor 1 

sampai nomor 10 diketahui bahwa terdapat 2 item yang sudah sangat baik yaitu 

nomor 1 tentang permainan sepakbola gawang bergerak merupakan permainan 

yang mudah dimainkan (93,7%), dan nomor 2 tentang pemahaman dalam 

memainkan permainan sepakbola gawang bergerak (90,6%), terdapat 7 item yang 

baik, yaitu nomor 3 tentang kemampuan melakukan tendangan kedalam ketika 

bola out/keluar lapangan dalam permainan sepakbola gawang bergerak (78,1%), 

nomor 4 tentang kemampuan menggiring bola (81,2%), nomor 5 tentang 

kemampuan dalam mengoperkan bola ke teman satu timnya (71,9%), nomor 6 

tentang kemampuan menerima operan bola dari teman satu timnya (75%), nomor 

8 tentang kemampuan menyerang lawan (81,2%), nomor 9 tentang  kemampuan 

memainkan permainan sepakbola gawang bergerak lebih mudah dari permainan 

yang lain (87,5%), dan nomor 10 tentang kemampuan dalam menjaga pertahanan 
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(84,4%), terdapat 1 item yang dalam kategori cukup baik yaitu, nomor 7 tentang 

kemampuan mencetak gol/angka (62,5%). 

Aspek kognitif yang diukur dengan 10 pertanyaan dari nomor 11 sampai 

nomor 20 diketahui bahwa terdapat 4 item yang sudah sangat baik yaitu nomor 11 

tentang pengetahuan cara/model bermain permainan sepakbola gawang bergerak 

(90,6%), nomor 12 tentang pengetahuan perbedaan permainan sepakbola gawang 

bergerak dengan permainan sepakbola biasanya (93,7%), nomor 15 tentang 

kewajiban mematuhi peraturan permainan sepakbola gawang bergerak (96,9%), 

dan nomor 20 tentang kemudahan permainan sepakbola gawang bergerak dapat 

dimainkan oleh semua orang (96,9%), terdapat 6 item yang sudah baik yaitu 

nomor 13 tentang pengetahuan dalam memahami peraturan permainan sepakbola 

gawang bergerak (87,5%), nomor 14 tentang kemauan mematuhi peraturan 

permainan sepakbola gawang bergerak (87,5%), nomor 16 tentang pentingnya 

membuat taktik dan strategi dalam permainan sepakbola gawang bergerak 

(84,4%), nomor 17 tentang pentingnya meningkatkan kebugaran tubuh dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak (84,4%), nomor 18 mengetahui tugas wasit 

(75%), dan nomor 19 tentang peringatan dari wasit ketika terjadi pelanggaran 

(87,5%). 

Aspek afektif yang diukur dengan 10 pertanyaan dari nomor 21 sampai 

nomor 30 diketahui bahwa terdapat 4 item yang sudah sangat baik yaitu nomor 21 

tentang keinginan bermain meski dalam tim yang jelek (90,6%), nomor  22 

tentang perasaan gembira ketika mencetak gol/angka (100%), nomor 28 tentang 

kesediaan menerima hukuman dari wasit setelah melakukan pelanggaran (93,7%), 
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dan nomor 30 tentang keinginan mengajak teman lain untuk melakukan 

permainan lagi (90,6%), terdapat 6 item yang sudah baik yaitu nomor 23 tentang 

perasaan suka dalam melakukan permainan sepakbola gawang bergerak (87,5%), 

nomor 24 tentang semangat dalam melakukan permainan sepakbola gawang 

bergerak (87,5%), nomor 25 tentang kesediaan menerima kekalahan dalam 

permainan (81,2%), nomor 26 tentang sikap menghormati lawan dalam permainan 

(84,4%), nomor 27 tentang kesediaan meminta maaf setelah melakukan 

pelanggaran (81,2%), dan nomor 29 tentang tetap memotivasi teman ketika 

sedang dalam keadaan kalah permainan sepakbola gawang bergerak (87,5%). 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan tersebut di atas dapat dijelaskan 

bahwa secara umum produk modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak 

dapat mengembangkan aspek psikomotor, kognitif dan afektif siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran 

permainan sepakbola pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama. 

4.1.7 Revisi Produk Akhir Modifikasi Sepakbola Gawang Bergerak 

Berdasarkan data hasil uji coba lapangan menunjukkan secara umum 

produk modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak yang disusun dapat 

dikategorikan telah baik untuk mengembangkan semua aspek belajar siswa yaitu 

aspek psikomotor, kognitif dan afektif. Namun demikian masih ditemukan sedikit 

kekurangan terhadap produk tersebut ditunjukkan dari penilaian siswa pada aspek 

psikomotor yang masih kesulitan dalam mencetak angka, karena dalam bertahan 

banyak yang menutup dan bergerombol di depan area gawang. Pada aspek 

kemampuan dalam melakukan penyerangan baru dalam kategori cukup (69,4%). 
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Hasil evaluasi dari ahli sepakbola dan ahli pembelajaran menunjukkan 

peningkatan prosentase dari 81% menjadi 89% dan masuk dalam katagori 

penilaian “Baik”. Hanya saja masih ada saran dari ahli yang mencakup tentang 

kesulitan siswa dalam mencetak gol / angka dikarenakan area pembawa gawang 

terlalu sempit, dan banyak pemain tim bertahan yang menutupi di depan area 

gawang, sehingga tim penyerang hanya mempunyai sudut sempit untuk 

memasukkan bola ke dalam gawang. 

Berdasarkan pada masukan dari ahli sepakbola dan ahli pembelajaran, 

maka dilakukan revisi akhir terhadap produk modifikasi permainan sepakbola 

gawang bergerak ini, untuk daerah area gawang yang semula berukuran 3 x 1,5 m 

diperlebar menjadi ukuran 6 x 1,5 m. Dengan ini seorang pembawa gawang akan 

lebih leluasa bergerak mencari sudut yang kosong, sehingga teman / tim 

penyerang bisa lebih mudah dalam mencetak gol / angka. 

4.1.8 Draf Produk Akhir Permainan Sepakbola Gawang Bergerak 

4.1.8.1 Fasilitas dan Alat Bermain  

1) Lapangan sepakbola gawang bergerak untuk 12 pemain setiap tim terdiri dari   

6 pemain dengan panjang 20 m dan lebar 14 m. Berikut rincian dan 

ukurannya, lapangan ditandai dengan garis putih dengan panjang 20 meter 

dan lebar 14 meter. Garis tersebut merupakan pembatas lapangan, daerah 

pergerakan pembawa gawang berbentuk persegi panjang, berada diluar garis 

lebar lapangan dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 1,5 meter, titik 

pinalti berjarak 5 m dari titik garis tengah lapangan, daerah tendangan sudut 

terletak pada setiap sudut lapangan bagian dalam, berupa seperempat 
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lingkaran dengan radius 25 cm, titik tendangan awal atau kick off berada 

ditengah garis lingkaran tengah lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Produk Akhir Lapangan Sepakbola Gawang Bergerak. 

2) Gawang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,6 m yang dibawa dan 

digerakkan oleh teman satu timnya di dalam area garis pembawa gawang 

yang berada dibidang lawan. 

3) Bola yang dipakai berbentuk bulat layaknya bola yang di pakai pada 

sepakbola. Bola terbuat dari bahan plastik dengan ukuran keliling 62 – 64 cm. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 10. Produk Akhir Bola Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak  
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4) Perlengkapan pemain menggunakan kaos dan celana pendek yang terbuat dari 

bahan yang ringan dan tidak membahayakan. Pemain menggunakan sepatu 

dari bahan kain atau kulit lunak. Sedangkan untuk sol sepatu, hanya dengan 

sol karet atau terbuat dari bahan yang diperbolehkan. 

4.1.8.2 Peraturan Bermain Sepakbola Gawang Bergerak 

Pada permainan sepakbola gawang bergerak ini merupakan bentuk dari 

permainan sepakbola seperti yang sesungguhnya dalam bentuk dimodifikasi, dan 

adegan-adegannya mirip dengan situasi permaianan sesungguhnya. Adapun 

permainan sepakbola ini yaitu bertujuan untuk ketrampilan tekhnik bermain, juga 

untuk mengembangkan dan mendorong anak bermain dengan menggunakan 

taktik. Dan yang menarik dalam permainan ini dimana seorang penjaga gawang 

bisa ikut bekerja sama dengan tim untuk mengahsilkan point / angka. Berikut 

Pereturan dan cara bermain sepak bola gawang bergerak : 

1) Tendangan awal kick_off adalah cara untuk memulai permainan. Kick-off 

terdapat pada awal pada setiap babak pertama, kedua, serta setelah gol 

tercipta. Pada saat kick-off seluruh pemain dari kedua tim harus berada dalam 

lapangan permainan. Lawan dari tim yang melakukan kick-off harus berada 

minimal 2 meter dari bola. 

2) Lama permainan yang dibutuhkan dalam permainan sepakbola gawang 

bergerak yaitu 2 x 8 menit dengan waktu istirahat 4 menit.  

3) Cara mendapatkan point / angka yaitu ketika melakukan penyerangan, untuk 

menghasilkan point pemain harus bisa memasukkan bola kedalam gawang 

yang dibawa oleh teman satu timnya yang berada di bidang lawan, jadi untuk 
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pemain yang bertugas membawa gawang harus bisa mencari tempat yang 

kosong agar teman satu timnya bisa lebih mudah memasukkan bola kedalam 

gawang. Point akan di hasilkan jika bola tersebut masuk kedalam gawang. 

4) Peraturan untuk pembawa gawang yaitu gawang boleh digerakkan keluar 

garis area gawang asalkan kedua kaki pembawa gawang tidak keluar dari 

garis area gawang, jika kedua kaki pembawa gawang keluar dari area garis 

gawang, maka terjadi pelanggaran, dan bola berpindah ke tim lawan, 

pembawa gawang tidak boleh keluar dari area garis gawang, apabila   tim 

lawan sedang menyerang, jika pembawa gawang melanggar akan terjadi 

pinalty, seorang pembawa gawang tidak boleh memasukkan bola kedalam 

gawang, pembawa gawang tidak diperbolehkan melempar gawang 

5) Terjadinya Pinalti apabila pembawa gawang disentuh dengan sengaja dan 

kasar oleh pemain tim lawan, apabila pembawa gawang keluar dari garis area 

gawang, ketika tim  lawan sedang menyerang, melakukan pelanggaran / 

handball di area bidang sendiri. 

6) Bola keluar lapangan dimulai lagi dengan tendangan kedalam dilakukan 

apabila saat dalam permainan bola keluar dari garis samping lapangan. Bola 

yang ditendang harus tepat diatas garis, atau tidak boleh didalam garis 

samping, tendangan sudut dilakukan apabila bola keluar dari garis belakang 

area gawang. 

7) Peraturan lain jumlah wasit 2 orang, berada diluar garis lapangan, pergantian 

pemain dilakukan pada saat bola mati, jumlah pergantian pemain bebas, jika 

terjadi pelanggaran, bola mati tidak boleh langsung di shoot, pinalti dilakukan 
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dengan menendang bola ke arah gawang yang diam dengan jarak 5m dari 

garis tengah lapangan. 

4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola besar 

khususnya sepakbola bagi siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama, 

disebutkan bahwa siswa dapat mempraktekkan gerak dasar permainan bola besar 

sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, sportivitas, 

dan kejujuran. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran permainan bola 

besar, khususnya permainan sepakbola di Sekolah Menengah Pertama masih jauh 

dari yang diharapkan karena terbentur dengan sarana prasarana yang tersedia di 

sekolah sehingga banyak guru penjasorkes yan tidak menyampaikan materi 

permainan sepakbola kepada siswa.  

Materi permainan sepakbola yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama 

seharusnya disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak serta 

ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Materi permainan sepakbola 

bagi siswa Sekolah Menengah Pertama, harus diberikan dalam bentuk yang 

berbeda. Bentuk permainan sepakbola yang diberikan bagi siswa Sekolah 

Menengah Pertma tidak boleh disamakan dengan bentuk materi permainan 

sepakbola bagi orang dewasa. Bentuk permainan sepakbola harus dibuat secara 

sederhana sebagai hasil modifikasi permainan yang sesungguhnya.  

Modifikasi olahraga dalam Pendidikan Jasmani sangat diperlukan 

khususnya bagi anak-anak, hal ini dikarenakan anak-anak (siswa) secara fisik dan 

emosional belum matang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Modifikasi 
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dapat dilakukan dengan alat dan fasilitas yang digunakan, aturan, dan jumlah 

pemain yang terlibat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar anak-anak mencapai 

kepuasan dan kegembiraan.  

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pembelajaran permainan 

sepakbola bagi siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VII tersebut maka dalam 

penelitian ini dikembangkan produk modifikasi permainan sepakbola gawang 

bergerak yang dalam penyusunannya memperhatikan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia sekolah menengah pertama kelas VII dan ketersediaan 

sarana prasarana yang ada di Sekolah Menengah Pertama.  

Berbagai modifikasi yang dilakukan dalam permainan sepakbola gawang 

bergerak dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan fasilitas yang dimiliki 

sekolah dan pertumbuhan serta perkembangan fisik siswa tersebut ternyata 

mampu membawa perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran permainan 

sepakbola pada siswa kelas VII SMP Negeri 10 Semarang di mana berdasarkan 

hasil pengisian angket oleh siswa saat dilakukan uji coba lapangan diperoleh 

persentase skor tanggapan siswa secara umum dari seluruh aspek yaitu 

psikomotor, kognitif dan afektif masuk dalam kategori  baik.  

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa produk 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak yang telah dibuat layak 

digunakan untuk pembelajaran permainan sepakbola bagi siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama karena dapat membawa perubahan suasana pembelajaran yang 

lebih menarik bagi siswa dan meningkatkan keterlibatan seluruh siswa untuk aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Berikut kriteria dari hasil penelitian : 
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1) Hasil analisis data dan evaluasi ahli Sepakbola, didapat rata-rata penilaian 

86%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

permainan sepakbola gawang bergerak ini telah memenuhi kriteria baik.  

2) Hasil analisis data dari ahli pembelajaran, didapat rata-rata penilaian 84%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model permainan 

sepakbola gawang bergerak ini telah memenuhi kriteria baik.  

3) Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 81,7%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model permainan sepakbola gawang bergerak ini telah memenuhi kriteria 

baik. 

4) Hasil analisis data uji coba skala besar didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 85,8%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model 

permainan sepakbola gawang bergerak ini telah memenuhi kriteria baik. 

4.3 Kelemahan Penelitian 

Ada beberapa kelemahan dalam pengembangan produk modifikasi 

permainan sepakbola ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Gawang yang terbuat dari rotan perlu dipertimbangkan ketahanan dan  

kesamaan ukurannya.  

2) Pembagian tim yang dilakukan secara acak memugkinkan kedua tim yang 

saling bertading memiliki kemampuan bermain sepakbola gawang bergerak 

yang tidak seimbang.  

3) Waktu pengembangan permainan relatif singkat karena menyesuaikan dengan 

waktu jam pelajaran penjasorkes. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola gawang 

bergerak yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, evaluasi ahli, uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan 

pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil simpulan bahwa produk model 

pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola gawang 

bergerak dapat diterima dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran penjasorkes 

di Sekolah Menengah Pertama, hal ini didukung dengan hasil data dari kuesioner 

tentang aspek psikomotor, kognitif dan afektif yang sudah dalam  kategori baik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1) Guru penjasorkes hendaknya mempertimbangkan penggunaan produk 

modifikasi permainan sepakbola gawang bergerak sebagai alternatif dalam 

menyampaikan pembelajaran sepakbola pada kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut akan tercapai. 

2) Untuk peneliti selanjunya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini agar diperoleh hasil produk modifikasi permainan sepakbola 

untuk pembelajaran penjasorkes yang semakin baik. 
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HASIL PENILAIAN AHLI SEPAKBOLA  

DAN ALHI PEMBELAJARAN UJI COBA KELOMPOK KECIL 

No

. 
Pertanyaan 

Jawaban 

Ahli 

I 
Ahli II 

Rata-

rata 

1 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

merupakan sarana pembelajaran sepakbola dalam 

penjasorkes yang efektif di Sekolah Menengah Pertama 4 3 3.5 

2 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

menjadikan pembelajaran penjasorkes di Sekolah 

Menengah Pertama lebih menarik bagi siswa 4 4 4.0 

3 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak sebagai 

salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes 5 4 4.5 

4 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama 3 4 3.5 

5 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

menumbuhkan sikap kerjasama dan sprotivitas kepada 

siswa melalui peraturan-peraturan yang terkandung dalam 

permainan tersebut 4 4 4.0 

6 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

merupakan sarana untuk meningkatkan aktivitas gerak 

dalam berolahraga baik itu gerak lokomotorik, non-

lokomotorik dan gerak manipulatif 3 4 3.5 

7 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

meningkatkan skill atau keahlian siswa dalam permainan 

sepakbola yang sebenarnya 4 3 3.5 

8 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

memudahkan siswa memahami pembelajaran yang telah 

diberikan 5 4 4.5 

9 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

memungkinkan siswa lebih tahu tentang macam model 

pembelajaran penjas 5 5 5.0 

10 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan pembelajaran penjas di Sekolah Menengah 

Pertama 4 5 4.5 

Jumlah 41 40 40.5 

Prosentase : 81% 

Lampiran 6 
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HASIL EVALUASI AHLI SEPAKBOLA  

DAN ALHI PEMBELAJARAN UJI COBA LAPANGAN 

No

. 
Pertanyaan 

Jawaban 

Ahli

I 

Ahli 

 II 

Rata-

rata 

1 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

merupakan sarana pembelajaran sepakbola dalam 

penjasorkes yang efektif di Sekolah Menengah Pertama 4 4 4 

2 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

menjadikan pembelajaran penjasorkes di Sekolah 

Menengah Pertama lebih menarik bagi siswa 4 5 4.5 

3 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak sebagai 

salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes 5 5 5.0 

4 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama 4 4 4.0 

5 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

menumbuhkan sikap kerjasama dan sprotivitas kepada 

siswa melalui peraturan-peraturan yang terkandung dalam 

permainan tersebut 5 4 4.5 

6 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

merupakan sarana untuk meningkatkan aktivitas gerak 

dalam berolahraga baik itu gerak lokomotorik, non-

lokomotorik dan gerak manipulatif 4 4 4.0 

7 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

meningkatkan skill atau keahlian siswa dalam permainan 

sepakbola yang sebenarnya 4 4 4.0 

8 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

memudahkan siswa memahami pembelajaran yang telah 

diberikan 5 4 4.5 

9 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak 

memungkinkan siswa lebih tahu tentang macam model 

pembelajaran penjas 5 5 5.0 

10 Model pembelajaran sepakbola gawang bergerak dapat 

mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam 

pelaksanaan pembelajaran penjas di Sekolah Menengah 

Pertama 5 5 5.0 

Jumlah 45 44 44.5 

Prosentase : 89% 

Lampiran 7 
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HASIL KUESIONER UJICOBA KELOMPOK KECIL 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

1 

P
si

k
o

m
o

to
r 

Apakah menurut kamu permainan sepakbola 

gawang bergerak  merupakan permainan yang 

mudah? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 12 100% 

Sangat 

baik 

3 Apakah kamu mudah melakukan tendangan 

kedalam ketika bola out dalam permainan 

sepakbola gawang bergerak? 9 75.0% Baik 

4 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk menggiring/mendrible bola? 7 58.3% 

Cukup 

baik 

5 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mengoperkan bola kepada teman? 9 75.0% Baik 

6 Pada waktu bermain apakah kamu mudah 

menerima operan dari teman? 9 75.0% Baik 

7 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mencetak gol/angka? 6 50.0% 

Cukup 

baik 

8 Dalam permainan ini apakah kamu mudah 

untuk menyerang lawan? 8 66.7% 

Cukup 

baik 

9  Apakah permaian sepakbola gawang 

bergerak mudah dilakukan dari pada 

permainan yang lain? 10 83.3% Baik 

10 Apakah mudah menjaga pertahanan dalam 

permainan ini? 9 75.0% Baik 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

11 

K
o

g
n

it
if

 

Apakah kamu tahu cara bermain model 

permainan sepakbola gawang bergerak? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

12 Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

sepakbola gawang bergerak dengan 

permainan sepakbola biasa? 12 100% 

Sangat 

baik 

13 Apakah kamu tahu peraturan yang ada dalam 

permainan sepakbola dengan gawang 

bergerak? 9 75.0% Baik 

14 Apakah kamu mematuhi peraturan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 9 75.0% Baik 

15 Apakah kamu wajib mentaati peraturan dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

16 Apakah dalam permainan ini memerlukan 

taktik dan strategi? 10 83.3% Baik 

17 Apakah model permainan ini dapat 

meningkatkan kebugaran tubuh? 10 83.3% Baik 

18 Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 

permainan ini? 9 75.0% Baik 

Lampiran 8 
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19 Apakah wasit memperingatkan pemain pada 

saat melanggar peraturan? 10 83.3% Baik 

20 Apakah menurut kamu permainan ini dapat 

dimainkan oleh semua orang? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

21 
A

fe
k

if
 

Apakah kamu tetap ingin bermain apabila 

kamu berada di tim yang jelek? 11 91,7% 

Sangat 

baik 

22 Apakah setiap mencetak angka/gol kamu 

merasa gembira? 12 100% 

Sangat 

baik 

23 Apakah kamu suka bermain permainan 

sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

24 Apakah kamu semangat dalam memainkan 

permainan sepakbola gawang bergerak? 10 83.3% Baik 

25 Jika kalah dalam permainan ini apakah kamu 

dapat menerimanya? 9 75.0% Baik 

26 Apakah kamu menghormati lawan bertanding 

dalam permainan ini? 10 83.3% Baik 

27 Apakah pada saat kamu melakukan 

pelanggaran kamu meminta maaf? 9 75.0% Baik 

28 Apakah kamu menerima hukuman dari wasit 

ketika kamu melakukan pelanggaran? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

29 Apakah kamu selalu memotivasi teman kamu 

apabila sedang dalam keadaan kalah? 10 83.3% Baik 

30 Apakah setelah selesai bermain permainan ini 

kamu akan mengajak temanmu untuk 

memainkannya lagi? 11 91.7% 

Sangat 

baik 

Jumlah 294 81.7% Baik 

 

Keterangan : 

1. Prosentase keseluruhan pada Aspek Psikomotor yaitu 75% 

2. Prosentase keseluruhan pada Aspek Kognitif yaitu 84,17% 

3. Prosentase keseluruhan pada Aspek Afektif yaitu 85,8% 

4. Prosentase keseluruhan yaitu 81,7% 
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HASIL KUESIONER UJICOBA LAPANGAN 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

1 

P
si

k
o

m
o

to
r 

Apakah menurut kamu permainan sepakbola 

gawang bergerak  merupakan permainan yang 

mudah? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

3 Apakah kamu mudah melakukan tendangan 

kedalam ketika bola out dalam permainan 

sepakbola gawang bergerak? 25 78.1% Baik 

4 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk menggiring/mendrible bola? 26 81.2% Baik 

5 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mengoperkan bola kepada teman? 23 71.9% Baik 

6 Pada waktu bermain apakah kamu mudah 

menerima operan dari teman? 24 75.0% Baik 

7 Apakah dalam permainan ini kamu mudah 

untuk mencetak gol/angka? 20 62.5% 

Cukup 

baik 

8 Dalam permainan ini apakah kamu mudah 

untuk menyerang lawan? 26 81.2% Baik 

9  Apakah permainan sepakbola gawang 

bergerak mudah dilakukan dari pada 

permainan yang lain? 28 87.5% Baik 

10 Apakah mudah menjaga pertahanan dalam 

permainan ini? 27 84.4% Baik 

No. Aspek Pertanyaan Skor % Kategori 

11 

K
o

g
n

it
if

 

Apakah kamu tahu cara bermain model 

permainan sepakbola gawang bergerak? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

12 Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

sepakbola gawang bergerak dengan 

permainan sepakbola biasa? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

13 Apakah kamu tahu peraturan yang ada dalam 

permainan sepakbola dengan gawang 

bergerak? 28 87.5% Baik 

14 Apakah kamu mematuhi peraturan permainan 

sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

15 Apakah kamu wajib mentaati peraturan dalam 

permainan sepakbola gawang bergerak? 31 96.9% 

Sangat 

baik 

16 Apakah dalam permainan ini memerlukan 

taktik dan strategi? 27 84.4% Baik 

17 Apakah model permainan ini dapat 

meningkatkan kebugaran tubuh? 27 84.4% Baik 

18 Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 

permainan ini? 24 75.0% Baik 
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19 Apakah wasit memperingatkan pemain pada 

saat melanggar peraturan? 28 87.5% Baik 

20 Apakah menurut kamu permainan ini dapat 

dimainkan oleh semua orang? 31 96.9% 

Sangat 

baik 

21 
A

fe
k

if
 

Apakah kamu tetap ingin bermain apabila 

kamu berada di tim yang jelek? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

22 Apakah setiap mencetak angka/gol kamu 

merasa gembira? 32 100% 

Sangat 

baik 

23 Apakah kamu suka bermain permainan 

sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

24 Apakah kamu semangat dalam memainkan 

permainan sepakbola gawang bergerak? 28 87.5% Baik 

25 Jika kalah dalam permainan ini apakah kamu 

dapat menerimanya? 26 81.2% Baik 

26 Apakah kamu menghormati lawan bertanding 

dalam permainan ini? 27 84.4% Baik 

27 Apakah pada saat kamu melakukan 

pelanggaran kamu meminta maaf? 26 81.2% Baik 

28 Apakah kamu menerima hukuman dari wasit 

ketika kamu melakukan pelanggaran? 30 93.7% 

Sangat 

baik 

29 Apakah kamu selalu memotivasi teman kamu 

apabila sedang dalam keadaan kalah? 28 87.5% Baik 

30 Apakah setelah selesai bermain permainan ini 

kamu akan mengajak temanmu untuk 

memainkannya lagi? 29 90.6% 

Sangat 

baik 

Jumlah 824 85.8% Baik 

 

Keterangan : 

1. Prosentase keseluruhan pada Aspek Psikomotor yaitu 80,6% 

2. Prosentase keseluruhan pada Aspek Kognitif yaitu 88,4% 

3. Prosentase keseluruhan pada Aspek Afektif yaitu 88,4% 

4. Prosentase keseluruhan yaitu 85,8% 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok                        : Permainan Sepak Bola Gawang Bergerak 

Kelas  : VII 

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 

 

Standar Kompetensi       

� Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

� Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, 

serta nilai-nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

 

Indikator   

1. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami 

permainan sepak bola gawang bergerak.   

2. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui 

tahapan-tahapan dalam bermain sepak bola gawang bergerak. 

3. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain 

sepak bola gawang bergerak dengan benar. 

4. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain sepak 

bola gawang bergerak. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan sepak bola gawang 

bergerak yang benar. 

2. Mengetahui tahap-tahap bermain sepak bola gawang bergerak yang benar 

3. Mempraktikan permainan sepak bola gawang bergerak dengan benar 

4. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain sepak 

bola gawang bergerak. 

Lampiran 10 
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Karakter siswa yang diharapkan :  

• Disiplin ( Discipline ) 

• Tekun ( diligence )  

• Tanggung jawab ( responsibility ) 

• Ketelitian ( carefulness) 

• Kerja sama ( Cooperation ) 

• Percaya diri ( Confidence ) 

• Keberanian ( Bravery) 

 

Materi Pembelajaran 

� Permainan sepak bola gawang bergerak yaitu dimana seorang pemain 

bekerjasama dengan teman satu timnya untuk berusaha memasukkan bola 

ke dalam gawang berbentuk lingkaran (holahop)  yang digerakkan oleh 

kiper teman satu timnya, yang berada di bidang lawan.  

� Bermain permainan sepak bola gawang bergerak dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

a. Penyampaian materi. 

b. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

c. Praktek. 

d. Tanya jawab. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

1) Siswa berbaris 

2) Doa 

3) Presensi 

4) Pemanasan 

a. umum (peregangan) 

b. khusus 
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Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang teknik dasar permainan sepakbola 

gawang bergerak. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa dapat menguasai teknik 

dasar bermain sepakbola gawang bergerak dengan benar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan  pengertian permainan sepak bola gawang bergerak. 

Permainan sepak bola gawang yaitu dimana seorang pemain 

bekerjasama dengan teman se-timnya untuk berusaha memasukkan 

bola ke dalam gawang berbentuk lingkaran (holahop) yang digerakkan 

oleh kiper teman satu timnya, yang berada di bidang lawan.  

2. Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain 

sepak bola gawang bergerak. 

Peraturan sepak bola gawang bergerak : 

• Pemain  : 

12 orang (1 tim 6 orang) 

• Waktu : 

Permainan sepak bola gawang bergerak akan berlangsung dalam 2 

babak dengan waktu 16 menit. Masing-masing babak berlangsung 

dalam waktu 8 menit. 

• Alat/bahan :  

Bola plastik, holahop berukuran 0,6 meter (gawang), kapur / 

lakban (pembatas garis lain), peluit, kun 

• Tempat :  

Lapangan/ halaman rumah atau sekolah/ taman bermain 
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• Ukuran Lapangan : 

Lapangan permainan sepak bola gawang bergerak berukuran 20 

meter x 14 meter dan terdapat area pembawa gawang dengan 

ukuran 3 meter x 1,5 meter, berada di samping lebar lapangan 

 

Cara bermain : 

• Permainan akan dimulai dengan tendangan pertama dari garis 

tengah lapangan 

• Bola mati tidak boleh langsung kearah gawang 

• Point akan di hasilkan jika bola tersebut masuk kedalam gawang. 

• Offside tidak berlaku 

• Pinalti dilakukan apabila terjadi pelanggaran di bidang lawan 

• Apabila bola keluar lapangan, dimulai lagi dengan tendangan 

kedalam 

• Pemain tidak boleh menyentuh pembawa gawang 

• Pergantian pemain bebas, dilakukan ketika bola mati 

• Bila skor sama terjadi adu pinalti 

• Pinalti dilakukan dengan menendang bola ke arah gawang yang 

diam dengan jarak 5 meter. 

 

Elaborasi 

• Siswa bermain sepak bola gawang bergerak dengan peraturan yang 

telah ditentukan. 

• Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

 

Konfirmasi 

• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
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Kegiatan Akhir 

1. Berbaris 

2. Evaluasi 

3. Doa  

 

Alat dan Sumber 

• Alat  

1. Bola plastik 

2. Kapur / lakban (pembatas garis lain) 

3. holahop 

4. Peluit 

5. Kun 

• Sumber Belajar 

-  Sucipto. 2000.  

- Tes Keterampilan Bermain Sepak Bola. (Depdikbud, 1977). 

 

Penilaian 

- Proses : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses 

pembelajaran     berlangsung. 

- Hasil      :     Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor 

 

             

 

 

               Semarang, 28 Desember 2012 

       Praktikan  

  

 

       Hendra Saputra 

       NIM. 6101406539 
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B. Uji Coba Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


