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SARI 
 

Faizal Afrilianto, 2011. Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes 
Melalui Modifikasi Permainan Sepakbola pada Siswa Kelas V MI Islamiyah 
Pasarbatang Brebes. Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Prodi 
Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Universitas Negeri 
Semarang. 
 Permasalahan pernelitian ini adalah bagaimana pengembangan model 
pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola yang 
disesuaikan dengan karakteristik siswa dan ketersediaan sarana dan prasarana 
yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengembangan 
model pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola pada 
siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Brebes. 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan berbasis penelitian 
(research-based development) dengan langkah-langkah: 1) Melakukan penelitian 
pendahuluan dan mengumpulkan informasi termasuk observasi lapangan dan 
kajian pustaka, 2) Mengembangkan produk awal yang berupa peraturan 
permainan sepakbola yang dimodifikasi, 3) Evaluasi para ahli dengan 
menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran serta uji coba keolmpok 
kecil dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang 
kemudian dianalisis, 4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil 
evaluasi ahli dan uji kelompok kecil. Revisi ini digukanan sebagai perbaikan 
terhadap prodak awal yang dibuat oleh peneliti, 5) Uji lapangan, 6) Revisi produk 
akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan, dan 7) Hasil akhir model 
modifikasi permainan sepakbola untuk siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang 
Kabupaten Brebes yang dihasilkan melelui revisi uji lapangan. 

Hasil penilaian ahli sepakbola dan ahli pembelajan penjas menunjukkan 
produk awal modifikasi permainan sepakbola yang telah dibuat dinyatakan telah 
baik walaupun masih perlu direvisi pada bagian-bagian tertentu. Berdasarkan hasil 
uji coba kelompok kecil menunjukkan tanggapan pada produk modifikasi 
permainan sepakbola sudah baik (76%). Hasil uji coba lapangan menunjukkan 
tanggapan pada produk modifikasi permainan sepakbola sudah baik (79%). 
Sedangkan dari pengukuran denyut nadi saat uji coba kelompok kecil maupun uji 
coba lapangan menunjukkan peningkatan yang berarti. 
 Simpulan dari penelitian ini yaitu pengembangan produk modifikasi 
permainan sepakbola layak digunakan untuk bahan pembelajaran karena 
mendapat penerimaan secara baik oleh siswa dan dapat meningkatkan aktivitas 
siswa selama pembelajaran. Oleh karena itu dapat diajukan saran: 1) Guru 
penjasorkes hendaknya mempertimbangkan penggunaan produk modifikasi 
permainan sepakbola sebagai alternatif dalam menyampaikan pembelajaran 
sepakbola pada kelas IV Sekolah Dasar sehingga tujuan dari pembelajaran 
tersebut akan tercapai, dan 2) Dalam permainan ini tentulah tidak sepenuhnya 
sempurna dan masih perlu adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang 
tentunya disesuaikan dengan kondisi fasilitas yang tersedia di sekolah, sehingga 
produk modifikasi pembelajaran permainan sepakbola ini dapat digunakan lebih 
efektif lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia 

Indonesia seutuhnya.  

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung cukup panjang dan 

diorganisasikan dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah menurut pola-

pola tertentu yang dianggap baik. Pada umumnya para pendidik berpendapat 

bahwa tugas lembaga pendidikan adalah mendorong pertumbuhan seseorang ke 

arah tujuan yang diharapkan oleh individu dan masyarakat sekitarnya (Rusli Lutan 

dan Adang Suherman, 2000:8). 

Pendidikan memiliki peranan yang penting untuk membina manusia yang 

demikian, karena hanya melalui pemenuhan pendidikanlah didapat manusia-

manusia baru yang berorientasi pada pembangunan. Garis-Garis Besar Haluan 

Negara tahun 1999 mengamanatkan bahwa kita perlu meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun 

pemerintah untuk mendapatkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam 

menghadapi perkembangan kualitas sumber daya manusia sendiri secara terarah, 

terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh 
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komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai 

dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. 

Pendidikan Jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara menyeluruh, bertujuannya untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

ketrampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga (Depdiknas, 2003:5). Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan 

sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, 

peranan Pendidikan Jasmani adalah sangat penting, yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus 

membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.   

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

ketrampilan motorik, kemampuan fisik, pegetahuan, penalaran, penghayatan nilai 

(sikap-mental-emosional-spiritual-spiritual-sosial). Dan pembiasaan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang 

seimbangan. Dengan Pendidikan Jasmani siswa akan memperoleh berbagai 

unkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta 

berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, memiliki kebugaran jasmani, 

kebiasaan hidup sehat dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak 

manusia. Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran paedagogis, dan 

tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya Pendidikan Jasmani karena gerak 
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sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan 

dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah dengan perkembangan 

zaman.  

Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

termasuk dalam materi pokok pendidikan jasmani siswa Sekolah Dasar. Banyak 

manfaat yang diperoleh dengan bermain sepakbola yang diantaranya adalah dapat 

membentuk sikap tubuh yang baik meliputi anatomis, fisiologis, kesehatan dan 

kemampun jasmani. Manfaatnya bagi rohani yaitu kejiwaan, kepribadiann dan 

karakter akan tumbuh ke arah yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk di dalamnya 

pembelajaran penjasorkes materi pokok permainan sepakbola ditentukan oleh 

berbagai komponen yang terlibat. Djamarah (2002:48) menyatakan bahwa 

kegiatan belajar mengajar sebagai suatu sistem mengandung sejumlah komponen 

yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan 

sumber serta evaluasi. 

Sempai sejauh ini salah satu permasalahan utama yang selalu dihadapi guru 

penjasorkes dalam usaha melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif 

adalah masalah kurangnya fasilitas serta perlengkapan mengajar. Selain itu jumlah 

siswa laki-laki atau perempuan dalam satu kelas juga tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan pembelajaran sepakbola menggunakan pendekatan bermain. 

Kondisi yang demikian juga dialami oleh guru penjasorkes di MI Islamiyah 

Pasarbatang Brebes sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

permainan sepakbola terbentur oleh tidak dimilikinya lapangan dan tidak 
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memungkinkannya siswa laki-laki atau perempuan untuk dibentuk menjadi dua 

tim guna melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan 

bermain. 

Selama ini guru penjasorkes di di MI Islamiyah Pasarbatang Brebes dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar permainan sepakbola menggunakan 

lapangan desa yang jaraknya cukup jauh dari sekolah sehingga menjadikan 

kegiatan pembelajaran kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk sampai pada lapangan yang  digunakan untuk pembelajaran dan juga 

siswa sudah mengelamai kelelahan setelah sampai di lapangan. Pendekatan 

pembelajaran yang dapat dilaksanakanpun hanya sebatas pemberian materi 

teknik-teknik dasar sepakbola menggunakan drill dan sesekali mengadakan 

pendekatan bermain dengan jumlah pemain yang seadanya sehingga motivasi 

siswa saat pembelajaran menjadi kurang akibat kegiatan pembelajaran yang 

kurang menarik dan melelahkan. 

Menyikapi kondisi yang demikian guru perlu mengambil langkah kreatif 

untuk memodifikasi bentuk permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan 

yang lebih kecil dengan jumlah pemain tiap tim yang lebih sedikit agar adanya 

keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah maupun keterbatasan jumlah siswa 

tidak menjadi penghalang bagi guru dalam menerapkan pendekatan bermain 

dalam pembelajaran sepakbola sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menjadi lebih menarik dan lebih memotivasi siswa untuk aktif 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran karena adanya kompetisi dari dua tim.  

Berdasarkan uraian atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes Melalui 
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Modifikasi Permainan Sepakbola pada Siswa Kelas V MI Islamiyah Pasarbatang 

Brebes”.  

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : Bagaimana pengembangan model 

pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola pada siswa 

kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Brebes ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hasil pengembangan model pembelajaran 

penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola pada siswa kelas V MI 

Islamiyah Pasarbatang Brebes.  

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berukut : 

1. Dapat memberikan informasi tentang pengembangan model pembelajaran 

penjasorkes melalui modifikasi permainan sepakbola pada siswa kelas V MI 

Islamiyah Pasarbatang Brebes. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman bagi guru penjasorkes tentang 

pentingnya memodifikasi kegiatan pembelajaran dalam rangka mengatasi 

keterbatasan sarana prasaran agar kegiatan pembelajaran tetap dapat diminati 

siswa. 
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3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penelitian tentang karya 

ilmiah untuk dapat dikembangkan lebih lanjut saat terjun langsung sebagai 

tenaga pendidik di sekolah. 

 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Pemilihan pendekatan permainan yang tepat dalam pembelajaran akan 

sangat menentukan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut. 

Melalui pendekatan permainan yang tepat diharapkan siswa tidak hanya dapat 

pengetahuan, namun juga memiliki kesan yang mendalam tentang materi 

pelajaran, sehingga dapat mendorong siswa untuk mengimplementasikan konsep 

nilai-nilai mata pelajaran dalam kehidupan sehari-sehari. Kurang lancarnya 

pelaksanaan pembelajaran strategi permainan yang disebabkan karena siswa 

kurang menguasai gerak dasar, dapat diatasi dengan cara pengalihan fokus 

perhatiannya ke pemahaman permainan, penguasaan gerak dasar, strategi 

permainan dengan menurunkan prasarat skill. Dasar-dasar strategi permainan 

harus diperkenalkan kepada siswa secara bertahap melalui permainan sederhana. 

Konsep modifikasi permainan dan olahraga pada dasarnya sama dengan konsep 

pengembangan pentahapan belajarnya  (Yoyo Bahagia dkk, 2000:35-44). 

 Modifikasi pembelajaran permainan dapat disederhanakan melalui 

pengurangan dan penambahan struktur permainan itu sendiri tanpa mengurangi 

hakekat dan tujuan dari pendidikan jasmani  (Yoyo Bahagia dkk, 2000:1-34). 

Dalam hal ini kegiatan modifikasi yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Brebes adalah 

MODIFIKASI permainan sepakbola. 
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Melalui modifikasi permainan sepakbola diharapkan kegiatan 

pembelajaran permainan sepakbola pada siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang 

Brebes akan tetap dapat dilaksanakan dengan berbagai keterbasan sarana 

prasarana yang dimiliki sekolah maupun keterbatasan kondisi fisik siswa. Selain 

itu dengan adanya modifikasi diharapkan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menjadi lebih menarik dan lebih memotivasi siswa untuk aktif 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya hasil belajar yang 

dicapai siswa dapat optimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar menurut Winkel dalam Max Darsono (2000:4) adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, 

yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 

dan nilai-sikap. Menurut Slameto (1995:2), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Sedangkan menurut Nana Sudjana (1989:5), memberikan pengertian 

belajar sebagai suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk antara lain: 1) perubahan pengetahuan, 2) perubahan pemahaman, 

3) perubahan sikap dan tingkahlaku, 4) perubahan keterampilan, 5) perubahan 

kecakapan, 6) perubahan kebiasaan, dan 7) perubahan pada aspek-aspek yang ada 

pada individu yang belajar. 

Jadi yang dimaksud belajar adalah suatu proses aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang dilakukan 

baik melalui pengalaman-pengalaman ataupun melalui praktek latihan untuk 

menghasilkan perubahan  perilaku/tingkah laku yang relatif konstan dan berbekas 

dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap.   
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2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Secara umum, pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik. Pembelajaran menurut aliran Gestalt dalam Max Darsono (2000:24), yaitu 

suatu usaha guna memberikan materi pelajaran sedemikian rupa sehingga siswa 

lebih mudah mengorganisasikan atau mengaturnya menjadi suatu pola bermakna. 

Menurut Sardiman (2000:9) pembelajaran adalah perpaduan dua aktivaitas yaitu 

aktivitas belajar dan aktivitas mengajar. Menurut Nana Sudjana (1989:6), 

pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan 

kegiatan belajar  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Pada hakekatnya pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara terprogram agar siswa mampu belajar secara aktif. Dalam proses 

pembelajaran terjadi inteaksi antara siswa dan guru yang mengarah terjadi 

perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap.  

 

2.1.3 Komponen-Komponen Pembelajaran 

 Pembelajaran selaku sistem intruksional mengacu pada pengertian sebagai 

seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lainnya untuk mencapai 

tujuan (Djamarah, 2002:10).  Lebih lanjut Djamarah (2002:48) menyatakan 

bahwa kegiatan belajar mengajar sebagai suatu sistem mengandung sejumlah 

komponen yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 
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metode, alat dan sumber serta evaluasi. Komponen-komponen dalam proses 

belajar mengajar sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Dalam kegiatan belajar mengajar, tujuan yang ingin dicapai adalah 

mengenalkan fakta yang terjadi pada siswa. 

2. Bahan Pelajaran 

Bahan pelajaran disusun secara sistematis dan terpadu dalam proses 

pembelajaran sehingga mampu bersaing diera globalisasi. 

3. Kegiatan Belajar Mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator. 

4. Metode 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode yang digunakan guru bervariasi 

disesuaikan oleh materi pelajaran yang diajarkan. 

5. Alat 

Dalam kegiatan belajar mengajar, menggunakan alat untuk mempermudah 

usaha dalam mencapai tujuan. Alat yang digunakan bervariasi dengan media 

belajar ataupun motivasi dan perintah yang dapat membantu siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

6. Sumber Pelajaran 

Sumber belajar merupakan bahan/materi dalam menambah ilmu pengetahuan. 

Sumber pelajaran berupa buku paket ataupun buku penunjang yang lain serta 

Lembar Kerja Siswa. 
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 Agar tujuan dapat tercapai semua komponen yang ada harus 

diorganisasikan sehingga antar komponen terjadi kerjasama. Pembelajaran akan 

tercapai jika ada timbal balik yang baik antara guru dan siswa. Interaksi yang 

terjadi antara komponen ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut. 

         Tujuan  

  

  Guru                       Siswa 

 

  

 

 

 

Gambar 1. 
Bagan Komponen-komponen dalam Sistem Pembelajaran 

(Nana Sudjana, 1989:30) 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa model atau pendekatan 

pembelajaran memiliki peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar pemilihan model atau 

pendekatan yang tepat dengan materi pembelajaran yang disampaikan juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil belajarnya dapat meningkat.  

 

2.1.4 Metode Pembelajaran 

Menurut Sudjana metode mengajar adalah cara yang digunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran 

Strategi 
model/ 

metode 
media 

materi 

Lingkungan 
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(Nana Sudjana, 1989:76). Menurut Sumadi Suryabrata (1997:148) 

mengemukakan metode pengajaran sebagai cara pelaksanaan dari pada proses 

pengajaran, atau soal bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan 

kepada siswa di sekolah 

Metode adalah prosedur pembelajaran yang dipilih untuk membantu para 

siswa mencapai tujuan atau untuk menginternalisasikan isi atau pesan. Metode 

pembelajaran adalah strategi pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Tujuan pembelajaran akan tercapai dengan penggunaan metode 

yang tepat (Djamarah, 2002:84). 

Menurut pendapat W.Gulo (2002:18), strategi belajar mengajar merupakan 

rencana kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan metode pengajaran adalah 

cara yang dugunakan untuk mencapai tujuan itu. Dalam bukunya menyebutkan 

metode pengajaran adalah alat untuk mengoperasionalkan apa yang direncanakan 

dalam strategi. Jadi metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi 

belajar mengajar. Metode adalah prosedur pembelajaran yang dipilih untuk 

membantu para siswa mencapai tujuan atau untuk menginternalisasikan isi atau 

pesan.  

Maka dengan menetapkan metode pembelajaran yang tepat kegiatan 

pembelajaran dapat mencapai hasil optimum. Pemilihan metode pembelajaran 

harus didasarkan pada analisis kondisi dan hasil pembelajaran. Menurut W.Gulo 

(2002:21) ada tiga prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam upaya menetapkan 

metode pembelajarn yaitu: 

1. Tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua dalam semua 

kondisi. 
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2. Metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda dan 

konsisten pada hasil pembelajaran. 

3. Kondisi pembelajaran bisa memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil 

pengajaran. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas 

pembelajaran. Kegiatan belajar yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan 

penuh keahlian guru dapat menghasilkan suasana dan pembelajaran yang efektif. 

 

2.2  Tinjauan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

2.2.1 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan menurut Rusli Lulan dan 

Adang Suherman (2000:1) merupakan pendidikan yang menggunakan aktifitas 

fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan. Bentuk-bentuk aktifitas yang 

digunakan oleh anak sekolah adalah bentuk gerak olahraga sehingga kurikulum 

pendidikan jasmani di sekolah diajarkan menurut cabang-cabang olahraga. Lebih 

lanjut Adang Suherman (2000:200), menyatakan pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan melalui aktifitas jasmani 

yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, 

intelektual dan emosional. 

Menurut Suplemen GBPP tahun 2003 dalam Depdiknas (2003:19), 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mata pelajaran yang 
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merupakan bagian pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya 

mengutamakan aktifitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat menuju pada 

pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental sosial dan emosional yang 

selaras, serasi dan seimbang.  

Nadisah (1992:15) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan adalah bagian dari pendidikan (secara umum) yang berlangsung 

melalui aktifitas yang melibatkan mekanisme gerak tubuh manusia dan 

menghasilkan pola-pola perilaku pada individu yang bersangkutan. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah upaya pendidikan yang 

diluar sekolah (masyarakat, klinik atau lingkungan). Dengan kata lain pendidikan 

kesehatan adalah segala bentuk upaya sengaja dan berencana yang mencakup 

kombinasi metode untuk memfasilitaskan perilaku untuk beradaptrasi yang 

kondusif bagi kesehatan (Depdiknas, 2002:16). 

Thomas D. Wood dalam Nadisah (1992:17) mengatakan bahwa 

pendidikan kesehatan adalah sejumlah pengalaman di sekolah atau dimana saja 

yang berpengaruh baik terhadap kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang 

berkenaan dengan kesehatan individu, masyarakat dan bangsa. Sedangkan 

menurut Definisi Terminologi (Committee of Terminology, 1951) dalam Nadisah 

(1992:17) pendidikan kesehatan adalah proses pemberian pengalaman-

pengalaman belajar dengan maksud untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap dan 

perbuatan yang berkenaan dengan kesehatan individu atau kelompok. 

Batasan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dilakukan oleh 

UNESCO dalam International Charter of Physical Education and Sport yang 

dikutip Abdulkadir Ateng (1992:8), yaitu suatu proses pendidikan seseorang 
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sebagai  individu  ataupun seorang anggota   masyarakat yang  melakukan secara  

sadar dan sistematik melalui  berbagai kegiatan jasmani  dalam  rangka  

memperoleh peningkatan kemampuan   dan   ketrampilan   jasmani,  kecerdasan   

dan   pembentukan  watak. 

Menurut Rajsdrop yang dikutip oleh Abdulkadir Ateng (1992:20), 

pendidikan jasmani adalah suatu aspek dari pendidikan total, karena itu selalu 

berurusan dengan manusia secara integral. Pendidika jasmani adalah pergaulan 

paedagogi dalam dunia gerak dan pengalaman jasmani.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan sebagai bagian pendidikan secara keseluruhan 

yang prosesnya menggunakan aktifitas jasmani/gerak sebagai alat-alat pendidikan 

maupun sebagai tujuan yang hendak dicapai adalah menanamkan sikap dan 

kebiasaan berhidup sehat dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman 

tentang kesehatan, baik yang diperoleh secara formal melalui program sekolah 

ataupun pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diluar sekolah. Pendidikan 

jasmani, mempunyai peran dalam pembinaan dan pengembangan individu 

maupun kelompok dalam pemantapan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, 

mental, sosial, serta emosional yang selaras dan seimbang. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menurut Depdiknas (2003:2) 

ialah membantu siswa untuk peningkatan kesegaran jasmani dan kesehatan 

melalui pengenalan dan penanaman sikap positif, serta kemampuan gerak dasar 

dan perkembangan jasmani, agar dapat : 
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1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani khususnya tinggi dan 

berat badan. 

2. Terbentuknya sikap dan perilaku : disiplin, kejujuran, kerjasama dalam 

mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

3. Menyenangi aktifitas jasmani yang dipakai dalam pengisian waktu luang serta 

kebiasaan hidup sehat. 

4. Mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang manfaat pendidikan 

jasmani dan kesehatan, serta mempunyai kemampuan penampilan, 

ketrampilan gerak yang benar dan efisien. 

5. Meningkatkan kesegaran jasmani dan kesehatan, serta daya tahan tubuh 

terhadap penyakit. 

 

2.2.3 Fungsi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Fungsi dari pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  menurut 

Depdiknas (2003:4-6) adalah untuk mengembangkan berbagai aspek dalam diri 

siswa yang meliputi aspek organik, aspek neuromuskuler, aspek perseptual, aspek 

kognitif, aspek sosial, dan aspek emosional. 

2.2.3.1 Aspek Organik  

Pengembangan aspek organik pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individual dapat 

memahami tuntutan lingkunganya secara memadai serta memiliki landasan 

untuk pengembangan keterampilan. 



17 
 

 

 

2. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk 

menahan kerja dalam waktu yang lama. 

3. Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimal yang dikeluarkan oleh 

otot atau kelompok otot. 

4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individual untuk 

melakukan aktivitas yang berat secara terus menerus dalam waktu relatif lama. 

5. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang 

diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cidera. 

2.2.3.2 Aspek Neuromuskuler  

Pengembangan aspek neuromuskuler pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 

2. Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperi; berjalan, berlari, meloncat, 

melompat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, bergulir, dan 

menarik. 

3. Mengembangkan ketrampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengkung, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, 

membongkok. 

4. Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak, 

power, waktu reaksi, kelincahan. 

5. Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, 

menendang, menagkap, berhenti, melempar, mengubah arah, memantulkan, 

bergulir, memvoli. 
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6. Mengembangkan keterampilan olahraga, seperti; sepakbola, softball, bola 

voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, beladiri, dan lain sebagainya. 

7. Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti; menjelajah, mendaki, 

berkemah, berenang. 

2.2.3.3 Aspek Perseptual  

Pengembangan aspek perseptual pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 

2. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau 

ruang, yaitu kemampuan mengenali obyek yang ada didepan, belakang, 

bawah, sebelah kanan, sebelah kiri. 

3. Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan 

mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerakyang melibatkan 

tangan, tubuh dan kaki. 

4. Mengembangkan keseimbangan tubuh yaitu; kemampuan memepertahankan 

keseimbangan statis dan dinamis. 

5. Mengembangkan dominasi yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau 

kaki kanan atau kaki kiri dalam melempar dan menendang. 

6. Mengembangkan lateralis, yaitu; kemampuan membedakan antara sisi kanan, 

atau sisi kiri tubuh diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri. 

7. Mengembankan image tubuh, yaitu; kesadaran bagian tubuhatau seluruh tubuh 

dan hubunganya tempat atau ruang. 
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2.2.3.4 Aspek Kognitif 

Pengembangan aspek kognitif pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, 

memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. 

2. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan dan etika. 

3. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat 

dalam aktivitas yang terorganisasi. 

4. Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubunganya dengan 

aktivitas jasmani. 

5. Menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan yang berhubungan 

dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan 

dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 

6. Meningkatkan pemahaman tentang memecahkan memecahkan problem-

problem perkembangan melalui gerak. 

2.2.3.5 Aspek Sosial 

Pengembangan aspek sosial pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana berada. 

2. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam 

situasi kelompok. 

3. Belajar komunikasi dengan orang lain. 

4. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam 

kelompok. 
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5. Mengembangkan kepribadian, sikap dan nilai agar dapat berfungsi sebagai 

anggota masyarakat. 

6. Mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima dimasyarakat. 

7. Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. 

8. Belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. 

9. Mengembangkan sikap yang mencerninkan karakter moral yang baik. 

2.2.3.6 Aspek Emosional 

Pengembangan aspek emosional pada siswa melalui penyelenggaraan 

pendidikan jasmani olahraga dan  kesehatan  diantaranya adalah : 

1. Mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. 

2. Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 

3. Melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. 

4. Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. 

5. Menghargai pengalaman estetika dari berbagai aktivitas yang relevan. 

 

2.3 Pembelajaran Sepakbola Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Dalam pokok bahasan permainan sepakbola pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar, materi pokok yang diajarkan adalah peraturan dasar sepakbola, menendang 

bola, menggiring bola, mengoper dan menerima bola serta bermain sepakbola 

dengan sportif. Dalam silabus pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Sekolah 

Dasar kelas V, materi pokok pembelajaran sepakbola disampaikan dalam 2 kali 

pertemuan dengan tiap-tiap pertemuan 2 x 35 menit.  

Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran permainan 

sepakbola siswa kelas V semester I Sekolah Dasar adalah siswa dapat mengetahui 

peraturan sepakbola dan dapat melakukan teknik dasar (menendang, menggiring, 
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mengoper dan menerima bola) dengan koordinasi yang baik, serta dapat bermain 

sepakbola dengan sportif (Tri Hananto Budi Santoso, dkk., 2010:14). 

2.3.1 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 (Tri Hananto Budi Santoso, dkk., 2010:14). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 

Lapangan Sepakbola 

Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:14) 

2.3.2 Menendang Bola 

Menendang bola merupakan suatu usaha untuk memindahkan bola dari 

suatu tempat ka tempat yang lain dengan menggunakan kaki gawang (Sukatamsi, 
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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 maca teknik menendang bola yang diajarkan pada siswa 

Sekolah Dasar kelas V, diantaranya: 

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.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Menendang dengan Punggung Kaki 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:15) 

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. 
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Gambar 4. 

Menendang dengan Kaki Bagian Dalam 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:15) 

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.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 
Menendang dengan Ujung Kaki 

Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:15) 
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2.3.3 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 

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  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Menggiring Bola 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:16) 
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2.3.4 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. 

 

 

 

 

 
Gambar 7. 

Mengoper dan Menerima Bola 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:16) 

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. 
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Gambar 8. 

Menerima Bola dengan Telapak Kaki 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:16) 

Pelaksanaan dari menerima bola dengan kaki bagian dalam yaitu kaki 

tumpu menghadap ke arah datangnya bola dan lutut ditekuk. Kaki yang 

digunakan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 
Menerima Bola dengan Kaki Bagian Dalam 

Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:17) 
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2.3.5 Bermain Bola dengan Sportif 

Materi bermain sepakbola dengan sportif yang diajarkan bagi siswa 

Sekolah Dasar Kelas V 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. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 

Bermain dengan Sportif 
Sumber : Tri Hananto Budi Santoso, dkk. (2010:17) 

 

2.4   Tinjauan Modifikasi Permainan Sepakbola 

2.4.1 Pengertian Modifikasi  

Modifikasi berasal dari kata modifying berarti pengubahan atau perubahan 

sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru (WJS. Poerwodarminto, 

2002:825). Modifikasi merupakan salah usaha yang dapat dilakukan oleh guru 

agar pembelajaran mencerminkan Developmentally Appropriate Practice (DAP). 

Oleh karena itu, DAP termasuk didalamnya "Body scaling" atau ukuran tubuh 

siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama, dalam memodifikasi pembelajaran 
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Pendidikan jasmai olahraga, dan kesehatan. Esensi modifikasi adalah menganalisa 

sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara, merumuskannya dalam 

bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam 

belajar. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan 

siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ke 

tingkat yang lebih tinggi (Suparman, 2000:1). 

Jadi modifikasi adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan guru berupa 

rancangan model pembelajaran yang baru dan lebih variatif untuk menarik minat 

siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan dapat menciptakan 

perubahan, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.  

2.4.2 Konsep Modifikasi  

Menurut Yoyo Bahagia dkk. (2000:34), konsep modifikasi permainan dan 

olahraga pada dasarnya sama dengan konsep pengembangan pentahapan 

belajarnya. Modifikasi pembelajaran permainan dapat disederhanakan melalui 

pengurangan dan penambahan struktur permainan itu sendiri tanpa mengurangi 

hakekat dan tujuan dari pendidikan jasmani. Struktur-struktur tersebut 

diantaranya: (1) ukuran lapangan, (2) bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang 

digunakan, (4) jenis skill yang digunakan, (5) aturan, (6) jumlah pemain, (7) 

organisasi permainan dan (8) tujuan permainan.  

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

pembelajaran. Menurut Adang Suherman (2000:13), modifikasi lingkungan 

pembelajaran ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa klasifikasi seperti: 

1. Peralatan 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan skill itu. 



29 
 

 

 

Misalnya: berat-ringan, besar-kecil, tinggi-rendah, panjang-pendeknya peralatan yang 

digunakan. 

2. Penataan ruang gerak dalam belajar 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksifitas dan kesulitan tugas 

ajar dengan cara menata tugas gerak siswa dalam berlatih. Misalnya  luas atau sempit 

ruang diatur sesuai dengan karakter dan keadaan siswa. 

3. Jumlah siswa yang terlibat 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat dalam 

melakukan tugas ajar. 

4. Organisasi atau formasi belajar 

Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorientasi pada curahan 

waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi formasi tidak banyak menyita 

waktu, namun masih tetap memperhatikan produktifitas belajar dan tingkat 

perkembangan belajar siswa. Formasi formal kalau belum dikenal siswa 

biasanya cukup banyak menyita waktu sehingga waktu aktif belajar 

berkurang. Formasi berlatih ini banyak ragamnya tergantung kreatifitas         

guru. 

2.4.3 Kriteria Modifikasi  

Ada beberapa kriteria dalam modifikasi pembelajaran permainan, antara 

lain : 1) mendorong partisipasi maksimal, 2) memperhatikan keselamatan, 3) 

mengajar efektifitas dan efisien gerak, 4) memenuhi tuntutan perbedaan 

kemampuan anak, 5) sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak, 6) 

memperkuat keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya, 7) mengajar 
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menjadi anak yang cerdas, dan 8) meningkatkan perkembangan emosional dan 

sosisal (Adang Suherman, 2000:15). 

2.4.4 Manfaat Modifikasi 

Gusril (2004:46-48) menyatakan bahwa modifikasi memiliki keuntungan 

dan keefektivitasan, yang meliputi: 

1. Meningkatkan motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran 

Penjasorkes. 

2 . Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi ke dalam 

Penjas, yaitu: menimbulkan rasa senang (gymfun). Anak yang mengikuti 

pembelajaran dengan rasa senang, tentu akan mendorong motivasinya untuk 

berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran Penjas. Akhirnya anak akan 

memiliki kesempatan untuk aktif bergerak, sehingga tujuan pembelajaran 

untuk meningkatkan kebugaran anak akan tercapai.  

2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Prinsip dalam modifikasi olahraga dan permainan adalah aktivitas belajar 

(learning activities). Oleh karena itu dalam pembelajaran Penjasorkes, yang 

perlu ditekankan adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak. Menurut 

Jones (1995) yang dikutip oleh Yoyo Bahagia, dkk. (2000:47) dalam 

pembelajaran Penjasorkes, guru harus dapat memanfaatkan 50 % dari waktu 

yang tersedia dengan aktivitas gerak. Sebagai contoh apabila waktu yang 

tersedia dalam pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar adalah 70 menit, 

maka 35 menit harus dimanfaatkan untuk aktivitas gerak anak. Berkaitan 

dengan hal ini, maka seorang guru harus bisa dituntut untuk mendesain 
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pembelajaran Penjasorkes sedemikian rupa, baik materi, metode, dan 

organisasi pembelajaran yang efektif. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa prinsip pembelajaran yang 

menggunakan modifikasi adalah aktivitas belajar dan kesenangan, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk beraktivitas tinggi dan memberikan 

pengalaman gerak yang banyak. Menurut  Mutohir (2000:108) menyatakan 

bahwa modifikasi olahraga mendorong anak untuk melakukan tugas gerak 

dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi ketimbang pendekatan 

tradisional. Apabila pengalaman gerak anak sudah banyak tentu akan 

memberikan kontribusi pada peningkatan kebugaran jasmani yang merupakan 

salah satu modal dasar dalam mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

4. Mengatasi kekurangan sarana dan prasarana 

Salah satu pendukung dalam proses pembelajaran Penjas adalah ketersediaan 

sarana dan prasarana yang ada. Sarana merupakan alat yang digunakan dalam 

Penjas, sedangkan prasarana menunjukkan kepada tempat atau lapangan yang 

digunakan dalam Penjas. Untuk menciptakan proses pembelajaran penjas yang 

berkualitas baik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. 

Apabila ketersediaaan  sarana dan prasarana tidak memadai, maka seorang 

guru perlu dituntut untuk berkreatifitas atau menciptakan suatu bentuk 

modifikasi untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana tersebut. 

Sebagai contohnya, apabila di sekolah tidak memiliki lempar cakram. Maka 

untuk mengajarkan materi lempar cakram, bisa menggunakan ban bekas 

sebagai pengganti cakram yang akan digunakan. 



32 
 

 

 

2.4.5 Model Bermain Sepakbola Menggunakan Modifikasi 

Memodifikasi permainan sepakbola merupakan suatu upaya untuk 

menciptakan permainan sepakbola yang sesuai untuk pembelajaran siswa di 

tingkat Sekolah Dasar yang akan terasa berat apabila harus melakukan permainan 

sepakbola dengan ukuran lapangan dan peraturan sepakbola yang sebenarnya. 

Menurut Roji (2007:9), momodifikasi permainan sepakbola dapat 

dilakukan pada peraturan permainan dan sarana prasarana yang digunakan. Salah 

satu bentuk modifikasi permainan sepakbola yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran sepakbola siswa Sekolah Dasar adalah sebagai berikut: 1) Tiap tim 

menempatkan 3 pemain penyerang pada bidang lapangan lawan dan 2 pemain 

bertahan pada bidang lapangan sendiri, hingga tercipta situasi 3 lawan 2 di kedua 

bidang, 2) Setiap tim berusaha mempertahankan gawangnya dan melakukan 

serangan, 3) Pemain bertahan hanya boleh bermain di daerah bertahan dan pemain 

penyerang hanya boleh bermain didaerah penyerangan, 4) Bila pemain bertahan 

dapat merebut bola segera diberikan pada rekannya yang ada di bidang lawan, 5) 

Tim dianggap menang apabila dapat memasukan bola ke gawang lawan sebanyak 

mungkin, dan 6) Waktu permainan 2 x 15 menit dengan istirahat 5 menit. 

Sedangkan sarana dan prasarana yang dapat dimodifikasi untuk pembelajaran 

sepakbola siswa Sekolah Dasar diantaranya adalah ukuran lapangan, ukuran gawang, 

dan jenis bola yang digunakan. Dalam hal ini untuk memodifikasi lapangan sepakbola 

agar kegiatan pembelajaran sepakbola dapat dilakukan di sekolah dengan sarana 

lapangan yang terbatas adalah membuat ukuran lapangan yang lebih sempit dari 

lapangan sepakbola yaitu berukuran 15 x 30 meter, ukuran gawang dibuat 2 m dan 

jenis bola yang digunakan menggunakan bola plastik. 
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2.5   Kerangka Berpikir 

Bermain adalah suatu aktifitas yang disukai oleh anak-anak yang dapat 

mendatangkan kegembiraan. Bermain merupakan dorongan naluri, fitrah manusia, 

dan pada anak merupakan keniscayaan sosiologis dan biologis. Ciri lain yang 

sangat mendasar yakni kegiatan itu dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, 

dalam waktu luang. 

Pembelajaran sepakbola melalui pendekatan bermain yang dimodifikasi 

merupakan salah satu bentuk kegitan pembelajaran  sepakbola melalui permainan 

sepakbola yang secara kreatif disusun dan direncanakan oleh guru agar kegiatan 

pembelajaran tersebut tetap dilaksanakan dengan berbagai keterbasan yang ada 

seperti adanya jumlah siswa yang tidak memenuhi untuk dijadikan dua tim secara 

penuh maupun keterbatasa waktu maupun sarana prasarana yang ada. 

Dalam hal ini yang dimodifikasi dalam permainan sepakbola menyangkut 

jumlah siswa ditiap tim dari 11 siswa menjadi 5 siswa, ukuran lapangan yang 

dibuat lebih kecil dari ukuran normal, dan ukuran gawang yang diperkecil dari 

ukuran normal dan jenis bola yang lebih ringan waktu permainan yang lebih 

pendek dan peraturan permainan yang lebih sederhana. 

Melalui modifikasi permainan sepakbola ini diharapkan kegiatan 

pembelajaran dapat menarik minat dam motivasi siswa untuk belajar, selain itu 

berbagai keterampilan teknik dasar sepakbola juga dapat secara cepat dikuasai 

oleh siswa sebab melalui bentuk modifikasi permainan sepakbola yang demikian 

kesempatan setiap siswa untuk dapat memainkan bola menjadi lebih besar, dan 

kelelahan siswa saat pembelajaran lebih kecil sehingga memungkinkan siswa 
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untuk dapat secara aktif belajar teknik dasar sepabbola dari awal sampai akhir 

kegiatan pembelajaran secara maksimal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis penelitian 

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

penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia penelitian, utamanya 

penelitian pendidikan dan pembelajaran. 

Penelitian pengambangan mengembangkan permainan sepakbola 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 subjek yang besar. Langkah yang dilakukan dalam penelitian 

pengembangan sepakbola yang dimodifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

2. Mengembangkan produk awal yang berupa peraturan permainan sepakbola yang 

dimodifikasi. 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran serta uji coba keolmpok kecil dengan menggunakan kuesioner dan 

konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 

4. Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji 

kelompok kecil. Revisi ini digukanan sebagai perbaikan terhadap prodak awal 

yang dibuat oleh peneliti. 

5. Uji lapangan. 

6. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan. 

7. Hasil akhir model modifikasi permainan sepakbola untuk siswa kelas V MI 
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Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes yang dihasilkan melelui revisi uji 

lapangan. 

 

3.1  Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan pemainan sepakbola dilakukan dengan proseder 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. 
Prosedur Modifikasi Permainan Sepakbola 

 

Analisis Kebutuhan 

Kajian pustaka Observasi dan wawancara 

Pembuatan produk awal 

Tinjauan ahli sepakbola 
dan ahli pembelajaran 

Uji coba kelompok kecil 
10 siswa MI Islamiyah 

Pasarbatang 

Revisi produk pertama 

Uji lapangan 
24 siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang 

Revisi produk terakhir 

Produk akhir 

Peraturan sepakbola yang dimodifikasi 
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1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pembuatan dimodifikasi 

permainan sepakbola dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti 

mengadakan observasi di MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes 

tentang keberadaan sarana prasarana permainan sepakbola yang dimiliki 

sekolah dan cara guru dalam melakukan pembelajaran permainan sepakbola. 

2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan produk, yaitu pembelajaran pemainan sepakbola dengan peraturan yang 

dimodifikasi. Produk yang dikembangkan peneliti merupakan produk berdasarkan 

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli sepakbola dan satu guru penjas 

sebagai ahli pembelajaran serta uji coba kelompok kecil. 

3. Uji Coba Produk 

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

menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun 

instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan analisis data. 

4. Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang 

telah diujicobakan. 

 

 



38 
 

 

 

5. Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan dengan 

mengunakan subjek uji coba 24 siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Brebes. 

6. Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas V MI 

Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes. 

7. Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembagan dari uji lapangan yang berupa modifikasi model 

permainan sepakbola. 

 

3.2  Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisien dan kebermafaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangakan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan terdiri dari : 

i. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada subjek, 

produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas (Unggi Amanu, 

S.Si.), dan satu ahli pembelajaran (Sumartono, S.Pd) dengan kualifiksai (1) Unggi 

Amanu, S.Si. adalah pelatih SSB Karang Birahi Kabupaten Brebes, dan (2) 

Sumartono, S.Pd. adalah guru penjas MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes. 

Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan perlengkapan serta 
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memenangkan pertandingan, memainkan bola, aktifitas siswa dalam permainan. 

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

ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan 

sebagai acuan dasar pengambangan produk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

ii. Uji coba kelompok kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi 

ahli kemudian diujicobakan kepada siswa kelas V MI Islamiyah Pasar Batang 

Kabupaten Brebes. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa 

sebagai subjeknya. Pengambilan siswa dilakukan secara random karena 

karakteristik siswa yang berbeda. Pertama-tama siswa diberikan penjelasan 

peratura permainan sepakbola yang dimodifikasi. Setelah melakukan uji coba 

permainan sepakbola yang dimodifikasi siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan.  Adapun angket untuk 

siswa dapat dilihat pada lampiran 7. 

iii. Revisi produk pertama 

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

selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat. 

iv. Uji coba lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta survei produk pertama, selanjutnya 

dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini juga dilakukan pada siswa V MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes dengan jumlah 24 siswa. Pertama-tama siswa 

diberikan penjelasan peratura permainan sepakbola yang dimodifikasi yang 

telah direvisi, kemudian melakukan uji coba permainan sepakbola yang 
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dimodifikasi. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner, tentang 

permainan yang telah dilakukan. 

3.2.2 Subjek Uji Coba 

Subjek coba pada penelitian im adalah sebagai berikut : 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan satu  ahli pembelajaran. 

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas V MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes dipilih sampel secara random. 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 24 siswa kelas V MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes. 

 

3.3   Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuatitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan 

saran dari ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai 

masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

pengambilan denyut nadi dari pengaruh penggunaan produk. 

 

3.4   Instrument Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar wawancara, kuisioner dan tes denyut nadi.  

1. Lembar wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli 

terhadap produk awal yang dibuat terkait dengan lapangan dan peraturan 

permainan sepakbola yang dimodifikasi,  



41 
 

 

 

2. Kuesioner untuk mengumpulkan data dari siswa terkait kenyamanan pada 

penggunaan produk pertama maupun produk kedua yang telah direvisi. 

Maksud dari pemberian kuesioner pada siswa adalah untuk mengetahui 

apakah siswa dapat bemain dengan lapangan dan peraturan yang berbeda 

dengan sepakbola pada umumnya. 

3. Tes denyut nadi digunakan untuk mengukur aktivitas siswa selama 

pembelajaran permainan sepakbola yang dimodifikasi. Untuk mengukur 

denyut nadi setelah siswa melakukan permainan sepakbola sepakbola yang 

dimodifikasi ini menggunakan alat bantu stop wocth.  

 

3.5   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskniptif berbentuk presentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif.  

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhamad Ali (1987:184) yaitu : 

%100x
N

n
NP  

Keterangan  
NP  =  Nilai dalam, % 

n  =  Nilai yang diperoleh 
N  = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 1 akan disajikan klasisfikasi dalam. 

persentase. 

Tabel 1. 
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Klasifikasi Presentase 

Rentang Persentase Klasifikasi 

0% - 20% Tidak baik 

21% - 40% Kurang baik 

41% - 60% Cukup baik 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Sangat baik 

Muhammad Ali (1987:184) 
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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, revisi produk awal 

modifikasi permainan sepakbola, revisi produk akhir modifikasi permainan 

sepakbola, dan hasil produk akhir modifikasi permainan sepakbola.  

4.1.1 Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan kebutuhan pembelajaran pendidikan jasmani di MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes dan kondisi ketersediaan sarana prasarana 

olahraga sepakbola yang ada di MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes saat 

ini maka akan dibuat produk modifikasi permainan sepakbola agar pelaksaan 

pembelajaran permainan sepakbola bagi siswa dapat berjalan secara efektif. 

Secara teoritis dalam usaha memodifikasi permainan sepakbola harus 

mencerminkan Developmentally Appropriate Practice (DAP) termasuk 

didalamnya "Body scaling" atau ukuran tubuh siswa. Selain itu dalam usaha 

memodifikasi permainan sepakbola harus memperhatikan ketersediaan sarana 

prasarana yang ada disekolah. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluhan diketahui bahwa sampai saat ini MI 

Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes belum memiliki sarana-prasarana untuk 

pembelajaran permainan sepakbola yang memadai, guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar permainan sepakbola menggunakan lapangan desa yang 

jaraknya cukup jauh dari sekolah sehingga menjadikan kegiatan pembelajaran 
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kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai pada 

lapangan yang  digunakan untuk pembelajaran sehingga pendekatan pembelajaran 

yang dapat dilaksanakanpun hanya sebatas pemberian materi teknik-teknik dasar 

sepakbola menggunakan drill dan sesekali mengadakan pendekatan bermain 

dengan jumlah pemain yang seadanya sehingga motivasi siswa saat pembelajaran 

menjadi kurang akibat kegiatan pembelajaran yang kurang menarik dan 

melelahkan. 

Menyikapi kondisi yang demikian akan diambil langkah kreatif untuk 

memodifikasi bentuk permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan yang 

lebih kecil dengan jumlah pemain tiap tim yang lebih sedikit agar adanya 

keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah maupun keterbatasan jumlah siswa 

tidak menjadi penghalang bagi guru dalam menerapkan pendekatan bermain 

dalam pembelajaran sepakbola sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menjadi lebih menarik dan lebih memotivasi siswa untuk aktif 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

4.1.2 Draf Produk Awal Modifikasi Permainan Sepakbola 

Produk awal yang buat dalam memodifikasi permainan sepakbola ini 

terdiri dari modifikasi sarana dan prasarana permainan sepakbola serta modifikasi 

peraturan permainan sepakbola. 

1. Modifikasi Sarana dan Prasana Permainan Sepakbola 

Sarana prasana permainan sepakbola yang dapat dimodifikasi 

diantaranya adalah ukurang lapangan, ukuran gawang, ukuran bola dan berat 

bola, perlengkapan permainan, dan wasit. 
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a. Lapangan 

Dalam modifikasi permainan sepakbola ini masih menggunakan lapangan 

yang berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan 

lebar 2 : 1 akan tetapi hanya dibuat lebih sempit dari ukuran yang 

benarnya, yaitu panjang 40 m  dan lebar 20 m tanpa garis gawang. Untuk 

garis lapangan dibuat dari serbuk kapur selebar 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. 
Produk Awal Modifikasi Lapangan Permainan Sepakbola 

b. Gawang 

Ukuran gawang dimodifikasi dari lebar gawang sebenarnya 7,32 m dengan 

tinggi 2,44 m menjadi lebar 3 m dan tinggi 1,5 m. 

c. Bola 

Bola yang digunakan dalam modifikasi perminan sepakbola ini dibuat 

lebih kecil dan lebih ringan, yang dalam hal ini menggunakan bola  

plastik. 

d. Perlengakapan Pemain 

Pemain menggunakan perlengkapan seperti permainan sepakbola 

seperti biasanya yaitu kaos dan celana pendek yang terbuat dari bahan yang 
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ringan. Sepatu yang terbuat dari bahan kulit yang lentur dan sol sepatu terbuat 

dari bahan karet yang diperbolehkan. 

e. Wasit 

Wasit yang bertugas mengawasi pertandingan berjumlah 1 orang dan 

berada di luar lapangan. 

2. Modifikasi Peraturan Permainan Sepakbola 

Peraturan permainan yang dimodifikasi dalam hal ini meliputi jumlah 

pemain, waktu permainan, aturan permainan, cara memulai permainan,  dan 

hukuman untuk pelanggaran. 

a. Jumlah pemain 

Jumlah pemain dalam permainan sepakbola yang dimodfikasi ini adalah 

setiap tim terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang sebagai penjaga gawang, 2 

orang sebagai pemain bertahan dan 2 orang sebagai penyerang. 

b. Waktu permainan 

Permainan dilakukan selama 2 x 10 menit dengan waktu instirahat 5  

menit. 

c. Aturan permainan 

Dalam permainan sepakbola yang dimodifikasi ini setiap pemain hanya 

boleh memainkan bola di daerahnya masing-masing, di mana penjaga 

gawang hanya boleh memberikan bola kepada pemain bertahan dan oleh 

pemain bertahan bola harus diberikan kepada pemain penyerang yang ada 

di daerah lawan untuk mencetak gol. Jika ada pemain yang memainkan 

bola di luar daerahnya maka akan diberikan hukuman berupa tendangan 

penalti oleh pemain lawan dari tengah lapangan. 
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d. Cara memulai permainan  

Permainan dimulai saat peluit awal dibunyikan dengan cara penjaga 

gawang dari tim yang memenangkan undian memegang bola 

mengumpankan bola kepada pemain bertahan untuk selanjutnya 

diumpankan kepada pemain penyerang guna mencetak gol. Saat bola 

keluar lapangan untuk memulai kembali permainan dilakukan dengan cara 

tendangan ke dalam.  

e. Hukuman untuk pelanggaran  

Jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan hukuman berupa tendangan 

penalti dari tengah lapangan. 

Secara umum pelaksanaan permainan sepakbola yang dimodifikasi 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
Gmabar 13. 

Produk Awal Pelaksanaan Permainan Sepakbola yang Dimodifikasi 

4.1.3 Validasi Produk Awal 

Validasi terhadap produk awal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan 

dan kualitas produk modifikasi permainan sepakbola yang telah dibuat. Validasi 
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terhadap produk awal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi ahli dan uji 

coba produk kepada kelompok kecil (10 siswa).  

4.1.3.1  Evaluasi Ahli 

Evaluasi terhadap produk awal modifikasi permainan sepakbola yang telah 

dibuat dilakukan oleh satu ahli sepakbola (Unggi Amanu, S.Si.) dengan spesifikasi 

sebagai  pelatih SSB Karang Birahi Kabuapten Brebes dan satu ahli pembelajaran 

(Sumartono, S.Pd.) dengan spesifikasi sebagai guru penjas MI Islamiyah Pasarbatang 

Kabupaten Brebes. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan 

perlengkapan permainan sepakbola yang dimodifikasi dan peraturan permainan 

sepakbola yang dimodifikasi.  

Kegiatan evaluasi produk awal oleh hali dilakukan dengan cara  

memberikan draf produk awal model permainan sepakbola yang dimodifikasi 

dengan disertai lembar wawancara yang berupa sejumlah pertanyaan untuk 

mengungkap kelayakan modifikasi fasilitas dan perlengkapan permainan 

sepakbola serta modifikasi peraturan permainan sepakbola yang dibuat untuk 

pembelajaran siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes. Hasil 

evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian dan masukan terhadap produk yang 

telah dibuat dipergunakan sebagai acuan dasar pengambangan produk. 

 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ahli sepakbola yaitu Unggi 

Amanu, S.Si. diperoleh informasi bahwa secara umum modifikasi sarana prasarana 

permainan sepakbola dan peraturan permainan sepakbola sudah baik, hanya saja 

untuk ukuran lapangan masih terlalu lebar dan ukuran gawang masih terlalu 

sempit. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi ahli pembelajaran yaitu Sumartono, 
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S.Pd. diperoleh informasi bahwa modifikasi sarana prasarana permainan sepakbola 

dan peraturan permainan sepakbola juga sudah baik hanya saja untuk jumlah 

penyerang sebanyak 2 orang dipandang kurang tepat karena siswa kurang dapat 

mengembangkan permainan di daerah pertahanan lawan yang berhadapan dengan 

dua pemain bertahan lawan. 

4.1.3.2  Uji Coba Kelompok Kecil 

Langkah yang ditempuh dalam uji coba kelompok kecil ini adalah 

pertama-tama sampel diberikan penjelasan mengenai peraturan permainan 

sepakbola yang telah dimodifikasi. Setelah dirasa seluruh sampel memahami 

dimodifikasi peraturan sepakbola yang telah dibuat selanjutnya sampel dibagi 

menjadi dua tim untuk melakukan permainan sepakbola sesuai modifikasi yang 

telah disampaikan. 

Maksud dan tujuan dari uji coba produk pada kelompok kecil ini untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kelemahan atau 

kekurangan dan keefektifan produk pada waktu digukan oleh siswa. Data uji coba 

kelompok kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner untuk mengatahui 

tanggapan awal dari siswa terhadap produk yang dibuat. Selain itu dalam uji coba 

kelompok kecil juga dilakukan pengukuran denyut nadi untuk melihat keaktifan 

siswa selama mengikuti permainan sepakbola yang dimodifikasi. Data yang 

diperoleh dari uji coba kelompok kecil ini selanjutnya digunakan untuk dasar 

dalam melakukan revisi produk sebelum digunakan sebagai uji coba lapangan. 

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa uji coba kelompok kecil 

diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 2. 

Tanggapan Siswa Uji Coba Kelompok Kecil pada Produk Modifikasi  
Permainan Sepakbola 

No. Pernyataan Skor % Kategori 

1 Apakah kamu dapat dengan mudah memahami peraturan 
dalam modifikasi permainan sepakbola? 

6 60% Cukup baik 

2 Apakah cara bermain dalam modifikasi permainan sepakbola 

lebih mudah dari permainan sepakbola yang sebenarnya? 

8 80% Baik 

3 Apakah kamu bisa memainkan modifikasi permainan 

sepakbola dengan baik? 

6 60% Cukup baik 

4 Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam melakukan 

permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

5 50% Cukup baik 

5 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 
lebih mudah menggiring bola? 

7 70% Baik 

6 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 

lebih mudah untuk mengumpan bola?  

7 70% Baik 

7 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 
lebih mudah untuk meneriman bola?  

7 70% Baik 

8 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih 

mudah saat menyundul bola? 

8 80% Baik 

9 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih 

mudah dalam menendang bola? 

7 70% Baik 

10 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola lebih mudah 

untuk mencetak gol dibandingkan permainan sepakbola 

sebenarnya? 

8 80% Baik 

11 Apakah kamu dapat lebih bersungguh-sungguh atau serius 
ketika bermain sepakbola yang di modifikasi? 

7 70% Baik 

12 Apakah dalam bermain sepakbola yang dimodifikasi kamu 

dapat bekerjasama dengan teman untuk memenangkan 

pertandingan? 

9 90% Sangat baik 

13 Apakah kamu mengalami kelelahan yang berarti saat 

melakukan permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

10 100% Sangat baik 

14 Apakah kamu suka bermain sepakbola yang di modifikasi? 9 90% Sangat baik 

15 Apakah kamu bersedia lagi bermain modifikasi permainan 
sepakbola? 

10 100% Sangat baik 

Rata-rata 7.6 76% Baik 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa secara umum tanggapan siswa 

terhadap produk pembelajaran modifikasi permainan sepakbola yang diuji 

cobakan kepada kelompok kecil telah baik dengan bobot persentase skor 76,%. 

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

modifikasi permainan sepakbola yang diuji cobakan diperoleh gambaran sebagai 

berikut: 
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1. Aspek kualitas modifikasi peraturan permainan sepakbola didapat persentase 

60%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas 

modifikasi peraturan sepakbola memenuhi kriteria “cukup baik” sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek kualitas modifikasi permainan sepakbola didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas modifikasi 

permainan sepakbola memenuhi kriteria “baik” sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

3. Aspek memainkan modifikasi permainan sepakbola didapat persentase 60%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek memainkan modifikasi 

permainan sepakbola memenuhi kriteria “baik” sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

4. Aspek kesalahan dalam memainkan modifikasi permainan sepakbola didapat 

persentase 50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria “cukup baik” sehingga aspek ini dapat digunakan.  

5. Aspek menggiring bola memperoleh persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

6. Aspek mengumpan bola memperoleh persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

7. Aspek meneriman bola memperoleh persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 
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8. Aspek menyundul bola memperoleh persentase 80%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

9. Aspek menendang bola memperoleh persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

10. Aspek mencetak gol memperoleh persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

11. Aspek keseriusan bermain memperoleh persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

12. Aspek bekerjasama dalam tim memperoleh persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “ sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 

13. Aspek kelelahan memperoleh persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “ sangat baik” sehingga 

dapat digunakan. 

14. Aspek kesukaan bermain memperoleh persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 

15. Aspek kesediaan bermain kembali memperoleh persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 
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Berdasarkan hasil pengukuran denyut nadi pada siswa uji coba kelompok 

kecil diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Data Denyut Nadi pada Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 

Frewensi Denyut Nadi 
(kali/menit) 

Jumlah Siswa Sebelum 
Aktifitas 

Jumlah Siswa Sesudah 
Aktifitas 

61-70 2 - 

71-80 5 - 

81-90 3 - 

91-100 - - 

101-110 - 3 

111-120 - 6 

121-130 - 1 

 

Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa penggunaan produk awal modifikasi 

permainan sepakbola telah mampu meningkatkan aktivitas siswa selama 

pembelajaran ditunjukkan dari meningkatnya denyut nadi siswa setelah mengikut i 

pembelajaran.  

4.1.4 Revisi Produk Pertama Modifikasi Permainan Sepakbola 

Revisi pertama kali terhadap produk modifikasi permainan sepakbola 

dilakukan berdasarkan analisis ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan 

dari produk awal yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli 

sepakbola yaitu Unggi Amanu, S.Si. diperoleh informasi bahwa secara umum 

modifikasi sarana prasarana permainan sepakbola dan peraturan permainan 

sepakbola sudah baik, hanya saja untuk ukuran lapangan perlu dipersempit. 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan ahli pembelajaran yaitu 

Sumartono, S.Pd. diperoleh informasi bahwa modifikasi sarana prasarana permainan 

sepakbola dan peraturan permainan sepakbola juga sudah baik hanya saja jumlah 

penyerang sebanyak 2 orang dipandang kurang tepat karena siswa kurang dapat 
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mengembangkan permainan di daerah pertahanan lawan yang berhadapan dengan 

dua pemain bertahan lawan. 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil sebanyak 10 siswa diperoleh 

hasil bahwa pembelajaran permainan sepakbola yang dimodifikasi dinilai siswa 

sudah baik, hanya saja masih sesekali siswa melakukan kesalahan dalam 

melakukan permainan akibat pemahaman siswa terhadap modifikasi peraturan 

permainan yang dibuat. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan selama 

permainan sangat mudah siswa untuk mencetak gol akibat gawang yang terlalu 

lebar untuk ukuran anak sekolah dasar kelas V. 

Berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil maka dapat 

dilakukan revisi terhadap produk awal modifikasi permainan sepabola sebagai 

berikut: 

1. Revisi Produk Awal Modifikasi Sarana dan Prasana Permainan Sepakbola 

Revisi sarana prasarana produk awal modifikasi permainan sepakbola ini 

dilakukan pada ukuran lapangan yang sebelumnya panjang 40 m dan lebar 20 m 

dipersempti menjadi panjang 30 m  dan lebar 15 m tanpa garis gawang dan 

ukuran gawang yang sebelumnya lebar 3 m dan tinggi 1,5 m diubah menjadi 

lebar 2 m dan tinggi 1,5 m. 

2. Revisi Produk Awal Modifikasi Peraturan Permainan Sepakbola 

Revisi produk awal modifikasi peraturan permainan sepakbola hanya 

dilakukan pada jumlah pemain setiap tim dimana sebelumnya 5 orang setiap tim 

menjadi 6 orang setiap tim yang terdiri dari 1 orang sebagai penjaga gawang, 2 

orang sebagai pemain bertahan dan 3 orang sebagai penyerang sedangkan untuk 
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waktu permainan, aturan permainan, hukuman untuk pelanggaran, cara memulai 

permainan saat bola mati dan cara penjaga gawang memainkan bola tidak 

dilakukan revisi. 

4.1.5 Uji Coba Lapangan Produk Modifikasi Permainan Sepakbola 

Setelah dilakukan revisi pertama terhadap produk modifikasi permainan 

sepakbola berdasarkan evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil selanjutnya 

dilakukan uji coba lapangan terhadap produk modifikasi permainan sepakbola 

yang dihasilkan dengan menggunakan sampel 24 siswa. Data yang dikumpulkan 

dalam uji coba lapangan ini sama dengan data saat uji coba kelompok kecil, yaitu 

data tanggapan siswa terhadap produk modifikasi permainan sepakbola yang telah 

dibuat dan denyut nadi siswa.  

Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa diperoleh data mengenai 

tanggapan siswa kelompok uji coba lapangan terhadap produk modifikasi 

permainan sepakbola sebagai berikut. 

Tabel 4. 

Tanggapan Siswa Kelompok Uji Coba Lapangan pada Produk Modifikasi 
Permainan Sepakbola 

No

. 
Pernyataan Skor % Kategori 

1 Apakah kamu dapat dengan mudah memahami peraturan 
dalam modifikasi permainan sepakbola? 

19 79% Baik 

2 Apakah cara bermain dalam modifikasi permainan 

sepakbola lebih mudah dari permainan sepakbola yang 

sebenarnya? 

18 75% Baik 

3 Apakah kamu bisa memainkan modifikasi permainan 
sepakbola dengan baik? 

18 75% Baik 

4 Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam 

melakukan permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

17 71% Baik 

5 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 

lebih mudah menggiring bola? 

19 79% Baik 

6 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 

lebih mudah untuk mengumpan bola?  

18 75% Baik 

7 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat 
lebih mudah untuk meneriman bola?  

18 75% Baik 
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8 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih 
mudah saat menyundul bola? 

20 83% Sangat baik 

9 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih 

mudah dalam menendang bola? 

19 79% Baik 

10 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola lebih 

mudah untuk mencetak gol dibandingkan permainan 

sepakbola sebenarnya? 

19 79% Baik 

11 Apakah kamu dapat lebih bersungguh-sungguh atau serius 
ketika bermain sepakbola yang di modifikasi? 

18 75% Baik 

12 Apakah dalam bermain sepakbola yang dimodifikasi kamu 

dapat bekerjasama dengan teman untuk memenangkan 

pertandingan? 

20 83% Sangat baik 

13 Apakah kamu mengalami kelelahan yang berarti saat 

melakukan permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

21 88% Sangat baik 

14 Apakah kamu suka bermain sepakbola yang di modifikasi? 19 79% Baik 

15 Apakah kamu bersedia lagi bermain modifikasi permainan 
sepakbola? 

21 88% Sangat baik 

Rata-rata 18,9

% 

79% Baik 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa tanggapan siswa kelompok uji coba 

lapangan terhadap produk pembelajaran modifikasi permainan sepakbola yang 

telah baik dengan bobot persentase skor 79%. Jika ditinjau dari tiap-tiap aspek 

penilaian siswa terhadap produk pembelajaran modifikasi permainan sepakbola 

yang diuji cobakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek kualitas modifikasi peraturan permainan sepakbola didapat persentase 

79%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas 

modifikasi peraturan sepakbola memenuhi kriteria “baik” sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

2. Aspek kualitas modifikasi permainan sepakbola didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek kualitas modifikasi 

permainan sepakbola memenuhi kriteria “baik” sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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3. Aspek memainkan modifikasi permainan sepakbola didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek memainkan modifikasi 

permainan sepakbola memenuhi kriteria “baik” sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

4. Aspek kesalahan dalam memainkan modifikasi permainan sepakbola didapat 

persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

kesalahan dalam memainkan modifikasi permainan sepakbola memenuhi 

kriteria “baik” sehingga aspek ini dapat digunakan.  

5. Aspek menggiring bola memperoleh persentase 79%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

6. Aspek mengumpan bola memperoleh persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

7. Aspek meneriman bola memperoleh persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

8. Aspek menyundul bola memperoleh persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 

9. Aspek menendang bola memperoleh persentase 79%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 
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10. Aspek mencetak gol memperoleh persentase 79%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

11. Aspek keseriusan bermain memperoleh persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

12. Aspek bekerjasama dalam tim memperoleh persentase 83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “ sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 

13. Aspek kelelahan memperoleh persentase 88%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “ sangat baik” sehingga dapat 

digunakan. 

14. Aspek kesukaan bermain memperoleh persentase 79%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat 

digunakan. 

15. Aspek kesediaan bermain kembali memperoleh persentase 88%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria “ sangat baik” 

sehingga dapat digunakan. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan seluruh indikator telah berada 

dalam kategori baik dan sangat baik dengan persentase skor terendah pada 

indikator melakukan kesalahan yaitu 71% dan persentase skor tertinggi pada 

indikator tidak mengalami kelelahan yang berarti dan kesediaan melakukan lagi 

permainan sepakbola yang dimodifikasi yaitu 88%. Berdasarkan hasil ini maka 
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menunjukkan produk modifikasi permainan sepakbola yang dibuat telah layak 

digunakan untuk pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengukuran denyut nadi pada siswa kelompok uji coba 

lapangan diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5. 
Data Denyut Nadi pada Siswa Kelompok Uji Coba Lapangan 

Frewensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah Siswa Sebelum 

Aktifitas 

Jumlah Siswa Sesudah 

Aktifitas 

61-70 9 - 

71-80 12 - 

81-90 3 2 

91-100 - 12 

101-110 - 7 

111-120 - 2 

121-130 - 1 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa penggunaan produk modifikasi 

permainan sepakbola telah mampu meningkatkan denyut nadi pada siswa 

kelompok uji coba lapangan. Dengan demikian dapat dejelaskan bahwa produk 

modifikasi permainan sepakbola ini baik untuk digunakan sebagai bahan 

pembelajaran pendidikan jasmani karena dapat meningkatkan aktivitas siswa 

selama pembelajaran.  

4.1.6 Revisi Produk Akhir Modifikasi Permainan Sepakbola 

Berdasarkan data hasil uji coba lapangan menunjukkan secara umum 

produk modifikasi permainan sepakbola yang disusun dapat dikategorikan telah 

baik, di mana secara umum tanggapan siswa terhadap penggunaan produk ini 

sudah baik dan denyut nadi siswa setelah melakukan permainan sepakbola yang 

dimodifikasi ini juga mengalami peningkatan yang berarti. Namun demikian jika 

dilihat dari tingkat kesalahan siswa dalam melakukan permainan dengan produk 
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modifikasi permainan sepakbola ini masih tinggi dan peningkatan denyut nadi 

siswa tidak setinggi pada saat uji coba kelompok kecil. Hal ini disebabkan dengan 

penambahan jumlah pemain dari 5 menjadi 6 dan perubahan ukuran lapangan dari 

20 x 40 m menjadi 15 x 30 meter menjadi aktivitas gerak siswa menjadi 

berkurang. 

Melihat dari hasil tersebut maka perlu dilakukan revisi terhadap produk 

modifikasi permainan sepakbola ini khususnya untuk waktu permainan diubah 

dari 2 x 10 menit dengan waktu istirahan 5 menit menjadi 2 x 15 menit dengan 

waktu istirahat 5 menit. 

4.1.7 Produk Akhir Modifikasi Permainan Sepakbola 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan kepada 24 siswa kelas V MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes tersebut maka dapat disusun draf produk akhir modifikasi 

permainan sepakbola sebagai berikut: 

1. Modifikasi Sarana dan Prasana Permainan Sepakbola 

a. Lapangan 

Lapangan yang digunakan sama seperti lapangan sepakbola sebenarnya 

yang berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 2 : 1 akan 

tetapi ukurannya dibuat lebih sempit, yaitu panjang 30 m  dan lebar 15 m 

tanpa garis gawang. Untuk garis lapangan dibuat dari serbuk kapur selebar 

5 cm. Adapun bentuk dan ukuran lapangan dari produk akhir modifikasi 

permainan sepakbola ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 14. 
Produk Akhir Modifikasi Lapangan Permainan Sepakbola 

a. Gawang 

Gawang dibuat dari dua tiang kayu yang diujungnya diberikan bendera 

dan ditancapkan pada tanah dengan lebar 2 meter dan tinggi 1,5 m. 

b. Bola 

Bola yang digunakan dalam modifikasi perminan sepakbola ini dibuat 

lebih kecil dan lebih ringan, yang dalam hal ini menggunakan bola  

plastik. 

c. Perlengakapan Pemain 

Pemain menggunakan perlengkapan seperti permainan sepakbola seperti 

biasanya yaitu kaos dan celana pendek yang terbuat dari bahan yang 

ringan. Sepatu yang terbuat dari bahan kulit yang lentur dan sol sepatu 

terbuat dari bahan karet yang diperbolehkan. 
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d. Wasit 

Wasit yang bertugas mengawasi pertandingan berjumlah 1 orang dan 

berada di luar lapangan. 

2. Modifikasi Peraturan Permainan Sepakbola 

a. Jumlah pemain 

Jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 6 orang, yaitu 1 orang sebagai 

penjaga gawang, 2 orang sebagai pemain bertahan dan 3 orang sebagai 

penyerang. 

b. Waktu permainan 

Permainan dilakukan selama 2 x 15 menit dengan waktu instirahat 5  

menit. 

c. Aturan permainan 

Dalam permainan sepakbola yang dimodifikasi ini setiap pemain hanya 

boleh memainkan bola di daerahnya masing-masing, di mana penjaga 

gawang hanya boleh memberikan bola kepada pemain bertahan dan oleh 

pemain bertahan bola harus diberikan kepada pemain penyerang yang ada 

di daerah lawan untuk mencetak gol. Jika ada pemain yang memainkan 

bola di luar daerahnya maka akan diberikan hukuman berupa tendangan 

penalti oleh pemain lawan dari tengah lapangan. 

d. Cara memulai permainan  

Permainan dimulai saat peluit awal dibunyikan dengan cara penjaga 

gawang dari tim yang memenangkan undian memegang bola 

mengumpankan bola kepada pemain bertahan untuk selanjutnya 
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diumpankan kepada pemain penyerang guna mencetak gol. Saat bola 

keluar lapangan untuk memulai kembali permainan dilakukan dengan cara 

tendangan ke dalam.  

e. Hukuman untuk pelanggaran  

Jika terjadi pelanggaran maka akan diberikan hukuman berupa tendangan 

penalti dari tengah lapangan. 

Secara draf akhir pelaksanaan permainan sepakbola yang dimodifikasi 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. 

Produk Akhir Pelaksanaan Permainan Sepakbola yang Dimodifikasi 

 

4.2 Pembahasan 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola besar 

khususnya sepakbola bagi kelas V sekolah dasar, disebutkan bahwa siswa dapat 

mempraktekkan gerak dasar permainan besar sederhana dengan peraturan yang 
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dimodifikasi, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Kenyataan yang ada 

dalam proses pembelajaran permainan bola besar, khususnya permainan 

sepakbola di Sekolah Dasar masih jauh dari yang diharapkan dan tidak sesuai 

dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa serta permainan sepakbola 

yang diajarkan belum dimodifikasi. Pada proses pembelajaran sepakbola ditemui 

beberapa hal, diantaranya: (1) alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai 

dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa. Contohnya: bola yang 

digunakan adalah bola ukuran orang dewasa yang keras, lapangan yang digunakan 

adalah lapangan sepakbola yang ukuran normal, (2) peraturan permainan 

sepakbola yang digunakan sesuai dengan peraturan baku permainan sepakbola, (3) 

ada beberapa siswa yang mengeluh rasa sakit ketika menendang bola, (4) ada 

beberapa siswa ketika mengikuti pembelajaran sepakbola hanya duduk-duduk saja 

dan tidak aktif mengikuti pembelajaran, dan (5) pembelajaran permainan 

sepakbola yang diberikan oleh guru masih belum dikemas dalam bentuk 

modifikasi, sehingga dijumpai siswa yang merasa tidak senang, bosan, dan malas 

bergerak. 

Materi permainan sepakbola yang diajarkan di Sekolah Dasar, harus 

disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Materi 

permainan sepakbola bagi siswa Sekolah Dasar, harus diberikan dalam bentuk 

yang berbeda. Bentuk permainan sepakbola yang diberikan bagi siswa Sekolah 

Dasar, tidak boleh disamakan dengan bentuk materi permainan sepakbola bagi 

orang dewasa. Bentuk permainan sepakbola harus dibuat secara sederhana sebagai 

hasil modifikasi permainan yang sesungguhnya.  
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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 

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 dasar kelas V tersebut maka dalam penelitian ini 

dikembangkan produk modifikasi permainan sepakbola yang dalam 

penyusunannya memperhatikan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

sekolah dasar kelas V. Adapun hal-hal yang dimodifikasi tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Ukuran Lapangan 

Modifikasi ukuran lapangan yang lebih sempit dari lapangan sebenarnya yaitu 

lebar 15 m dan panjang 30 m dimaksudkan untuk menjawab kendala 

ketersediaan fasilitas lapangan yang dimiliki sekolah. Dengan mempersempit 

ukuran lapangan maka pelaksanaan pembelajaran permainan sepakbola tetap 

dapat dilakukan dengan menggunakan halaman sekolah.  

2. Ukuran Gawang 

Ukuran gawang yang dibuat lebih kecil yaitu lebar 2 m dan tinggi 1,5 meter 

dimaksudkan untuk menjawab postur tubuh anak sekolah dasar kelas V yang 

relatif masih kecil sehingga tidak tepat jika menggunakan ukuran gawang 

sebenarnya dalam permainan sepakbola yang diperuntukkan bagi orang 

dewasa. 
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3. Berat Bola 

Modifikasi bola plastik dalam permainan sepakbola bagi anak sekolah dasar 

kelas IV dimaksudkan untuk menjawab keterbatasan kondisi fisik anak belum 

memingkinkan untuk menggunakan bola sebenarnya yang keras dan berat 

yang mengakibatkan anak sering merasa sakit saat menendang ataupun 

menyundul bola. 

4. Perlengkapan Permainan 

Modifikasi perlengkapan permainan khususnya sepatu yang tidak 

menggunakan sepatu bola sebenarnya tetapi hanya menggunakan sepatu yang 

berbahan kulit yang lentur dengan sol sepatu terbuat dari bahan karet 

dimaksudkan untuk agar sepatu olahraga yang dimiliki oleh seluruh siswa 

tetap dapat digunakan untuk melakukan permainan sepakbola. 

5. Wasit 

Jumlah wasit yang dimodifikasi menjadi 1 orang saja dimaksudkan untuk 

menjawab keterbatasan kebutuhan wasit yang memimpin pertandingan. 

Dengan hanya menggunakan 1 orang wasit maka seluruh siswa dapat 

melakukan permainan sepakbola sedangkan untuk wasit dapat dilakukan oleh 

guru olahraga. 

6. Waktu Permainan 

Modifikasi waktu permainan menjadi 2 x 15 menit dengan waktu istirahan 5 

menit dimaksudkan untuk menjawab alokasi waktu yang tersedia dalam mata 

pelajaran pendidikan jasmani yang hanya 2 x 35 menit. Dengan keseluruhan 

waktu permainan yaitu 35 menit masih memungkinkan guru untuk membukan 

pelajaran, menyampaikan materi pelajaran dan menutup pembelajaran. 
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7. Aturan permainan 

Modifikasi terhadap peraturan permainan sepakbola yang meliputi cara dalam 

memainkan bola yang hanya boleh dilakukan pada daerah masing-masing, 

cara dalam memulai permainan yang tidak dari tengah tetapi dari penjaga 

gawang yang memenangkan undian memegang bola serta cara memberikan 

hukuman yang dilakukan dengan tendangan pinalti dimaksudkan untuk 

membuat permainan sepakbola menjadi lebih sederhana dan menyenangkan 

serta membuat seluruh siswa dapat aktif dalam melakukan permainan 

sepakbola.  

Berbagai modifikasi yang dilakukan dalam permainan sepakbola 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 V MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten Brebes dimana berdasarkan hasil 

pengisian angket oleh siswa saat dilakukan uji coba lapangan diperoleh persentase 

skor tanggapan siswa sebesar 79% yang masuk dalam kategori  baik sedangkan 

hasil pengukuran denyut nadi siswa saat uji coba lapangan menunjukkan bahwa 

seluruh siswa mengalami peningkatan denyut nadi yang cukup besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa melalui modifikasi permainan sepakbola dapat 

meningkatkan aktivitas seluruh siswa selama pembelajaran. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa produk 

modifikasi permainan sepakbola yang telah dibuat layak digunakan untuk 

pembelajaran permainan sepakbola bagi siswa kelas V sekolah dasar karena dapat 

membawa perubahan suasana pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan 
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meningkatkan keterlibatan seluruh siswa untuk aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

4.3 Kelemahan Penelitian 

Ada beberapa kelemahan dalam pengembangan produk modifikasi 

permainan sepakbola ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Bahan yang digunakan untuk membuat gawang dari bambu, sehingga perlu 

mempertimbangkan ketahanan dan  bentuk yang baik.  

2) Bola yang menggunakan bola pastik memiliki kemungkinan mudah pecah 

sehingga diperlukan persiapan bola lebih dari satu. 

3) Waktu pengembangan permainan relatif singkat karena menyesuaikan dengan 

waktu jam pelajaran penjasorkes. 

4) Lapangan yang digunakan kualitasnya kurang memadai karena hanya 

halaman sekolah. 

5) Pembagian sampel dilakukan secara acak menimbulkan kedua tim memiliki 

kemampuan bermain sepakbola yang dimodifikasi ini tidak seimbang  
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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 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 sebagai berikut: 

1. Produk model pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan 

sepakbola sudah dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba, karena 

berdasarkan evaluasi ahli sepakbola dan ahli pembelajaran produk tersebut 

sudah baik sehingga memenuhi kriteria untuk dapat digunakan sebagai 

pembelajaran untuk siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang Kabupaten 

Brebes. 

2. Produk model pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan 

sepakbola sudah dapat digunakan untuk siswa kelas V MI Islamiyah 

Pasarbatang Kabupaten Brebes. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba 

kelompok kecil didapat presentase 76% dan hasil uji coba lapangan didapat 

presentase 79% Berdasarkan kriteria yang ada maka pembelajaran melalui 

modifikasi permainan sepakbola ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

dapat digunakan sebagai pembelajran siswa kelas V MI Islamiyah Pasarbatang 

Kabupaten Brebes. 
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3. Produk model pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan 

sepakbola dapat meningkatkan aktivitas gerak siswa, ditunjukkan dari hasil 

pengukuran dengut nadi siswa yang mengalami kenaikan setelah siswa 

melakukan aktifitasnya karena dalam permainan ini siswa bergerak aktif dan 

saling berkerjasama agar dapat mencetap gol. 

4. Produk modifikasi permainan sepakbola yang telah dibuat layak digunakan 

untuk pembelajaran permainan sepakbola bagi siswa kelas V sekolah dasar 

karena dapat membawa perubahan suasana pembelajaran yang lebih menarik 

bagi siswa dan meningkatkan keterlibatan seluruh siswa untuk aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Namun dalam penelitian ini masih terdapat beberapa 

kelemahan penelitian yang ditimbulkan, untuk itu perlu ada pembenahan dari 

kelemahan tersebut. 

 

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 sebagai alternatif dalam menyampaikan 

pembelajaran sepakbola pada kelas V Sekolah Dasar sehingga tujuan dari 

pembelajaran tersebut akan tercapai. 

2. Dalam permainan ini tentulah tidak sepenuhnya sempurna dan masih perlu 

adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya disesuaikan 

dengan kondisi fasilitas yang tersedia di sekolah, sehingga produk modifikasi 

pembelajaran permainan sepakbola ini dapat digunakan lebih efektif lagi. 
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3. Untuk peneliti selanjunya dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini agar diperoleh hasil produk modifikasi permainan sepakbola 

untuk pembelajaran penjasorkes yang semakin baik. 

4. Untuk merealisaikan produk pembelajaran melalui modifikasi permainan 

sepakbola yang telah dibuat di MI Islamiyah Pasarbatang Brebes hendaknya 

mulai memparsiapkan segala sesuatunya baik dari segi sarana dan prasarana 

maupun model pembelajaran, demi membawa suasana pembelajaran lebih 

menarik, Khususnya dengan memperhatikan masukan perbaikan dari 

penelitian ini. 
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Lampiran 1 s/d 5 surat ijin penelitian 
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Lampiran 6 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK AHLI  

 

1. Apakah modifikasi ukuran lapangan 40 x 20 m sudah tepat untuk pembelajaran 

permainan sepakbola siswa SD/MI kelas V, jika belum apa alasannya dan 

berapa sebaiknya modifikasi ukuran lapangan permainan sepakbola tersebut ? 

Jawab: : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................. 

2. Apakah modifikasi ukuran gawang 3 x 1,5 m sudah tepat untuk pembelajaran 

permainan sepakbola siswa SD/MI kelas V, jika belum apa alasannya dan 

berapa sebaiknya modifikasi ukuran lapangan permainan sepakbola tersebut ? 

Jawab: : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................. 

3. Apakah modifikasi bola plastik tepat untuk pembelajaran permainan sepakbola siswa 

SD/MI kelas V, jika belum apa alasannya dan jenis bola apa yang 

sebaiknya digunakan permainan sepakbola tersebut ? 

Jawab: : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................. 

4. Apakah modifikasi jumlah pemai 5 orang tiap tim dengan rincian 1 sebagai penjaga 

gawang, 2 sebagai pemain bertahan dan 2 sebagai pemain penyerang tepat untuk 

pembelajaran permainan sepakbola siswa SD/MI kelas lima, jika belum apa 

alasannya dan berapa sebaiknya jumlah pemain yang digunakan ? 

Jawab: : 

.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................. 

5. Apakah modifikasi peraturan permainan sepakbola yang dibuat sudah tepat untuk 

pembelajaran permainan sepakbola siswa SD/MI kelas V, jika belum apa yang 

perlu diperbaiki ? 

Jawab: : 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................. 
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KOESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

 

I. Identitas Responden 

Nama : ......................................... 

No. Absen : ......................................... 

 
II. Daftar Pertanyaan 

A. Kemudah dalam melakukan permainan 

1. Apakah kamu dapat dengan mudah memahami peraturan dalam modifikasi 

permainan sepakbola? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

2. Apakah cara bermain dalam modifikasi permainan sepakbola lebih mudah 

dari permainan sepakbola yang sebenarnya? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

3. Apakah kamu bisa memainkan modifikasi permainan sepakbola dengan 

baik? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

4. Apakah kamu tahu cara bermain modifikasi permainan sepakbola dengan 

benar ?  
 

Ya   
 

Tidak  

 

5. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam melakukan permainan 

sepakbola yang dimodifikasi? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

6. Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih mudah 

untuk menggiring bola? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

7. Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah untuk 

mengumpan bola?  
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Ya   
 

Tidak  

 

8. Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah saat 

menyundul bola? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

9. Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah dalam 

menendang bola? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

10. Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola lebih mudah untuk 

mencetak gol dibandingkan permainan sepakbola sebenarnya? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

11. Apakah kamu dapat lebih bersungguh-sungguh atau serius ketika bermain 

sepakbola yang di modifikasi? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

12. Apakah dalam bermain sepakbola yang dimodifikasi kamu dapat 

bekerjasama dengan teman untuk memenangkan pertandingan? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

13. Apakah kamu mengalami kelelahan yang berarti saat melakukan 

permainan sepakbola yang dimodifikasi? 
 

Ya   
 

Tidak  

 

14. Apakah kamu suka bermain sepakbola yang di modifikasi? 
 

Ya   
 

Tidak  

     

 

15. Apakah kamu bersedia lagi bermain modifikasi permainan sepakbola? 
 

Ya   
 

Tidak  
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Lampiran 8 

    

82 

       DATA TANGGAPAN SISWA UJI COBA KELOMPOK KECIL 

       
No. Pernyataan 

Jawaban 
Skor % Kategori 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu dapat dengan mudah memahami peraturan dalam 
modifikasi permainan sepakbola? 

6 4 6 60% Cukup 
bai 

2 Apakah cara bermain dalam modifikasi permainan sepakbola lebih sulit 
dari permainan sepakbola yang sebenarnya? 

8 2 8 80% Baik 

3 Apakah kamu bisa memainkan modifikasi permainan sepakbola dengan 
baik? 

6 4 6 60% Cukup 
baik 

4 Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam melakukan 
permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

5 5 5 50% Cukup 
baik 

5 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah menggiring bola? 

7 3 7 70% Baik 

6 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah untuk mengumpan bola?  

7 3 7 70% Baik 

7 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah untuk meneriman bola?  

7 3 7 70% Baik 
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8 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah saat 

menyundul bola? 

8 2 8 80% Baik 

9 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah 

dalam menendang bola? 

7 3 7 70% Baik 

10 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola lebih mudah untuk 

mencetak gol dibandingkan permainan sepakbola sebenarnya? 

8 2 8 80% Baik 

11 Apakah kamu dapat lebih bersungguh-sungguh atau serius ketika 

bermain sepakbola yang di modifikasi? 

7 3 7 70% Baik 

12 Apakah dalam bermain sepakbola yang dimodifikasi kamu dapat 

bekerjasama dengan teman untuk memenangkan pertandingan? 

9 1 9 90% Sangat 

baik 

13 Apakah kamu mengalami kelelahan yang berarti saat melakukan 

permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

0 10 10 100% Sangat 

baik 

14 Apakah kamu suka bermain sepakbola yang di modifikasi? 9 1 9 90% Sangat 

baik 

15 Apakah kamu bersedia lagi bermain modifikasi permainan sepakbola? 10 0 10 100% Sangat 

baik 

Rata-rata 7,6 76% Baik 
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Lampiran 9 
    

83 

       DATA TANGGAPAN SISWA UJI COBA LAPANGAN 

       
No. Pernyataan 

Jawaban 
Skor % Kategori 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu dapat dengan mudah memahami peraturan dalam 
modifikasi permainan sepakbola? 

19 5 19 79% Baik 

2 Apakah cara bermain dalam modifikasi permainan sepakbola lebih sulit 
dari permainan sepakbola yang sebenarnya? 

18 6 18 75% Baik 

3 Apakah kamu bisa memainkan modifikasi permainan sepakbola dengan 
baik? 

18 6 18 75% Baik 

4 Apakah kamu pernah melakukan kesalahan dalam melakukan 
permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

7 17 17 71% Baik 

5 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah menggiring bola? 

19 5 19 79% Baik 

6 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah untuk mengumpan bola?  

18 6 18 75% Baik 

7 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu dapat lebih 
mudah untuk meneriman bola?  

18 6 18 75% Baik 

8 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah saat 20 4 20 83% Sangat 
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menyundul bola? baik 

9 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola, kamu lebih mudah 

dalam menendang bola? 

19 5 19 79% Baik 

10 Apakah dalam modifikasi permainan sepakbola lebih mudah untuk 

mencetak gol dibandingkan permainan sepakbola sebenarnya? 

19 5 19 79% Baik 

11 Apakah kamu dapat lebih bersungguh-sungguh atau serius ketika 

bermain sepakbola yang di modifikasi? 

18 6 18 75% Baik 

12 Apakah dalam bermain sepakbola yang dimodifikasi kamu dapat 

bekerjasama dengan teman untuk memenangkan pertandingan? 

20 4 20 83% Sangat 

baik 

13 Apakah kamu mengalami kelelahan yang berarti saat melakukan 

permainan sepakbola yang dimodifikasi? 

3 21 21 88% Sangat 

baik 

14 Apakah kamu suka bermain sepakbola yang di modifikasi? 19 2 19 90% Baik 

15 Apakah kamu bersedia lagi bermain modifikasi permainan sepakbola? 21 0 21 88% Sangat 

baik 

Rata-rata 18,9 79% Baik 
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DATA DENYUT NADI PADA SISWA UJI COBA KELOMPOK KECIL 

 

Frewensi Denyut Nadi 

(kali/menit) 

Jumlah Siswa Sebelum 

Aktifitas 

Jumlah Siswa Sebeluh 

Aktifitas 

61-70 2 - 

71-80 5 - 

81-90 3 - 

91-100 - - 

101-110 - 3 

111-120 - 6 

121-130 - 1 
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DATA DENYUT NADI PADA SISWA KELOMPOK                                            

UJI COBA LAPANGAN 

 

Frewensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa sebeluh 

aktifitas 

61-70 9 - 

71-80 12 - 

81-90 3 2 

91-100 - 12 

101-110 - 7 

111-120 - 2 

121-130 - 1 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Jenjang Pendidikan : SD/MI 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan 

Kelas / Semester : V / Genap 

Pertemuan Ke : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

Ruang Lingkup : Permainan dan Olahraga ( sepak bola ) 

Standart Kompetensi   : 1.   Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga 

dengan peraturan yang sebenarnya  dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

 

Kompetensi Dasar  : 1.1  Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu 

permainan olahraga bola besar dilanjutan  dengan peraturan 

yang dimodifikasi  serta nilai kerjasama, kejujuran, toleransi, 

kerja keras dan percaya diri 

 

Indikator :  

 Menggunakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bila menghadapi 

situasi tertentu dalam permainan sepak bola 

 Mengimplementasikan  peraturan pertandingan dan perwasitan 

 Mengaplikasikan nilai kerja sama kelompok, pantang menyerah, dan fair play 

dalam permainan 

 

  

I.   Tujuan Pembelajaran :  

 Siswa dapat menggunakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bila 

menghadapi situasi tertentu dalam permainan sepak bola 

 Siswa dapat mengimplementasikan  peraturan pertandingan dan perwasitan 

 Siswa dapat mengaplikasikan nilai kerja sama kelompok, pantang menyerah, dan 

fair play dalam permainan 
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II.  Materi Pembelajaran :  

Permainan sepak bola 

Sepak bola 

 Pola pertahanan dan penyerangan  

 Organisasi pertandingan 

 Peraturan pertandingan sepak bola 

 

III. Metode Pembelajaran :  

Explicit instruction/ Pengajaran langsung 

 

VI. Langkah-langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Mempersiapkan siswa 

 B Kegiatan Inti : 

 Siswa dibagi dalam bebarapa kelompok, kemudian diberikan kesempatan 

bermain sepak bola, dengan catatan mereka harus menerapkan pola 

penyerangan dan pertahanan 

 Secara berkelompok siswa menyelenggarakan pertandingan antar dengan 

menggunakan peraturan yang sesungguhnya 

 Melakukan permainan sepak bola secara berkelompok menggunakan 

peraturan sesungguhnya.  

 C. Kegiatan Akhir : 

1. Mengontrol pemahaman dan memberikan umpan balik 

2. Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan 

3. Melakukan penilaian 

 

V.  Alat / Bahan / Sumber Belajar : 

  A.   Lapangan sepak bola, bola, peluit, corong dan stop watch. 

B.   Buku sumber : Latihan Sepak Bola Metode Baru ( Pertahanan ) Eric C  

Batty. Pionir Jaya Bandung 
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VI. Penilaian 

a. Tugas individu 

b. Tes perbuatan 

 

FORMAT PENILAIAN : 

A s p e k  P s y c h o m o t o r i k  A s p e k  A f f e k t i f  

J e n i s  p e n i l a i a n  Nilai J e n i s  p e n i l a i a n  Nilai 

1. Teknik mealakukan awalan  1. Sikap dalam melakukan warming-

up 

 

2. Teknik melakukan gerak   2. Sikap dalam proses pembelajaran  

3. Keseimbangan badan  3. Pengembangan keterampilan 

teknik 

 

4. Estetika dalam melakukan gerak  4. Penerapan nilai sportifitas  

J u m l a h   J u m l a h   

 

KETERANGAN NILAI(ANGKA&HURUF) 

9.00  s.d  10     = A  ( Tuntas Istimewa  ) 

7.51  s.d  8.99  = B  (  Tuntas Amat Baik  ) 

6.00  s.d  7.50  = C  (  Tuntas Baik  ) 

           >   5.99  = D  (  Belum Tuntas ) 

 

   Brebes,   Desember 2011 

 

Mengetahui :     

Kepala Sekolah                                              Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

Drs. Azis Iqbal                                              Sumartono, S.Pd. 

NIP : 19681019 199412 1 002    NIP.19560828 198403 1 007 

 

 

 

 

 


