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Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru 
harus dapat membuat suatu model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dalam 
proses pembelajaran Penjasorkes di SDN 1 Purwogondo hasilnya masih rendah, 
meskipun guru yang bersangkutan berusaha mengajar dengan baik untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan membuat modifikasi permainan, 
sepak bola merupakan salah satu olahraga permainan yang dapat dimodifikasi. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hasil dari penerapan 
model pembelajaran Penjasorkes melalui modifikasi permainan sepak bola di 
sekolah ini. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Purwogondo, sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas V yang  berjumlah 29 siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dimana setiap siklus terdiri 
dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi (pengamatan), dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 
serta angket/kuesioner yang digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa 
terhadap materi sepak bola. 

Data hasil pengamatan siklus I dan II yaitu: unjuk kerja (psikomotor) 
diperoleh hasil sebesar 44,89% dan 46,55% dengan kriteria cukup. Data hasil 
pengamatan sikap dan perilaku (afektif) adalah 97,36% dan 99,17% dengan 
kriteria baik. Data hasil penilaian pemahaman siswa (kognitif) sebesar 86% dan 
88% dengan kriteria baik. Berdasarkan perbandingan hasil yang dicapai antara 
siklus I dan siklus II, secara keseluruhan nilai yang diperoleh untuk setiap aspek 
terdapat peningkatan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelajaran Penjasorkes dengan 
modifikasi permainan sepak bola dapat berjalan dengan baik dan diterima baik 
oleh setiap siswa. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya 
penelitian penerapan model pembelajaran penjasorkes melalui permainan sepak 
bola mini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran penjasorkes sehingga 
dapat mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 



 

 

iii 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan 

orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode 

etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti menjiplak hasil karya 

orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku. 

 

Semarang,   Januari 2013 

Penulis, 

 

Abdurrokhman Solikh 
NIM. 6101407094 

 



 

 

iv 

 

PENGESAHAN 

 

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

Pada hari   : Senin 

Tanggal     : 04 Februari 2013 

 

Panitia Ujian, 
 
Ketua Panitia      Sekretaris 
 
 
        
 
Drs. H. Harry Pramono, M.Si.   Agus Pujianto, S.Pd., M.Pd. 
NIP. 19591019 198503 1 001    NIP. 19730202 200604 1 001 
 
 

Dewan Penguji, 
 
 
 

 
1. Drs. H. Sulaiman, M.Pd.    (Ketua) 

NIP. 19620612 198901 1 001 
 
 
 
 

 
2. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd.   (Anggota)  

NIP. 19610903 198803 1 002 
 

 

 

3. Mohamad Annas, S.Pd., M.Pd.   (Anggota)  
NIP. 19751105 200501 1 002 



 

 

v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto  

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  (Q.S Al Insyirah :6) 

2. Harta berhargaku adalah keluargaku, cintaku adalah orang tuaku, kasihku 

adalah saudara dan sahabatku, simpatiku adalah teman-teman setiaku, 

namun segala-galanya bagiku adalah Tuhanku 

3. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, niscaya kita akan mendapatkan hasil 

dan buah yang baik pula 

 

 

Persembahan  

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tuaku tercinta 

2. Kakak dan adikku yang saya sayangi 

3. Teman-teman PGPJSD 2007 

4. Teman-teman kos Ruhul Jadid 

 



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti berhasil dalam 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Permainan Sepak Bola Mini 

dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas V SDN 1 

Purwogondo Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2012/2013” 

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 yang 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, S1, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Peneliti menyadari sepenuhnya 

bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 

karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:  

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

2. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

3. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd.,  Pembimbing Utama yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Mohamad Annas, S.Pd.,M.Pd., Pembimbing Pendamping yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Kedua orang tua peneliti yang telah mendukung dan memotivasi sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan. 



 

 

vii 

 

6. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah 

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 

banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin, ya robbal ‘alamin. 

 

 

Semarang,   Januari2013 

 

Penulis 

 



 

 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman  

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

ABSTRAK  ........................................................................................................  ii 

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

PENGESAHAN .................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ....................................................................  v 

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

DAFTAR ISI  .....................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ..............................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................  xi 

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

 

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

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

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

1.3. Tujuan Penelitian ..................................................................................  7 

1.4. Penegasan Istilah  ..................................................................................  7 

1.5. Manfaat Penelitian.................................................................................  9 

 

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

2.1. Pengertian Pendidikan Jasmani  ............................................................  11 

2.2. Tujuan Penjasorkes  ..............................................................................  12 

2.3. Model Pembelajaran  .............................................................................  14 

2.4. Modifikasi Permainan  ..........................................................................  15  

2.5. Manfaat Modifikasi Permainan  ............................................................  16 

2.6. Belajar Keterampilan Gerak  .................................................................  18 

2.7. Karakteristik Anak SD  .........................................................................  20 

2.8. Permainan Sepak bola ...........................................................................  28 

2.9. Permainan Sepak Bola Mini ..................................................................  31 



 

 

ix 

 

2.10. Kerangka Berfikir ..................................................................................  35 

BAB III. METODE PENELITIAN ....................................................................  36 

3.1. Setting Penelitian  ...................................................................................  36 

3.2. Prosedur Penelitian  ................................................................................  38 

3.3. Persiapan Penelitian Tindakan Kelas  ....................................................  40 

3.4. Instrumen  Penelitian  .............................................................................  42 

3.5. Teknik Pengumpulan Data  ....................................................................  43 

3.6. Uji Validitas dan Reabilitas ....................................................................  45 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................  48 

4.1. Deskripsi Data Penelitian .......................................................................  48 

4.1.1. Data Awal Penelitian  ....................................................................  48 

4.1.2. Data Siklus I ...................................................................................  49 

4.1.3. Data Siklus II .................................................................................  53 

4.2. Pembahasan  ...........................................................................................  56 

4.2.1. Aspek Pengamatan Perilaku Siswa(Afektif)  .................................  56 

4.2.2. AspekPemahaman Siswa (Kognitif)  .............................................  57 

4.2.3. Aspek Unjuk kerja (Psikomotor)  ..................................................  59 

4.2.4. Kendala-Kendala yang Dihadapi  ..................................................  61 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .................................................................  62 

5.1. Kesimpulan  ............................................................................................  62 

5.2. Saran  ......................................................................................................  62 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  64 

LAMPIRAN .......................................................................................................  66 

  



 

 

x 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

1.Hasil Belajar Permainan Sepak Bola Mini pada Siklus I ................................ 49 

2.Hasil Belajar Permainan Sepak Bola Mini pada Siklus II  ..............................  52 

3.Hasil Pengamatan Perilaku Siswa ...................................................................  55 

4. Hasil Pengamatan Pemahaman Kognitif Siswa .............................................  56 

5. Hasil Pengamatan Keterampilan Psikomotorik Siswa  ..................................  57



 

 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Halaman 

1. Lapangan Sepak bola ......................................................................................... 29 

2.Siklus penelitian tindakan kelas ......................................................................... 37 

3.Perbandingan Pengamatan Afektif Siswa .......................................................... 55 

4.Perbandingan Nilai Kognitif .............................................................................. 56 

5.Perbandingan Keterampilan Psikomotor  ........................................................... 58 

  



 

 

xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman 

1. Usul Penetapan Pembimbing  .........................................................................  66 

2. Surat Penetapan Pembimbing .........................................................................  67 

3. Surat Ijin Penelitian ........................................................................................  68 

4. Surat Keterangan Penelitian ...........................................................................  69 

5. Silabus ............................................................................................................  70 

6. RPP Siklus I ....................................................................................................  72 

7. RPP Siklus II ..................................................................................................  76 

8. Lembar Pengamatan Afektif ..........................................................................  81 

9. Lembar Pengamatan Kognitif ........................................................................  83 

10. Lembar Pengamatan Psikomotor ..................................................................  85 

11. Kuesioner PemahamanSiswa (Kognitif) ......................................................  87 

12. Daftar Nama Siswa Kelas V .........................................................................  89 

13. Rekapitulasi Penilaian Afektif ......................................................................  90 

14. Rekapitulasi Penilaian Kognitif ....................................................................  91 

15. Rekapitulasi Penilaian Psikomotor ...............................................................  92 

16. Dokumentasi Penelitian ................................................................................  93



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakang Masalah 

Pendidikan  jasmani sebagai salah satu komponen pendidikan secara 

keseluruhan telah  disadari  oleh  banyak  kalangan.  Namun,  dalam  

pelaksanannya, pembelajaran  pendidikan  jasmani belum dapat berjalan  efektif. 

Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, isi, 

dan urusan materi, serta cara penyampaian harus disesuaikan dengan karakteristik 

siswa yang selalu ingin bermain sehingga pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan.  Sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya  mengembangkan  

keterampilan  olahraga,  tetapi  pada  perkembangan-perkembangan  pribadi  

peserta  didik  seutuhnya.  Konsep  dasar pendidikan jasmani dan model 

pembelajaran jasmani yang efektif perlu dikuasai oleh para guru yang hendak 

membelajarkan pendidikan jasmani. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus dapat mengajarkan 

berbagai gerak dasar, teknik permainan olahraga, internalisasi nilai-nilai 

(sportifitas, kerjasama, dll.) dari pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaan bukan 

melalui pembelajaran konvensional di dalam kelas yang berkajian teoritis, namun 

melibatkan unsur mental, fisik, intelektual, emosional dan sosial. Aktifitas 

pembelajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik-metodik, sehingga aktifitas 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani 
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diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan 

kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan 

memelihara kesegaran jasmani sertapemahaman terhadap gerak manusia. 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik progam pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu, “ Developmentally 

Appropriate Practice” (DAP). Artinya adalah tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. 

Modifikasi merupakan salah satu  usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP, termasuk 

didalamnya “Body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan 

prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan 

materi pelajaran dengan cara meruntunkanya 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 yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. (Yoyo Bahagia, dkk. 

2000 :1) 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 
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Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

penjas yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

Anggapan-anggapan dan minat siswa terhadap pendidikan jasmani yang 

masih rendah tentu saja tidak boleh terjadi mengingat banyak tujuan pendidikan 

yang bisa dicapai melalui pendidikan jasmani. Agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

pendidikan jasmani bisa menjadi sebuah hal yang menarik siswa maka dibutuhkan 

kreativitas yang tinggi dari guru pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran 

agar tidak monoton, selain itu guru penjas juga harus bisa mencari sesuatu yang 

baru dalam proses pembelajaran atau pembelajaran yang inovatif, hal ini 

dilakukan agar siswa selalu merasa ingin tahu dengan sesuatu yang baru tersebut 

yang pada akhirnya akan membuat rasa ketertarikan siswa untuk tahu dan 

mencobanya.  

Perlunya pengertian akan arti penting pendidikan jasmani pada siswa juga 

ikut berperan dalam membangkitkan minat siswa dalam belajar. Dengan metode 

yang tepat dan informasi yang benar akan dapat menarik minat siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani, selain itu tersedianya fasilitas 

dan peralatan yang ada di sekolah juga tidak kalah penting dalam rangka 

mewujudkan tujuan dari pendidikan jasmani. 

Rusli Lutan (1988) menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran 

pendidikan jasmani diperlukan, dengan tujuan agar : a) Siswa memperoleh 
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kepuasan dalam mengikuti pelajaran, b) meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

dalam berpartisipasi, c) siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum 

dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif dan 

psikomotorik anak. 

Menurut Aussie (1996), pengembangan modifikasi dilakukan dengan 

pertimbangan : 1) Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional 

seperti orang dewasa, 2) berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang 

dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak, 3) olahraga yang dimodifikasi 

akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibanding dengan 

peralatan standar untuk orang dewasa, dan 4) olahraga yang dimodifikasi 

menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi 

kompetitif. 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, oleh 

karenanya pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

dengan senang dan gembira. 

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan bahwa permainan 

sepak bola konvensional yang berdasarkan aturan sesungguhnya, kurang sesuai 

dengan karakteristik psikomotorik anak usia sekolah dasar. Permainan sepak bola 

konvensional yang didisain untuk orang dewasa, ketika diterapkan pada anak usia 

sekolah dasar yang cenderung memiliki postur yang jauh lebih kecil berjalan 
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dengan kurang efektif. Hal itu dikarenakan lapangan yang terlalu luas, maka 

frekuensi siswa untuk merasakan permainan terutama untuk menendang bola  juga 

sangat kurang. Mereka cenderung pasif menunggu bola datang dan bola pun 

selalu didominasi oleh beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih 

dibandingkan siswa lain.  

Di SDN 1 Purwogondo, untuk sarana dan prasarana yang ada bisa dikatakan 

kurang untuk dapat dilangsungkan proses pembelajaran permainan sepak bola. 

Halaman sekolah dengan luas 162 m² ( 9meter x 18meter ) dapat dipakai menjadi 

lapangan bola voli dan badminton, di belakang gedung sekolah terdapat bak pasir 

yang digunakan untuk lompat jauh. Untuk mencapai lapangan sepak bola yang 

bahkan harus ke kecamatan tetangga dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit 

dengan berjalan kaki sehingga menyebabkan pembelajaran tidak berjalan 

maksimal. 

Berdasarkan pengamatan di SDN 1 Purwogondo, peneliti mendapatkan 

siswa yang antusias dalam pembelajaran pendidikan jasmani maupun aktivitas 

olahraga lain yang diadakan. Bahkan sepak bola menjadi olahraga yang paling 

diminati oleh siswa SDN 1 Purwogondo. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran 

permainan sepak bola konvensional yang diterapkan tidak sesuai dengan 

kemampuan psikomotorik siswa. Selain itu dengan jarak yang jauh membuat 

pembelajaran berjalan kurang efektif dan efisien. Pendekatan modifikasi dalam 

pembelajaran harus dilakukan agar pembelajaran yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan tumbuh kembang siswa. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Permainan Sepak 
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Bola Mini dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas V 

SDN 1 Purwogondo Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2012/2013”. 

1.2. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, mengacu pada judul penelitian yaitu 

“Penerapan Permainan Sepak Bola Mini dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Siswa Kelas V SDN 1 Purwogondo Kabupaten Kebumen Tahun 

Ajaran 2012/2013” maka permasalahan yang menjadi pokok penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penerapan permainan Sepak bola Mini 

dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada siswa kelas V SDN 1 

Purwogondo Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2012/2013? 

1.3. TujuanPenelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan 

permainan Sepak Bola Mini dalam Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

pada siswa kelas V SDN 1 Purwogondo Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 

2012/2013. 

1.4. Penegasan Istilah 

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan 

penelitian dalam pembuatan skripsi ini, maka perlu kiranya ada penjelasan 

mengenai beberapa istilah yang digunakan, yaitu : 
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1.4.1. Penerapan 

Penerapan dalam Nurhasan, dkk. (1992:65) dijelaskan: ”Pengukuran dan 

penilaian mengarah pada kemampuan siswa menggunakan apa yang sudah 

diajarkan dalam situasi lain.” 

1.4.2. Permainan sepak bola mini 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing terdiri dari 

sebelas pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang. Pemain ini hampir 

seluruhnya menggunakan kaki kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan tangan dan dalam perkembangan jaman sekarang sepak bola dapat 

dimainkan dilapangan luar dan juga dilapangan tertutup (Sucipto, 2000:7). 

Permainan sepak bola mini merupakan bentuk modifikasi dari permainan 

sepak bola konvensional yang dimainkan oleh 11 pemain dan membutuhkan 

prasarana yang harus memadai, seperti lapangan dengan panjang 90-120 meter 

dan lebar 45-90 meter. Permainan sepak bola mini ini menggunakan lapangan 

yang bisa disesuaikan dengan luasa lapangan yang tersedia di sekolah, begitu pula 

jumlah pemainnya menurut jumlah siswa. 

1.4.3. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan satu bagian dari keseluruhan 

pendidikan yang mengutamakan aktifitas jasmani dan pembinaan hidup sehat 

untuk pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, sosial dan emosional 

yang serasi, selaras dan seimbang (Engkos Kosasih, 1994:2). 
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Pendidikan jasmani bersal dari kata pendidikan dan jasmani. Pendidikan 

adalah perbuatan, hal, cara yang dilakukan untuk memelihara dan memberi latihan 

(ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (poerwadarminta; 

1976:250). Jasmani berarti tubuh (yang sebenarnya); bersifat benda; mengenai 

(badan) (Poerwadarminta, 1976:405). Penjas dapat berarti berbagai cara yang 

dilakukan untuk memelihara kemampuan tubuh. Selain itu penjas juga harus 

mencakup keseluruhan aspek jasamani maupun rohani yang merupakan sebuah 

kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga keduanya harus selau beriringan bersama 

dalam aktifitas penjas itu sendiri. 

1.4.4. Sekolah Dasar 

Sekolah dasar adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan sebagai dasar 

pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia. Sekolah dasar dilaksanakan dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 

sampai kelas 6. Siswa kelas 6 diwajibkan untuk mengikuti Ujian Nasional yang 

mempengaruhi kelulusan atau tidaknya  siswa. Lulusan sekolah dasar dapat 

melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat. 

Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Di Indonesia, setiap warga 

negara berusia 7-15 tahun, wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, yakni 

sekolah dasar 6 tahun dan sekolah menengah pertama 3 tahun. 

Sekolah Dasar (SD) diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

Pengelolaan Sekolah Dasar (SD) negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di 
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bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah kabupaten/kota sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 

tahun 2001. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai 

regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang nantinya akan diperoleh diharapkan dapat 

berguna dan bermanfaat: 

1.5.1. Bagi guru 

1) Untuk meningkatkan kreatifitas guru di sekolah dalam membuat dan 

mengembangkan model pembelajaran yang dimodifikasi. 

2) Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternatif materi 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

3) Untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya secara 

profesional, terutama dalam pengembangan suatu model pembelajaran 

yang sudah ada. 

1.5.2. Bagi siswa 

1) Memberikan pemahaman bagi siswa bahwa dalam proses pembelajaran 

penjas tidak harus menggunakan aturan baku salah satu permainan, namun 

dapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. Yang 

terpenting adalah dapat mencapai setiap tujuan penjas terhadap para 

peserta didik. 
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2) Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. 

1.5.3. Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

untuk selalu mengadakan inovasi terhadap proses belajar mengajar 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SDN 1 Purwogondo. Serta 

untuk lebih memberi dukungan dalam proses pembelajaran penjas dengan 

melakukan penambahan alat dan fasilitas olahraga. 

1.5.4. Bagi Penulis 

 Dapat memperolehpengalaman dalam melakukan penelitian, 

sehingga dapat menjadi pertimbangan peneliti dalam pengembangan metode 

pembelajaran pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Terdapat banyak definisi pendidikan jasmani yang disampaikan oleh para 

pakar, antara lain : Pendidikan jasmani sebagai proses pendidikan via gerak insani 

(human movement) yang dapat berupa aktifitas jasmani, permainan atau olahraga 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan upaya mencapai tujuan 

pendidikan maka dalam pendidikan jasmani dikembangkan potensi individu, 

kemampuan fisik, intelektual, emosional, sosial dan moral spiritual (Rusli Lutan, 

1992:7). 

Pendidikan jasmani merupakan interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan secara sistematis untuk membentuk manusia seutuhnnya. 

Pembentukan sumber daya manusia diarahkan pada manusia pancasilais, berbudi 

pekerti luhur lewat pendidikan jasmani dengan memperhatikan model 

pembelajaran serta skema pembelajaran (Sukintaka, 1992:9). 

Sedangkan menurut Pangrazi (2004:4) menyatakan bahwa Penjasorkes 

adalah bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang 

memberikan sumbangan pertumbuhan dan perkembangan total pada setiap anak, 

terutama melalui latihan gerak. 

 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penjasorkes merupakan 

bagian integral dari suatu proses pendidikan  melalui aktifitas  gerak insani dan 
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interaksi antara peserta didik dengan lingkungan secara sistematis untuk 

membentuk manusia seutuhnya. 

2.2. TujuanPenjasorkes 

Menurut Sukintaka (2004), Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

bukan merupakan pendidikan tentang problem tubuh, akan tetapi merupakan 

pendidikan tentang  problem manusia dan kehidupan yang mempunyai 3 ranah 

tujuan, yaitu : 

1. Jasmani dan Psikomotor, meliputi: 

1) Kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan kelentukan 

2) Persepsi gerak, gerak dasar, keterampilan, olahraga dan tari 

2. Kognitif, meliputi: 

1) Pengetahuan 

2) Keterampilan intelektual 

3. Afektif, meliputi: 

1) Sehat 

2) Respek gerak 

3) Aktualisasi diri 

4) Menghargai diri 

5) Konsep diri 

Adang Suherman (2000:23) menyatakan secara umum tujuan Penjasorkes 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat katagori, yaitu : 

1. Perkembangan Fisik.    
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Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitness). 

2. Perkembangan Gerak. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara 

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

3. Perkembangan Mental. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan 

menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang Penjasorkes ke dalam 

lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan Sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat 

Sedangkan menurut Rusli Lutan dalam Rubianto Hadi (2001:7) tujuan 

Penjasorkes adalah untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan gerak 

mereka, disamping agar mereka merasa senang dan mau berpartisipasi dalam 

berbagai aktivitas. 

Berdasarkan pada beberapa pendapat tentang tujuan Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Sekolah dapat digolongkan ke 
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dalam empat aspek yaitu aspek fisik, aspek psikomotorik, aspek kognitif, dan 

aspek afektif.  

2.3. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial (Arends, 1997:7). 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung di dalam model pembelajaran adalah 

berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. 

Contoh strategi pengajaran yang bisa guru terapkan pada saat proses belajar 

mengajar adalah manajemen kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran. (Husdarta, dkk. 2000 :35 ) 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang 

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang 

lain. (Ahmad Sugandi, dkk. 2006 :6) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu.Selain itu, model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi 

perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan 
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pembelajaran baik dalam rencana pelaksanaan ataupun untuk menyusun silabus 

pembelajaran yang akan digunakan. 

2.4. Modifikasi Permainan 

Menurut Yoyo Bahagia (2000:1) menyatakan bahwa dalam suatu 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran Penjas di sekolah, bisa dilakukan 

dengan menggunakan modifikasi. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang 

dapat dilakukan oleh para guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally 

appropriate practice, yang artinya bahwa tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Oleh karena itu tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak didik yang sedang belajarnya. Tugas ajar yang sesuai ini 

harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik 

setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. 

Masih menurut Menurut Yoyo Bahagia (2000:31-32) menyatakan bahwa 

modifikasi permainan olahraga dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan 

terhadap struktur permainan. Struktur-struktur tersebut diantaranya: (1) Ukuran 

Lapangan, (2) bentuk, (3) ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan, (4) jenis 

skill yang digunakan, (5) aturan, (6) jumlah pemain, (7) organisasi permainan dan 

(8) tujuan permainan. Lebih lanjut menurut Knut Dietrich (1984:12-13) 

menjelaskan bahwa dalam permainan Sepak bola bisa dilakukan dalam bentuk 

modifikasi. Modifikasi tersebut bisa dilakukan pada hal: (1) perubahan jumlah 
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pemain yang ikut, (2) perubahan ukuran lapangan dan peralatan, dan (3) 

perubahan peraturan permainan.  

Pangrazi (1989:488) menyatakan bahwa suatu permainan bisa dimodifikasi 

dan diciptakan dalam bentuk variasi baru yang dapat dilakukan oleh guru atau 

anak dan bahkan keduanya. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa modifikasi merupakan 

salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru agar pembelajaran 

mencerminkan developmentally appropriate practice. Modifikasi permainan dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengurangan terhadap struktur permainan dan 

dapat juga membentuk variasi permainan baru. 

2.5. Manfaat Modifikasi Permainan 

Modifikasi permainan memiliki beberapa manfaat yang sangat penting. 

Menurut Yoyo Bahagia (2000:1) menyatakan bahwa modifikasi memiliki esensi 

untuk menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar secara potensial yang dapat 

memperlancar siswa dalam belajaranya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, 

dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi. 

Berkaitan dengan modifikasi olahraga atau permainan yang diterapkan 

dalam pembelajaran Penjas di sekolah, Gusril (2004:46-48) menyatakan bahwa 

modifikasi memiliki keuntungan dan keefektivitasan, yang meliputi: 

1) Meningkatkan motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran Penjas. 
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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 Penjas, yang perlu 

ditekankan adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak. Menurut Jones 

(1995) yang dikutip oleh Yoyo bahagia (2000:47) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran Penjas guru harus dapat memanfaatkan 50% dari waktu yang 

tersedia dengan aktivitas gerak. Sebagai contoh apabila waktu yang tersedia 

dalam pembelajaran Penjas di SD adalah 70 menit, maka 35 menit harus 

dimanfaatkan untuk aktivitas gerak anak. Berkaitan dengan hal ini, maka 

seorang guru harus bisa dituntut untuk mendesain pembelajaran Penjas 

sedemikian rupa, baik materi, metode, dan organisasi pembelajaran yang 

efektif. 

3) Meningkatkan hasil belajar Penjas 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.  
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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. 

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 

jasmaninya. Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk modal dasar dalam mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa modifikasi permainan 

sangat bermanfaat untuk menganalisa dan mengembangkan materi pelajaran 

sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat mengatasi 

kekurangan saranan dan prasarana dalam pembelajaran Penjasorkes. 
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2.6. Belajar Keterampilan Gerak 

Banyak ahli yang telah membuat rumusan pengertian tentang belajar. 

Belajar bisa dipandang sebagai suatu proses, fungsi, atau hasil. Belajar adalah 

suatu proses yang bisa menghasilkan perubahan kemampuan yang bisa bertahan 

dalam jangka waktu yang relatif lama, dimana prosesnya terjadi melalui 

pengalaman yang berulang-ulang. 

Belajar dalam pengertian Hergenhahn dan Olson (1993) yang dikutip oleh 

Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:40)  didefinisikan sebagai 

perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku yang 

merupakan hasil dari pengalaman dan tidak bercirikan tanda-tanda yang 

disebabkan oleh pengaruh yang sifatnya sementara yag disebabkan oleh sakit, 

kelelahan atau pengaruh obat-obatan.  

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon 

muskular yang diekspresikan dalam gerak tubuh atau bagian tubuh. Di dalam 

pendidikan jasmani, belajar gerak berperan dalam aspek-aspek pengembangan 

keterampilan gerak tubuh, penguasaan pola-pola gerak keterampilan olahraga, dan 

pengekspresian pola-pola perilaku personal dan interpersonal yang baik di dalam 

pertandingan dan tari. (Sugiyanto, dkk 1992:237-238) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar keterampilan gerak merupakan 

kegiatan belajar yang berlangsung melalui respons fisik yang dapat diamati secara 

langsung. Pengembangan suatu keterampilan gerak sampai ke tingkat gerak yang 

otomatik, merupakan suatu proses yang panjang.  
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2.7. Karakteristik Anak SD 

Usia siswa SD adalah sekitar 6 sampai dengan 12 tahun dalam psikologi 

perkembangan, usia tersebut dinamakan fase anak sekolah. Pada masa ini anak 

menemukan banyak sekali hal baru yang tidak didapatkannya pada masa sebelum 

ini yaitu masa prasekolah yang biasanya mencakup playgroup dan taman kanak-

kanak. Di lingkungan sekolah dasar anak sudah harus melatih dirinya untuk 

mandiri dan tidak selalu tergantung kepada orangtua lagi. Mereka harus 

membiasakan diri untuk menjadikan guru sebagai orangtua dan teman-teman 

sebagai saudara mereka di lingkungan sekolah. Dari sanalah mereka akan mulai 

mengembangkan dirinya untuk bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan 

kondisi yang terjadi di lingkungan barunya itu. Sehingga seiring dengan 

berjalannya waktu mereka akan tumbuh secara matang, baik dari aspek fisik 

ataupun jiwanya. Akan tetapi orang tua harus selalu aktif mendukung dan 

memberi arahan kepada anak saat mereka berada di rumah. Pada fase ini, anak 

memiliki ciri perkembangan sebagai berikut: 

2.7.1. Perkembangan Intelektual 

Pada usia sekolah dasar anak sudah dapat berreaksi terhadap rangsangan 

intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual atau kemampuan kognitif. 

Pada fase prasekolah daya pikiran anak masih bersifat imajinatif, 

sedangkan pada usia SD daya pikirnya sudah berkembang ke arah berfikir konkret 
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dan rasional. Piaget menamakannya sebagai masa operasi konkret, masa 

berakhirnya berfikir khayal dan mulai berfikir yang berkaitan dengan dunia nyata. 

Periode ini ditandai dengan tiga kemampuan baru yaitu 

menglasifikasikan, menyusun, dan mengasosiasikan angka atau bilangan. 

Kemampuan yang berkaitan dengan perhitungan seperti menambah, mengurangi, 

mengalikan, dan membagi angka. Pada akhir masa ini anak sudah memiliki 

kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola fikir atau daya 

nalarnya. Anak sudah dapat diberi dasar-dasar keilmuan seperti membaca, 

menulis, dan berhitung. Selain itu, anak juga sudah dapat diberi pengetahuan-

pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan alam sekitar dan sebagainya. 

Untuk mengembangkan daya nalarnya dengan melatih anak untuk 

mengungkapkan pendapat, gagasan atau penilaian terhadap berbagai hal, baik 

yang dialaminya maupun peristiwa yang terjadi di lingkungannya.  

Dalam rangka mengembangkan kemampuan anak, maka sekolah dalam 

hal ini sebaiknya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan 

pertanyaan, komentar, atau pendapatnya tentang materi pelajaran yang dibacanya 

atau dijelaskan guru, membuat karangan, menyusun laporan hasil study tour atau 

diskusi kelompok. 
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2.7.2. Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian 

ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan 

dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan 

kata-kata, kalimat bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Dengan bahasa semua 

manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu 

pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. 

Usia sekolah dasar ini merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan 

mengenal dan menguasai perbendaharaan kata (vocabulary). Pada awal masa ini 

anak sudah menguasai sekitar 2.500 kata dan pada masa akhir (usia 11-12 tahun) 

telah dapat menguasi sekitar 50.000 kata (Abin Syamsudin M, 1991; Nana 

Syaodah S, 1990).dengan dikuasainya keterampilan membaca dan komunikasi 

dengan orang lain, anak akan mulai gemar membaca atau mendengarkan cerita 

yang bersifat kritis misalnya tetang petualangan, perjalanan, atau riwayat para 

pahlawan. Pada masa ini tingkat berfikir anak sudah lebih maju, mereka banyak 

menanyakan soal waktu dan sebab-akibat.  

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa: 

1) Proses menjadi matang, dengan kata lain anak itu menjadi matang organ-

organ suaranya untuk berkata-kata. 

2) Proses belajar, yang berarti bahwa anak yang telah matang untuk berbicara 

lalu mempelajari bahasa orang lain dengan cara meniru ucapan yang 

didengarnya.  
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Kedua proses ini berlangsung sejak masa bayi dan kanak-kanak sehingga 

pada usia anak memasuki sekolah dasar sudah sampai pada tingkat: (1) dapat 

membuat kalimat yang lebih sempurna, (2) dapat membuat kalimat majemuk, (3) 

dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan. 

2.7.3. Perkembangan Sosial 

Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Hal ini juga dikatakan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (agama). 

Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya 

perluasan hubungan, di samping dengan keluarga dia juga membentuk ikatan baru 

dengan teman sebayanya (peer group) atau teman sekelas, sehingga ruang gerak 

hubungan sosialnya sudah bertambah luas. 

Pada usia ini anak mulai memiliki kemampuan menyesuaikan diri sendiri 

(egosentris) kepada sikap yang koperatif (bekerja sama) atau sosiosentris (mau 

memperdulikan kepentingan orang lain). Anak dapat berminat terhadap kegiatan-

kegiatan teman sebayanya dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima 

menjadi anggota kelompok. Anak tidak merasa senang apabila tidak diterima 

dalam kelompoknya. 

Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun 

dengan lingkungan masyarakat sekitarnya berkat perkembangan sosial mereka. 

Kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan dengan memberikan 
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tugas-tugas kelompok berkaitan dengan proses belajar yang berlangsung di 

sekolah. 

Tugas-tugas kelompok ini harus memberikan kesempatan kepada setiap 

peserta didik untuk menunjukkan prestasinya, tetapi juga harus diarahkan untuk 

mencapai tujuan bersama. Peserta didik dapat belajar tentang sikap dan kebiasaan 

dalam bekerja sama, saling menghormati, dan bertanggung jawab melalui 

pelaksanaan tugas kelompok yang diberikan. 

2.7.4. Perkembangan Emosi 

Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi 

secara kasar tidak dapat diterima di masyarakat. Olah karena itu dia mulai belajar 

untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengotrol 

emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Dalam proses 

peniruan, kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya sangatlah 

berpengaruh. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang 

suasana emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak akan cenderung stabil. 

Akan tetapi jika kebiasaan orangtua kurang dapat mengontrol dalam 

mengekspresikan emosinya, maka perkembangan emosi anak akan cenderung 

kurang stabil. Emosi-emosi yang secara umum dialami dalam masa 

perkembangan usia sekolah ini adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih 

sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. 

Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku 

individu, dalam hal ini termasuk juga perilaku belajar. Emosi yang positif seperti 
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perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu akan mempengaruhi 

individu untuk memusatkan dirinya terhadap aktivitas belajar. 

Namun jika proses belajar itu dibarengi dengan emosi negatif seperti 

perasaan tidak senang, kecewa, atau tidak bergairah, maka proses belajar akan 

mengalami hambatan. Kemungkinan besar anak akan mengalami kegagalan dalam 

belajarnya dikarenakan dia tidak bisa memusatkan perhatiannya untuk belajar. 

Karena itulah guru harus mempunyai keperdulian untuk menciptakan situasi 

belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk terciptanya proses belajar-

mengajar yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain: 

1) mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan, misalkan dengan 

cara memperbanyak senyum dan tidak judes; 

2) memperlakukan peserta didik sebagai individu yang mempunyai harga diri, 

misalkan dengan cara menghindari diskriminasi, mencemooh, dan perbuatan 

yang dapat membuat anak sakit hati; 

3) memberikan nilai secara objektif; 

4) menghargai hasil karya peserta didik, dan sebagainya. 

2.7.5. Perkembangan Moral 

Anak mulai mengenal konsep moral (benar-salah atau baik-buruk) pertama 

kali dari lingkungan keluarga. Anak pada mulanya mungkin belum dapat mengerti 

tentang konsep moral ini, tetapi lambat laun dia pasti akan memahaminya. Usaha 

menanamkan konsep moral sejak usia dini merupakan hal yang harus dilakukan 

oleh keluarga karena informasi yang diterima anak mengenai benar-salah atau 

baik-buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya dikemudian hari. 
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Pada usia sekolah dasar anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan 

dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini anak sudah dapat 

memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu anak juga 

sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-salah 

atau baik-buruk. Misalnya dia memandang atau menilai bahwa perbuatan nakal, 

berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau 

buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orangtua dan 

guru merupakan suatu yang benar atau baik. 

2.7.6. Perkembangan Penghayatan Keagamaan 

Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama 

sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Pendidikan keagamaan sangat penting 

pengaruhnya bagi perkembangan jiwa dan rohani anak yang harus diarahkan ke 

arah yang positif sehingga nantinya dalam proses menuju kedewasaan akan 

membentuk pribadinya. Kualitas keagamaan anak akan sangat dipengaruhi oleh 

proses pembentukan atau pendidikan yang diterimanya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, pendidikan agama di sekolah memiliki peranan yang sangat penting. 

Oleh karena itu pendidikan agama di sekolah dasar harus menjadi perhatian semua 

pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah dasar, bukan hanya guru agama 

tetapi kepala sekolah dan guru-guru lainnya bahkan orangtua anak juga harus 

berperan aktif di dalam lingkungan keluarga. Apabila semua pihak itu telah 

menjadi suri teladan yang baik dalam melaksanakan nilai-nilai agama, maka pada 
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diri peserta didik akan berkembang sikap yang positif terhadap agama dan 

selanjutnya akan berkembang pula kesadaran beragama pada dirinya. 

2.7.7. Perkembangan Motorik 

Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka 

perkembangan motorik anak sudah dapat terkordinasi dengan baik. Setiap 

gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini 

ditandai dengan adanya kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh 

karena itu usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang 

berkaitan dengan motorik ini seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, 

berenang, dan olahraga lainnya. 

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu 

kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan ataupun keterampilan. 

Oleh karena itu perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar 

peserta didik. Pada masa usia sekolah dasar perkembangan motorik ini pada 

umumnya dicapai, karena itulah mereka sudah siap untuk menerima pelajaran 

keterampilan. 

Sesuai perkembangan fisik (motorik) maka di kelas-kelas permulaan sangat 

tepat diajarkan: 

1) Dasar-dasar keterampilan untuk menulis dan menggambar, 

2) Keterampilan dalam menggunakan alat-alat olahraga, 

3) Gerakan-gerakan untuk berlari, meloncat, dan sebaginya, 
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4) Baris-berbaris sederhana untuk menanamkan kebiasaan, ketertiban, dan 

kedisiplinan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak 

yang berusia sekitar 7 sampai 13 tahun, usia tersebut dinamakan usia anak sekolah 

(sekolah dasar). Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah dasar 

dapat dilihat dari perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, 

perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral, perkembangan 

penghayatan keagamaan, dan perkembangan motorik. 

2.8. Permainan Sepak Bola 

Sepak bola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 

pemain yang salah satunya berperan sebagai penjaga gawang. Karena itu sebuah 

tim sepak bola yang sedang bermain bisa disebut sebagai “kesebelasan”. Di luar 

jumlah 11 pemain yang sedang bertanding itu masih ada beberapa pemain yang 

berada di luar lapangan yang disebut sebagai pemain cadangan. Fungsi dari 

pemain cadangan adalah sebagai pengganti jika ada pemain yang terpaksa tidak 

dapat meneruskan pertandingan. Pergantian pemain ini mungkin disebabkan ada 

pemain yang mendapat cedera atau juga stamina salah seorang pemain sudah 

mulai menurun.  

Permainan Sepak bola hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan 

tungkai kaki, kecuali pemainan yang berperan sebagai penjaga gawang yang 

dibolehkan menggunakan lengannya di daerah penalti. Dalam perkembangannya 



 

permainan ini dapat dilakukan di luar ruangan (out door) dan di dalam ruangan (in 

door) yang populer dengan nama futsal.
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babak yang masing-masing babak berdurasi 45 menit. Setelah menjalani 45 menit 
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permainan ini dapat dilakukan di luar ruangan (out door) dan di dalam ruangan (in 

yang populer dengan nama futsal. 

Untuk usia senior, durasi permainan adalah 90 menit dengan dibagi dua 

masing babak berdurasi 45 menit. Setelah menjalani 45 menit 

pertama dan sebelum menjalani 45 menit kedua, diberikan waktu jeda istiraha

selama 15 menit. Jeda waktu ini dikenal dengan istilah “turun minum

Gambar. 1  Lapangan Sepak bola (sumber FIFA.com)

Lapangan permainan Sepak bola berbentuk persegi panjang. Panjangnya 90

110 m dan lebaranya 45-90 m. Panjang lapangan selalu melebihi lebarnya. 

Lapangan diberi garis tegas yang lebarnya tidak lebih dari 12 cm. setiap sudut 

lapangan dipasangi sebuah bendera dengan tiang berujung tumpul setinggi tidak 

lebih dari 1,5 m. Tiang bendera yang sama bisa dipasang di kedua ujung tengah 
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(sumber FIFA.com) 

Lapangan permainan Sepak bola berbentuk persegi panjang. Panjangnya 90-

90 m. Panjang lapangan selalu melebihi lebarnya. 

Lapangan diberi garis tegas yang lebarnya tidak lebih dari 12 cm. setiap sudut 

dengan tiang berujung tumpul setinggi tidak 

di kedua ujung tengah 
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lapangan yang letaknya tidak boleh kurang dari 1 meter di luar garis pinggir. 

Garis tengah lapangan ditarik melintang. Titik tengah lapangan permainan diberi 

tanda dengan jelas, dan diberi lingkaran dengan jari-jari9,15 m.  

Pada setiap ujung lapangan ditarik dua garis yang membentuk sudut siku-

siku terhadap garis gawang dengan jarak 5,5 meter dari setiap tiang gawang. 

Kedua garis ini memanjang sampai 5,5 meter ke lapangan permainan dan 

dihubungkan dengan garis yang sejajar dengan garis gawang. Bagian yang 

dikelilingi oleh garis-garis ini dan garis gawang disebut daerah gawang. 

Pada setiap ujung lapangan ditarik dua garis yang membentuk sudut siku-

siku dengan garis gawang, dengan jarak 16 meter dari setiap tiang gawang. Kedua 

garis ini memanjang hingga 16 meter ke lapangan permainan  dan dihubungkan 

dengan garis yang sejajar dengan garis gawang. Bagian yang dikelilingi oleh 

garis-garis ini dan garis gawang disebut dengan kotak penalti. Sebuah tanda titik 

yang jelas diberikan di daerah penalti, dengan jarang 11 meter dari titik tengah 

garis gawang dan berada di depan gawang yang menunjukkan tempat untuk 

melakukan tendangan penalti. Dari masing-masing titik penalti ditarik sebuah 

garis lengkung dengan diameter 18,3 meter di luar kotak penalti. 

Pada masing-masing bendera sudut terdapat seperempat lingkaran dengan 

jari-jari 1 meter. Daerah ini disebut dengan busur tendangan sudut. (Danny 

Mielke, 2007: vii) 

Gawang dipasang di tengah setiap garis gawang dan terdiri atas dua tiang 

tegak lurus yang jaraknya sama dari bendera sudut dan lebarnya 7,33 meter 

(ukuran bidang dalam), yang dihubungkan dengan tiang atas mendatar 
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(horisontal). Tinggi tiang gawang adalah 2,44 meter dari tanah. (Danny Mielke, 

2007: viii) 

2.8.2. Bola 

Bola harus bulat, bagian luar terbuat dari kulit atau bahan-bahan lain yang 

sesuai. Tidak boleh dibuat (bola) dari bahan yang membahayakan pemain.Keliling 

bola tidak boleh lebih dari 71 cm dan tidak kurang dari 68 cm. Berat bola saat 

pertandingan dimulai tidak boleh lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 

gram. Tekanan udara antara 0,6 – 1,1 atmosfer (600 – 1.100 gram/cm2) di 

permukaan laut. 

2.9. Permainan Sepak Bola Mini 

Sepak bola mini merupakan sebuah permainan olahraga yang diadopsi dari 

permainan sepak bola yang sebenarnya, akan tetapi ada beberapa aspek yang 

dimodifikasi. Hal ini ditujukan untuk menyesuaikannya dengan kondisi siswa 

yang akan mengalami beberapa kesulitan jika melakukan permainan sepak bola 

yang sesungguhnya di dalam sebuah pembelajaran. Selain itu, pembelajaran pun 

akan kurang efektif karena siswa akan kesulitan untuk mendapatkan esensi dari 

permainan itu. Beberapa aspek yang dirubah dalam permainan ini antara lain dari 

segi jumlah pemain dalam sebuah timnya, ukuran lapangan yang digunakan, serta 

peraturan yang digunakan dalam permainan. 

Menurut Knut Dietrich dan K.J. Dietrich (1981: 12), kemungkinan diubah-

ubahnya ‘permainan sepakbola kecil-kecilan’ memberi kemungkinan untuk 
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mengajukan persyaatan prestasi itu dalam takaran yang selaras, yaitu melalui 

bentuk pemberian tugas. Apa yang bisa dimodifikasi pada suatu bentuk 

permainan, dan bagaimana cara melakukannya? Lalu apa yang bisa dicapai 

dengannya? 

1) Perubahan Jumlah Pemain 

Jumlah pemain yang lebih sedikit meningkatkan intensitas gerak masing-

masing pemain. Ia akan lebih sering mendapatkan bola, dan siasat permainan 

menjadi lebih jelas. Jumlah pemain yang banyak memerlukan ‘semangat 

kelompok’ yang besar. Para pemain harus ikut berpikir dan bermain, apabila 

permainan yang dilangsungkan harus lebih terwujudnya daripada kumpulan 

aksi-aksi perseorangan belaka. 

2) Perubahan Ukuran Lapangan dan Peralatan 

Lapangan permainan yang luas memberi kemungkinan untuk bermaian 

secara lapang, dalam mana pemain harus banyak berlari. Lapangan yang kecil 

menyebabkan timbulnya aksi-aksi permainan yang serba sempit, mendorong 

ketrampilan mengolah bola serta pengambilan tindakan yang serba cepat. 

Gawang yang besar merangsang permainan dalam mana banyak 

dilakukan ke arah gawang. Dalam menghadapi gawang yang kecil, peluang 

untuk menembak harus diperolah dengan cepat dan cermat. 

Bola karet yang elastis mendorong kepekaan mengendalikan bola. 

Sebaliknya bola kulit yang dipompa tidak terlalu keras lebih mudah 

pengendaliannya, sedang bola yang terbuat dari buntalan kain memberi 
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peluang bahkan pada anak-anak didik yang belum terampil menahan bola 

untuk dapat bermaian dengan baik. 

3) Perubahan Peraturan Permainan 

Di sini jalan permaian bisa diatur secara lain. Umpamanya untuk 

mendorong kerja sama antar pemain, setiap pemain hanya diperbolehkan 

menyentuh bola paling banyak tiga kali berturut-turut. Begitu sentuhan untuk 

keempat kali terjadi, bola berpindah ke pihak lawan. 

Menurut Sam Snow (2011: 20), konsep penyesuaian ukuran lapangan, 

gawang, dan bola; jumlah pemain di lapangan; dan durasi permainan untuk variasi 

kelompok umur untuk mengakomodasikannya dengan tingkat perkembangan dan  

skill pemain. Berikut ini adalah penyesuaian tersebut:  

Umur 

 

Kategori 
U6 U8 U10 U12 U14 

Pemain dalam 
sebuah tim 

Metode 

lapangan 

tunggal: 4-6 
Metode 

lapangan 

ganda: 8-10 

Metode 

lapangan 

tunggal: 6-8 
Metode 

lapangan 

ganda: 10-12 

Metode 

lapangan 

tunggal: 9-11 
Metode 

lapangan 

ganda: 14-16 

11-13 11-18 

Ukuran bola 3 3 4 4 5 
Ukuran gawang 1,8 × 5,5 m 

atau lebih kecil 
1,8 × 5,5 m 
atau lebih kecil 

1,8 × 5,5 m 1,8 × 5,5 m 2,4 × 7,3 m 

Ukuran lapangan 23 × 18 m 32 × 23 m 50 × 37 m 73 × 45 m 91 × 59 m 
Jumlah pemain di 
lapangan 

3 tiap tim 4 tiap tim 6 tiap tim 8 tiap tim 11 tiap tim 

Lama permainan 4 × 8 menit 4 × 12 menit 2 × 25 menit 2x30 menit 2 × 35 menit 

Berdasarkan teori-teori di atas, maka permainan sepak bola mini sesungguhnya  

merupakan permainan sepak bola yang sudah dimodifikasi yang menyesuaikan 

dengan kondisi peserta didik. Perubahan itu antara lain: 1) Lapangan yang 
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digunakan berukuran 25 × 18 m, 2) gawang yang digunakan berukuran 2,5 × 1,5 

m,  3) bola yang digunakan adalah bola plastik, 4) jumlah pemain dalam setiap 

tim adalah 8 pemaian, 5) durasi permainan adalah 30 menit. 

2.9.1. Teknik Dasar Permainan Sepak Bola Mini 

Pada umumnya permainan Sepak Bola berjalan dengan tempo yang cepat. 

Oleh karena itu seseorang pemain Sepak Bola harus memiliki keterampilan yang 

baik. Pemain harus dapat berlari dengan cepat, memiliki kelincahan, dapat 

menerima bola dengan mantap, dan dapat mengumpan bola dengan tepat ke 

sasaran (kawan) serta mampu melakukan tembakan yang jitu ke arah gawang 

lawan untuk mencetak skor. Selain itu juga pemain harus memiliki kordinasi 

tubuh yang baik agar dapat mengkordinasikan setiap teknik-teknik gerakkan 

Sepak Bola dengan baik pula. Oleh karena itu, dalam permainan sepak bola mini 

ini yang pada dasarnya mengadopsi dari permainan sepak bola, menuntut 

keterampilan setiap siswa. 

Dalam garis besarnya, keterampilan dasar permainan Sepak Bola Mini 

terdiri dari beberapa teknik dasar, yaitu : 

2.9.1.1. Menggiring Bola (Dribbling) 

Dribblingadalah keterampilan dasar karena semua pemain harus mampu 

menguasai bola pada saat bergerak, diam, ataupun dalam posisi siap untuk 

melakukan operan atau tembakan. Ketika pemain telah menguasai kemampuan 

dribbling secara efektif, maka dia akan menjadi salah satu pemain yang memiliki 
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peran dan kontribusi yang sangat besar dalam sebuah pertandingan. Oleh karena 

itu dribbling merupakan salah satu teknik wajib yang harus dikuasai oleh setiap 

pemain. 

2.9.1.2. Mengoper atau Mengumpan Bola (Passing) 

Sepak bola miniadalah permainan tim. Walaupun pemain yang memiliki 

keterampilan tinggi bisa mendominasi pada kondisi tertentu, pemain harus saling 

bergantung pada semua anggota tim untuk menciptakan permainan cantik dan 

membuat keputusan yang tepat. Agar bisa berhasil di dalam lingkungan tim ini, 

seorang pemain harus mengasah keterampilan mengoper bola (passing).  

Passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke 

pemain lain. Passing paling baik dilakukan dengan menggunakan kaki, tetapi 

bagian tubuh lain juga bisa digunakan seperti kepala ataupun dada. Peluang untuk 

dapat melakukan tendangan shooting ke gawang akan lebih banyak diperoleh jika 

dapat melakukan passing dengan keterampilan dan ketepatan yang tinggi 

2.9.1.3. Menghentikan Bola (Stopping) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar yang penggunaanya 

bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan menghentikan bola untuk 

mengontrol bola, yang termasuk didalamnya mengatur tempo permainan, 

mengalihkan laju permainan dan memudahkan untuk  passing. 

2.9.1.4. Menyundul Bola (Heading) 

Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala yang 
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bertujuan untuk mengumpan, mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan 

lawan / membuang bola. Menyundul bola dapat dilakukan dengan posisi berdiri, 

melompat, dan sambil meloncat.  

2.9.1.5. Menembak (Shooting) 

Shooting merupakan salah satu teknik yang mutlak harus dikuasai baik oleh 

pemain yang berposisi sebagai penyerang. Tembakan dilakukan jika pemain 

sudah menemukan waktu dan posisi yang tepat sehingga presentasi untuk menjadi 

gol pun akan semakin besar. 

2.10. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mampu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah yang sesuai dengan konsep yang dipelajari. Permasalahan 

yang sering dihadapi dalam pembelajaran Penjasorkes kususnya pada model atau 

cara guru menyampaikan materi pembelajaran. Sering kali materi yang diajarkan 

oleh guru kurang tertanam kuat dalam benak siswa. Siswa kurang mampu 

menganalisis gerakan yang telah diajarkan oleh guru, sebab guru hanya 

menyampaikan meteri secara verbal, kalaupun memberikan contoh atau 

demonstrasi kurang dapat ditangkap oleh siswa secara optimal.  

Permasalahan umum dalam pembelajaran Penjasorkes adalah sarana dan 

prasarana yang masih bisa dikategorikan kurang, serta peran aktif siswa dalam 

kegiatan belajar. Proses pembelajaran yang berlangsung belum menunjukkan 
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adanya partisipasi siswa secara penuh. Siswa berperan sebagai objek 

pembelajaran yang hanya bisa mendengar dan mengaplikasikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu proses pembelajaran kurang mengoptimalkan 

penggunaan modifikasi pembelajaran yang dapat memancing peran aktif siswa. 

Penggunaan modifikasi dalam pelaksanaan tindakan tiap siklusnya 

disesuaikan dengan topik materi yang sedang dipelajari. Modifikasi yang 

digunakan antara lain berupa perubahan aturan serta alat yang digunakan dalam 

pembelajaran permainan Sepak bola. Secara lebih rinci jenis-jenis perubahan 

tersebut dijabarkan dalam RPP. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. Sutrisno 

hadi (2001:156) berpendapat bahwa metodologi penelitian sebagaimana dikenal 

sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan memajukan syarat-syarat yang 

benar, maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu 

penelitian dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Untuk itu, maka penguasaan tentang metode penelitian harus tepat dan 

mengarah pada tujuan permasalahan yang akan diteliti, agar hasil yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas,yang menurut Mc. Niff 

dalam Suroso (2009:19) memberikan penjelasan definisi penelitian tindakan kelas 

sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan 

yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai alat pengembangan kurikulum, 

pengembangan sekolah, pengembangan keahlian mengajar, dan sebagainya. 

Pendek kata, melalui penelitian tindakan kelas guru melakukan penelitian reflektif 

untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran. 

Pada dasarnya desain penelitian terdiri dari empat komponen yaitu rencana, 

tindakan, pengamatan/observasi, dan refleksi. Sedangkan alur tindakan dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3. Siklus penelitian tindakan kelas 

Model Spiral dari Kemmis dan Taggart (1998) 

3.1. SettingPenelitian 

3.1.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan mulai bulan November 2012 

sampai selesai. 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di SDN 1 Purwogondo 

Kuwarasan Kabupaten Kebumen di mana peneliti tinggal. Pemilihan lokasi ini 

diharapkan memberi kemudahan kususnya menyangkut pengenalan lingkungan 

yang berhubungan dengan anak didik sebagai subjek penelitian. Selain itu, 

komunikasi antara peneliti dan objek yang diteliti akan lebih mudah, serta 

peneliti juga dapat memantau keadaan yang terjadi dengan cara yang lebih 

intensif. 
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3.1.2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa-siswi kelas V SDN 1 

Purwogondo tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 29 anak. Yang terdiri dari 

13 laki-laki dan 16 perempuan. 

3.2. Prosedur penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan dalam beberapa siklus untuk 

melihat bagaimana penerapan permainan Sepak bola Mini dalam Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan siswa kelas V SDN 1 Purwogondo Kabupaten 

Kebumen Tahun Ajaran 2012/2013. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang ingin dicapai, seperti yang sudah didesain dalam faktor yang 

diselidiki. 

3.2.1. Siklus I 

3.2.1.1. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan persiapan pembelajaran Sepak bola seperti : 

1. Identifikasi keadaan awal siswa yang meliputi jumlah siswa dan informasi 

tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Membuat skenario pembelajaran modifikasi Sepak bola meliputi silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar evaluasi, dan 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran 

modifikasi Sepak bola. 

3.2.1.2. Pelaksanaan Tindakan 
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Merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai skenario pembelajaran. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Guru menjelaskan rencana kegiatan yang akan digunakan serta 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. 

2. Guru menjelaskan teknik dasar permainan Sepak bola kepada siswa. 

3. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok 

putra dan 2 kelompok putri. 

4. Siswa mempraktikkan modifikasi permainan Sepak bola. 

3.2.1.3. Pengamatan Tindakan 

Observasi atau pengamatan adalah tindakan untuk mengamati jalannya 

pelaksanaan tindakan yaitu mengamati keterampilan proses siswa selama 

melakukan permainan Sepak bolayang dimodifikasi. 

3.2.1.4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap refleksi adalah menganalisis jalannya 

pembelajaran dan menganalisis perangkat evaluasi berupa tes hasil belajar Sepak 

bola. Berdasarakan perangkat evaluasi tersebut kemudian diidentifikasi dan 

dijadikan bahan masukkan untuk siklus berikutnya. 

3.2.2. Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan didasarkan pada hasil apa yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan 

materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan. Hal ini diharapkan agar semua tujuan dalam penelitian 
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dapat tercapai dan diperoleh data yang tepat. Demikian juga termasuk dalam 

proses tahap pelaksanaan, pengamatan, dan intepretasi, serta analisis, dan refleksi 

yang juga tidak bisa terlepas dan mengacu pada siklus sebelumnya yang sudah 

dilaksanakan. 

3.3. Persiapan Penelitian Tindakan Kelas 

Persiapan sebelum Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dan dibuat 

berbagai input instrumen yang akan dikenakan untuk memberikan perlakuan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas, yaitu: 

3.3.1. Psikomotor 

Tes ini digunakan untuk mengetahui  keterampilan siswa terhadap teknik 

dasar dalam permainan Sepak bola yang meliputi : 

3.3.1.1. Teknik dasar mengumpan atau passing 

1) Kaki tumpu ditempatkan sejajar dan dekat dengan bola. Lutut sedikit 

dibengkokkan. 

2) Kaki tendang datang dari arah belakang, dengan lutut berputar ke arah 

luar. 

3) Posisi badan berada di atas bola (menutup). 

4) Tangan membentang ke arah samping untuk menjaga keseimbangan 

tubuh. 

5) Bola ditendang pada bagian tengah-tengah bola. 

6) Mata melihat pada bola.  
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3.3.1.2. Teknik dasar menerimabola atau controlling 

1) Mata melihat pada bola. 

2) Badan condong sedikit ke arah bola datang. 

3) Berat badan di atas kaki tumpu. 

4) Lutut dan kaki yang akan menerima bola bengkok sedikit dan ke arah 

luar. 

5) Pada saat kontak dengan bola, kaki penerima diangkat sedikit. 

6) Kaki bagian dalam dari kaki penerima sedikit menghadap ke tanah, 

dan mengurung bola antara kaki dan tanah. 

3.3.1.3. Teknik dasar membawa bola atau driblle 

1) Mata melihat pada bola. 

2) Kepala dan badan di atas bola. 

3) Bola didorong dengan bagian dalam kaki, dan tetap dalam jarak 

penguasaan. 

4) Bola didorong ke depan dengan garis lurus. 

5) Posisi badan berada antara bola dan lawan. 

3.3.1.4. Teknik dasar menembak atau shooting 

1) Kaki tumpu ditempatkan sejajar dan dekat dengan bola. Lutut sedikit 

dibengkokkan. 

2) Kaki tendang datang dari arah belakang. 

3) Posisi badan berada di atas bola (menutup). 

4) Tangan membentang ke arah samping untuk menjaga keseimbangan 

tubuh. 
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5) Bola ditendang pada bagian tengah-tengah bola. Bagian kaki 

menyentuh bola adalah punggung kaki. 

6) Mata melihat pada bola. 

3.3.2. Afektif 

Tes ini digunakan untuk mengetahui perilaku siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran modifikasi permainan Sepak bola yang terdiri dari beberapa 

aspek, yaitu : 

1) Menghargai teman dalam satu tim 

2) Bertanggung jawab pada posisi 

3) Mau menerima saran dari teman 

4) Tidak mencederai lawan 

5) Menerima keputusan wasit 

6) Memakai seragam 

7) Memiliki motivasi dalam bermain 

8) Kehadiran 

3.3.3. Kognitif 

Tes kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuanpemahaman  siswa 

terhadap materi pembelajaran Sepak bola. 

3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 
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3.4.1. Observasi 

Alat yang digunakan adalah lembaran observasi tentang aktivitas guru dan 

siswa. Kegiatan observasi dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran, untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran pemahaman bermain Sepak 

bola menggunakan media serta evaluasi pembelajaran, serta faktor-faktor 

penunjang dan penghambat pelaksanaan pembelajaran. 

3.4.2. Angket/Kuesioner 

Wawancara diberikankepada siswa sesudah pelaksanaan pembelajaran, 

dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pemahaman siswa (kognitif) 

selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Angket disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

pengetahuan siswa selama pelaksanaan pembelajaran, baik tentang teknik dalam 

permaian ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di dalam permaian ini. Hal 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman siswa tentang 

pembelajaran yang sudah dilakukan. 

3.4.3. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan instrumen yang dibuat 

guru, di mana instrumen merupakan sebuah hal yang sangat penting 

keberadaanya dalam rangka untuk menciptakan kelancaran proses kegiatan 

belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati keterampilan siswa selama proses 

pembelajaran Sepak bola. Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas. Keterampilan-keterampilan tersebut diamati dalam 2 siklus. Dimana setiap 

siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi (pengamatan), 

dan refleksi. Kedua siklus ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

adanya peningkatan dari keterampilan-keterampilan proses siswa selama proses 

pembelajaran Sepak bola. 

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data digunakan suatu cara atau alat 

yang tepat agar kesimpulan yang diambil tidak menyesatkan. Cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tersebut menggunakan metode 

pengumpulan data melalui observasi dan angket/kuesioner. 

Angket atau kuesioner yaitu suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus 

dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki yang juga disebut 

dengan responden (Bimo Walgito,2004:75).Angket ini diadakan dengan 

menggunakan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-formulir diajukan 

secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan tanggapan, informasi, 

jawaban dan sebagainya. 

Penyebaran angketnya, dilakukan setelah peneliti memberikan model 

pembelajaran pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang telah 

dimodifikasi. Kuesioner atau angket merupakan suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa yang ingin 

diselidiki, yang juga disebut dengan responden. Dengan kuesioner ini dapat 
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diperoleh fakta-fakta atau opini. Pertanyaan dalam kuesioner tergantung pada 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai.Maksud dan tujuan berpengaruh terhadap 

bentuk pertanyaan yang ada dalam kuesioner (Bimo Walgito, 2004:75). 

 Dipilihnya angket tipe pilihan, karena angket tipe ini lebih menarik 

sehingga responden segera terdorong untuk mengisi angket tersebut. selain 

itu,responden juga lebih mudah dalam memberikan jawaban dan waktu yang 

diperlukan untuk menjawab lebih singkat jika dibandingkan dengan tipe yang 

lain. Agar pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen penelitian lebih sistematis dan 

dapat mengenai sasaran yang dituju, maka sebagai langkah awal terlebih dahulu 

disusun kisi-kisi instrumen. 

Dari kisi-kisi instrumen penelitian tersebut dijabarkan kedalam pertanyaan-

pertanyaan yang siap digunakan sebagai alat pengumpul data atau instrumen 

penelitian.Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, maka diperlukan alat 

pengukur data yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu alat ukur atau instrumen 

penelitian yang valid dan reliabel, karena instrumen yang baik harus memenuhi 

dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 2006:168). 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjuk tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 
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variabel yang dimaksud. Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur sahih atau tidaknya angket dari tes psikomotor, kognitif dan afeksi. 

Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, peneliti menggunakan  rumus 

product moment: 

r�� = N. ΣXY − �ΣX��ΣY�
�N. ΣX� − �ΣX����N. ΣY� − �ΣY��� 

Keterangan : 

r��= koefisien korelasi 

N = jumlah subjek 

X = jumlah skor item/butir 

Y = jumlah skor total 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170). 

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi (r) pada taraf 

signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95% apabila xyr  hitung > xyr  tabel maka 

instrumen tersebut dapat dinyatakan layak untuk mengambil data. 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu(Suharsimi Arikunto, 2006:184) 

Perhitunganreliabilitas uji coba instrumen pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha, yaitu :  
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��� = �� �
� − 1� �1 −

������� � 

 

Keterangan : 

��� = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya soal 

���� = jumlah varian butir 

��� = varian total   (Suharsimi Arikunto, 2006:196). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada dasarnya dalam penelitian tindakan perlu dilakukan serangkaian 

tahapan yang akan dapat memenuhi hasil yang diharapkan berdasarkan sikap, 

pemahaman, serta kompetensi bermain. Kegiatan penelitian ini diawali dari 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Masalah tersebut akan 

penulis jelaskan secara rinci sebagai berikut: 

4.1. Deskripsi data penelitian 

4.1.1. Data awal penelitian 

Permainan Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling bayak 

digemari anak SD, sehingga dalam kegiatan penjasorkes pun anak-anak suka 

meminta kepada guru ingin selalu bermain Sepak bola. Berbekal pelajaran 

penjasorkes yang telah dilaksanakan dengan materi permainan Sepak bola, 

penulis mengangkat materi ini karena dalam pelaksanaan pembelajaran masih 

terhambat oleh beberapa faktor yang mengurangi efektifitas proses 

pembelajaran. Hal itu antara lain dengan kendala lapangan yang posisinya sangat 

jauh, sehingga bisa menghabiskan waktu jam pelajaran jika pembelajaran 

dilaksanakan di lapangan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi 

dalam pelaksanaan materi pembelajaran Sepak bola ini, misal dari sisi sarana 

dan prasarana, serta peraturan yang digunakan. Sehingga diharapkan proses 
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pembelajaran akan lebih efektif, selain itu siswa pun akan menikmati dan 

mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diberikan. 

4.1.2. Data Siklus I 

4.1.2.1. Paparan Perencanaan 

Berdasarkan data dari hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

kemudian disepakati oleh penulis dan mitra peneliti bahwan penelitian 

tindakan kelas yang akan dilakukan dengan menyusun serangkaian 

perencanaan pelaksanaan, antara lain: 

1) Menetapkan materi pembelajaran yang ada hubungannya degan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa disesuaikan dengan 

alokasi waktu KBM penjasorkes. 

2) Membuat rencana pembelajaran dalam bentuk satuan rencan pembelajaran, 

adapun satuan rencana pembelajaran terlampir. 

3) Mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan seperti bola sepak dari 

plastik, peluit, dan nomor punggung. 

4) Mendesain alat evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

5) Menyiapkan format observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

6) Melakukan survei lokasi bersama mitra peneliti. 

7) Bagi siswa yang mempunyai bola ditugaskan untuk membawa bola dari 

rumah masing-masing. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Siklus I 

Hari  : Rabu, 7 November 2012 
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Pukul : 07.15 – 09.30 WIB 

Pertama-tama guru masuk ke lapangan, kemudian membariskan siswa, 

presensi dan apresepsi mulai dari ucapan salam, penyampaian materi, konsep, 

dan tujuan pembelajaran. Kemudian langsung melakukan pemanasan dinamis. 

Untuk siklus pertama, kehadiran siswa berjumlah 29. Akan tetapi, tidak 

beberapa lama ada satu siswa yang merasa tidak enak badan dan diizinkan 

untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Sehingga jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran ini menjadi 28 siswa saja. Untuk menyesuaikan 

jumlah tersebut, guru membagi menjadi empat kelompok yang terdiri dari dua 

kelompok putra dan dua kelompok putri. Kemudian guru mengatur dan 

memodifikasi ruang lapangan. Untuk lapangan sepak bola mini, guru 

membatasinya dengan kapur yang digariskan di tiap tepi lapangan. Gawang 

yang digunakan adalah gawang yang sudah dimodifikasi dengan ukuran 1,5 × 

2,5 meter. Waktu yang digunakan dalam pembelajaran adalah 4 × 35 menit. 

Kemudian guru memberikan contoh gerakan dribbling, passing, dan shooting 

secara bergantian yang kemudian dipraktekkan oleh para siswa. Kemudian 

baru siswa melakukan permainan sepak bola mini sesuai dengan kelompok 

yang sudah dibagi. 

Sebelum permainan sepak bola mini berlangsung, setiap siswa diberikan 

nomor punggung untuk memudahkan observer mengamati unjuk kerja yang 

dilakukan oleh masing-masing siswa. Pada saat permainan sepak bola mini 

berlangsung, obeserver mengamati unjuk kerja setiap siswa satu per satu secara 
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bergantian tanpa mengetahui bahwa kegiatan mereka sedang diamati. Aspek 

yang diamati antara lain : kualitas passing, controlling, dribbling, dan shooting. 

4.1.2.3. Obsevasi (Pengamatan) 

Dari data hasil observasi dan catatan lapangan, kemudian diskusi dengan 

obsever lainnya sebagai mitra peneliti, ditemukan beberapa hal yang menjadi 

kendala pembelajaran pada siklus petama yaitu: 

1) Penguasaan kemampuan bermain yang beragam dari karakteristik siswa, 

baik dalam segi teknik maupun taktik. Ada siswa yang dapat dikategorikan 

memiliki teknik bermain yang cukup bagus, akan tetapi ada juga siswa 

yang masih sangat asing dengan permainan sepak bola. 

2) Siswa cenderung kurang memperhatikan apa yang sudah dijelaskan dan 

dicontohkan oleh guru. 

3) Keragaman karakteristik siswa harus diperhatikan oleh guru dengan cara 

menjelaskan yang lebih singkat, jelas, dan dimengerti pemahaman pola 

permainan sepak bola baik dari segi teknik maupun taktik. 

4.1.2.4. Refleksi 

Dari hasil observasi dan diskusi dengan mitra peneliti didapat data yang 

dapat dijadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran siklus pertama, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Berikan umpan balik (feed back), seperti pujian dan penghargaan dari apa 

yang sudah dilakukan oleh siswa. 
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2) Selalu memberikan kesempatan bergerak lebih banyak terhadap anak 

sehingga pengalaman belajar bisa meningkat seperti memanfaatkan jumlah 

bola untuk aktivitas gerak yang dilakukan siswa. 

3) Berikan penjelasan dan contoh yang baik supaya siswa lebih memahami 

materi yang sedang diajarkan. 

4) Eksplorasi potensi siswa seperti bertanya kepada siswa tentang 

pemahaman bermain sepak bola. 

5) Posisi guru lebih ditingkatkan dengan berkeliling supaya aktivitas siswa 

dapat lebih terkontrol/terawasi. 

6) Berikan tindak lanjut kepada siswa terkait materi yang telah disampaikan. 

Tabel 1.Hasil Belajar Permainan Sepak Bola Mini pada Siklus I 

No. Nama 
Afektif 

(%) 

Kognitif 

(%) 

Psikomotor 

(%) 
Ket. 

1. Nanang H. 75 80 73  
2. Yulistiani 88 90 39  
3. Fajrina Ismi A. 100 90 39  
4. Izafad Sidfi Alzin 100 80 34  
5. Ade Putri Kharisma 100 90 34  
6. Akmalurrizqi Fudzini 100 90 52  
7. Anindita Kumar 100 90 34  
8. Aprinia Sarawati 100 90 39  
9. Ari Apri Wibowo 100 90 73  

10. Atikah Salma 100 80 30  
11. Awalun M. S. 100 100 52  
12. Bintang Pambudi 100 90 56  
13. Danu Indra Prasetya 100 90 56  
14. Didi Karmadi Dwi Y. 100 90 52  
15. Dini S. 100 80 34  
16. Eko M. 75 80 56  
17. Fikah Al Rosi 100 100 30  
18. Kharisma Yoga F. 100 80 39  
19. Lisa Maskunah Widia 100 80 34  



53 

 

 

 

20. Miftahul Alim Muslim 100 80 56  
21. Ratna Wati 100 70 39  
22. Rovina Lusi Maroah 100 80 34  
23. Septia Nur Haeni 100 100 39  
24. Syafiq M. N. 88 100 34  
25. Tri Uly Ana 0 0 0  
26. Yusuf Eko S. 100 90 52  
27. Nurul Syafari 100 80 56  
28. Reyhainil Jannah 100 80 39  
29. Nur Aldi 100 80 52  

Rata-rata 97,36 86 44,89 
 

4.1.3. Data Siklus II 

4.1.3.1. Paparan Perencanaan 

Perencanaan penelitian kelas yang dilakukan sama seperti kegiatan 

sebelumnya yaitu pada penetapan materi pembelajaran yang ada hubungannya 

dengan materi pembelajaran sebelumnya, akan tetapi dengan instruksi yang 

lebih singkat dari guru serta pemberian contoh gerakan yang lebih jelas kepada 

siswa. 

4.1.3.2. Pelaksanaan Siklus II 

Hari  : Rabu, 7 November 2012 

Pukul : 07.15 – 09.30 WIB 

Pertama-tama guru masuk ke lapangan, kemudian membariskan siswa, 

presensi dan apresepsi mulai dari ucapan salam, penyampaian materi, konsep, 

dan tujuan pembelajaran. Kemudian langsung melakukan pemanasan dinamis 

dan statis. Untuk siklus kedua, kehadiran siswa komplit berjumlah 29 siswa 

dari awal pembelajaran sampai akhir. Kemudian guru mengatur barisan dan 

memberikan contoh teknik gerakan yang kemudian diikuti oleh siswa. 
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Dilanjutkan setelah itu siswa bisa bermain sepak bola mini yang setiap timnya 

sudah dibagi oleh guru. 

Untuk pelaksanaan permainan sepak bola mini pada siklus II ini pun 

setiap siswa diberikan nomor punggung. Pada saat permainan sepak bola mini 

berlangsung, obeserver mengamati unjuk kerja setiap siswa satu per satu secara 

bergantian tanpa mengetahui bahwa kegiatan mereka sedang diamati. Aspek 

yang diamati sama dengan siklus sebelumnya, yaitu : kualitas passing, 

controlling, dribbling, dan shooting. 

4.1.3.3. Observasi Pengamatan 

Dari hasil observasi dan catatan lapangan, yang kemudian didiskusikan 

dengan observer sebagai mitra peneliti, ditemukan beberapa hal mengenai 

pembelajaran pada siklus II ini, yaitu: 

1) Siswa mulai bisa memahami tentang materi permainan sepak bola mini. 

2) Kemampuan bermain yang dilakukan siswa mulai terlihat adanya 

peningkatan kususya terhadap siswa laki-laki. 

3) Dengan penambahan suasana kompetisi membuat pembelajaran lebih 

bergairah. 

4.1.3.4. Refleksi  

Dari hasil observasi dan diskusi dengan mitra peneliti dapat dijadikan 

bahan untuk refleksi pembelajaran, yaitu: 

1) Aktivitas siswa dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor meunjukkan 

arah yang lebih baik. 
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2) Bermain adalah dunia anak, pembelajaran melalui pendekatan bermain 

bisa meningkatkan ranah sikap, pengetahuan materi, dan keterampilan 

gerak siswa. 

Tabel 2.Hasil Belajar Permainan Sepak Bola Mini pada Siklus II 

No. Nama 
Afektif 

(%) 

Kognitif 

(%) 

Psikomotor 

(%) 
Ket. 

1. Nanang H. 88 80 73  
2. Yulistiani 100 90 39  
3. Fajrina Ismi A. 100 100 39  
4. Izafad Sidfi Alzin 100 90 34  
5. Ade Putri Kharisma 100 90 39  
6. Akmalurrizqi Fudzini 100 90 56  
7. Anindita Kumar 100 90 39  
8. Aprinia Sarawati 100 90 39  
9. Ari Apri Wibowo 100 90 73  

10. Atikah Salma 100 90 34  
11. Awalun M. S. 100 100 52  
12. Bintang Pambudi 100 90 56  
13. Danu Indra Prasetya 100 90 56  
14. Didi Karmadi Dwi Y. 100 80 56  
15. Dini S. 100 90 39  
16. Eko M. 88 90 56  
17. Fikah Al Rosi 100 90 34  
18. Kharisma Yoga F. 100 80 39  
19. Lisa Maskunah Widia 100 80 39  
20. Miftahul Alim Muslim 100 80 56  
21. Ratna Wati 100 80 39  
22. Rovina Lusi Maroah 100 80 39  
23. Septia Nur Haeni 100 90 39  
24. Syafiq M. N. 100 90 39  
25. Tri Uly Ana 100 90 39  
26. Yusuf Eko S. 100 100 56  
27. Nurul Syafari 100 90 60  
28. Reyhainil Jannah 100 90 39  
29. Nur Aldi 100 80 52  

Rata-rata 99,17 88 46,55 
 

 



 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Aspek Perilaku Sikap

Pada aspek afektif ini, yang diamati adalah sikap dan perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, peneliti 

mengamati tingkah laku yang dilakukan sati per satu siswa secara bergantian. 

Sebagian besar siswa sudah m

pembelajaran. Misalnya, siswa sudah datang tepat waktu saat pembelajaran, 

memperhatikan setiap instruksi dan perintah yang diberikan guru, menghargai 

sesama teman, dan sebagainya.

Hasil pengamatan afektif siswa 

mini pada siklus I dan II dapat dilihat pada 

Tabel 3

Afektif

Perbandingan 

ditunjukkan pada gambar  berikut

Gambar

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

 

Perilaku Sikap (Afektif) 

Pada aspek afektif ini, yang diamati adalah sikap dan perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, peneliti 

mengamati tingkah laku yang dilakukan sati per satu siswa secara bergantian. 

Sebagian besar siswa sudah menunjukkan perilaku yang baik selama proses 

pembelajaran. Misalnya, siswa sudah datang tepat waktu saat pembelajaran, 

memperhatikan setiap instruksi dan perintah yang diberikan guru, menghargai 

sesama teman, dan sebagainya.  

Hasil pengamatan afektif siswa selama proses pembelajaran sepak bola 

mini pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Perilaku Siswa 

Afektif 
Siklus I Siklus II

97,36% 99,17%

 hasil pengamatan afektif siswa pada masing

ditunjukkan pada gambar  berikut: 

Gambar 4. Perbandingan Pengamatan Afektif Siswa

Afektif
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Pada aspek afektif ini, yang diamati adalah sikap dan perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, peneliti 

mengamati tingkah laku yang dilakukan sati per satu siswa secara bergantian. 

enunjukkan perilaku yang baik selama proses 

pembelajaran. Misalnya, siswa sudah datang tepat waktu saat pembelajaran, 

memperhatikan setiap instruksi dan perintah yang diberikan guru, menghargai 

selama proses pembelajaran sepak bola 

Siklus II 

99,17% 

siswa pada masing-masing siklus 

 

Afektif Siswa 

Siklus I

Siklus II
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Melihat dari hasil pengamatan perilaku siswa pada siklus I, persentase 

rata-rata siswa mencapai 97,36% yang dinyatakan dengan kriteria baik, ini 

menunjukkan siswa sudah mengerti terhadap tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. Dengan demikian, pada siklus II perlu dipertahankan dari apa yang 

sudah diterapkan oleh siswa, akan tetapi guru harus tetap selalu memberikan 

motivasi yang dapat mendorong siswa lebih berkompetensi secara sportif. Hal 

ini yang mengharuskan peneliti untuk melanjutkannya pada siklus II. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan materi yang sama 

yaitu Sepak bolamini, persentase rata-rata siswa mencapai 99,17% yang juga 

dinyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah paham terhadap 

tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. 

4.2.2. Aspek Pemahaman Siswa (Kognitif) 

Untuk aspek kognitif ini, yang diamati adalah pengetahuan siswa 

tentang permainan sepak bola. Untuk mendapatkan data tentang pengetahuan 

siswa, peneliti memberikan lembar kuesioner kepada setiap siswa yang berisi 

soal-soal tentang permainan sepak bola. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 

pelaksanaan permainan sepak bola, dialokasikan waktu 15 menit pada saat 

sesi evaluasi pembelajaran berlangsung. Sebagian besar siswa sudah 

mengetahui tentang pengetahuan dasar permainan sepak bola yang ada, 

misalnya berapa ukuran lapangan sepak bola, berapa jumlah pemain dalam 

sebuah tim, dan beberapa peraturan yang ada di dalam sebuah pertandingan 

sepak bola. 



 

Hasil penilaian 

Sepak bola mini dapat dilihat pada tabel 

Tabel 4

Kognitif

Perbandingan

masing-masing siklus ditunjukkan pada gambar  berikut

Melihat dari hasil 

pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan sepak bola, persentase rata

rata siswa mencapai 86

menunjukkan pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan 

sudah baik. Dengan demikian, pada siklus II perlu adanya motivasi yang dapat 

mendorong siswa lebih giat lagi belajar supaya nilai yang sudah didapat bisa 

dipertahankan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada 

siklus II. 

85%

86%

87%

88%

 

penilaian pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Pemahaman KognitifSiswa

Kognitif 
Siklus I Siklus II

86% 88%

Perbandingan hasil penilaian pemahaman siswa 

masing siklus ditunjukkan pada gambar  berikut: 

Gambar 5.Perbandingan Nilai Kognitif 

Melihat dari hasil penilaian terhadap pemahaman siswa pada siklus I, 

pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan sepak bola, persentase rata

rata siswa mencapai 86% yang dinyatakan dengan kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan 

sudah baik. Dengan demikian, pada siklus II perlu adanya motivasi yang dapat 

mendorong siswa lebih giat lagi belajar supaya nilai yang sudah didapat bisa 

dipertahankan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada 

Kognitif
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siswa terhadap materi pembelajaran 

Siswa 

Siklus II 

88% 

 (kognitif) pada 

 

penilaian terhadap pemahaman siswa pada siklus I, 

pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan sepak bola, persentase rata-

yang dinyatakan dengan kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan pengetahuan siswa terhadap modifikasi permainan sepak bola 

sudah baik. Dengan demikian, pada siklus II perlu adanya motivasi yang dapat 

mendorong siswa lebih giat lagi belajar supaya nilai yang sudah didapat bisa 

dipertahankan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada 

Siklus I

Siklus II
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Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan materi yang sama 

yaitu Sepak bola persentase rata-rata siswa terhadap pembelajaran Sepak bola 

mencapai 88% yang juga dinyatakan dengan kriteria baik, ini menunjukkan 

bahwa siswa sudah paham terhadap permainan Sepak bola. 

4.2.3. Aspek Keterampilan Psikomotor 

Pada aspek psikomotor ini, yang diamati adalah unjuk kerja gerak 

siswa selama mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, 

peneliti mengamati setiap gerakan psikomotorik yang dilakukan  oleh siswa. 

Sebagian besar siswa belum dapat melakukan teknik dasar permaina sepak 

bola dengan baik selama proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa 

masih merasa asing dengan teknik dasar sepak bola yang sesungguhnya. 

Namun siswa tetap merasa antusias untuk melakukan permainan sepak bola 

mini. 

Data hasil pengamatan keterampilan psikomotor diperoleh hasil 

seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5. Hasil Pengamatan Keterampilan Psikomotorik Siswa 

Psikomotor 
Siklus I Siklus II 

44,89% 46,55% 

Perbandingan hasil pengamatan keterampilan psikomotor siswa pada 

masing-masing siklus ditunjukkan pada gambar  berikut : 



 

Gam

Melihat dari hasil pengamatan keterampilan psikomotor pada siklus I, 

teknik dasar siswa dalam berm

rata-rata siswa mencapai 44,89

ini menunjukkan bahwa siswa masih merasa kesulitan dan belum siap dalam 

memainkan modifikasi permainan Sepak bola. Dengan demikian, pa

perlu adanya motivasi yang dapat mendorong siswa lebih berkompetensi. Hal 

ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada siklus II.

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan materi yang sama 

yaitu Sepak bola mini, persentase 

bola mencapai 46,55

bahwa siswa sudah mendapatkan peningkatan dalam melaksanakan model 

pembelajaran modifikasi permainan Sepak bola walaupun dengan angka yang 

kecil. Dengan demikian terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II.

Hasil peningkatan yang tidak terlalu besar ini disebabkan beberapa faktor 

yang ada selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut antara lain 

karena sebelumnya siswa belum pernah atau masih asing dengan permainan 

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%

 

ambar 6. Perbandingan Keterampilan Psikomotor

dari hasil pengamatan keterampilan psikomotor pada siklus I, 

teknik dasar siswa dalam bermain modifikasi permainan sepak bola

rata siswa mencapai 44,89% yang dinyatakan dengan kriteria cukup. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa masih merasa kesulitan dan belum siap dalam 

memainkan modifikasi permainan Sepak bola. Dengan demikian, pa

perlu adanya motivasi yang dapat mendorong siswa lebih berkompetensi. Hal 

ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada siklus II.

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan materi yang sama 

yaitu Sepak bola mini, persentase rata-rata siswa terhadap pembelajaran Sepak 

bola mencapai 46,55% yang juga dinyatakan cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa sudah mendapatkan peningkatan dalam melaksanakan model 

pembelajaran modifikasi permainan Sepak bola walaupun dengan angka yang 

l. Dengan demikian terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II.

Hasil peningkatan yang tidak terlalu besar ini disebabkan beberapa faktor 

yang ada selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut antara lain 

karena sebelumnya siswa belum pernah atau masih asing dengan permainan 

Psikomotor
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Perbandingan Keterampilan Psikomotor 

dari hasil pengamatan keterampilan psikomotor pada siklus I, 

sepak bola persentase 

yang dinyatakan dengan kriteria cukup. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa masih merasa kesulitan dan belum siap dalam 

memainkan modifikasi permainan Sepak bola. Dengan demikian, pada siklus II 

perlu adanya motivasi yang dapat mendorong siswa lebih berkompetensi. Hal 

ini yang mendorong peneliti untuk melanjutkannya pada siklus II. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II dengan materi yang sama 

rata siswa terhadap pembelajaran Sepak 

yang juga dinyatakan cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa sudah mendapatkan peningkatan dalam melaksanakan model 

pembelajaran modifikasi permainan Sepak bola walaupun dengan angka yang 

l. Dengan demikian terjadi peningkatan antara siklus I dan siklus II. 

Hasil peningkatan yang tidak terlalu besar ini disebabkan beberapa faktor 

yang ada selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut antara lain 

karena sebelumnya siswa belum pernah atau masih asing dengan permainan 

Siklus I

Siklus II
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Sepak bola mini, siswa kurang berlatih atau belajar secara mandiri, serta 

sebelumnya siswa belum mengetahui cara dan teknik yang benar dalam 

permainan Sepak bola. 

4.2.4. Kendala-Kendala yang Dihadapi 

Sedangkan kendala yang muncul selama proses pembelajaran adalah 

adanya siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran disebabkan ia sedang tidak 

enak badan sehingga ia merasa kesulitan untuk melaksanakan permaianan 

modifikasi sepak bola pada pertemuan berikutnya. Akan tetapi, secara umum 

penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Pembelajaran Penjasorkes dengan modifikasi permainan Sepak bola mini 

dapat diterima oleh siswa dan dapat diterapkan di SDN 1 Purwogondo. 

Permainan ini dapat mencakup semua aspek baik afektif, kognitif, dan 

psikomotor. 

1) Hasil akhir pengamatan perilaku siswa (afektif) dengan pencapaian sebesar 

99,17% yang masuk ke dalam kriteria baik. 

2) Hasil akhirpengamatan pemahaman siswa (kognitif) dengan pencapaian 

sebesar 88%yang masuk ke dalam kriteria baik. 

3) Hasil akhirpengamatan keterampilan siswa (psikomotor) dengan pencapaian 

sebesar 46,55% yang masuk ke dalam kriteria cukup. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah pembelajaran dengan modifikasi 

permainan Sepak bola mini dapat dijadikan alternatif untuk diterapkan. Hal ini 

dikarenakan dapat memberikan pengalaman belajar secara langsung pada siswa 

melalui bermain dan pengembangan keterampilan serta sikap sportif dan ilmiah 

yang baik bagi siswa. 
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Pembelajaran Penjasorkes dengan modifikasi permainan Sepak bola mini 

juga dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi sarana dan prasarana yang 

kurang mendukung di sekolah sehingga dapat diterapkan sebagai variasi 

pembelajaran bola besar. 

Bagi guru Penjasorkes diharapkan dapat mengembangkan model-model 

permainan sepak bola yang menarik lainnya untuk digunakan dalam 

pembelajaran permainan bola besar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (siklus I) 

 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 1 Purwogondo 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Olah Raga, dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : V / 1 
Alokasi Waktu  : 3 Jam pelajaran (1× pertemuan)  

Standar Kompetensi  : 1. Mempraktikkan berbagai gerak dasar permainan dan olah raga 
dengan peraturan yang dimodifikasi, dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar  :  
1.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi bola 

besar, serta nilai kerjasama, seportivitas dan kejujuran  
Indikator   :  

1.2.1 Dribble (Menggiring bola) 
1.2.2 Passing (Mengumpan bola) 
1.2.3 Shooting (Menembak bola) 

A. Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ajar ini, siswa harus dapat Melakukan :  
1. Siswa dapat melakukan gerakan 

∼ Melakukan bentuk menggiring bola 
∼ Melakukan bentuk mengumpan bola 
∼ Melakukan cara menembak bola ke arah gawang 

2. Bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. 

B. Materi Pokok  : Permainan bola besar : Sepak bola 

C. Metode  : Ceramah, Demonstrasi, latihan, tanya jawab, dan Penugasan  

D. Langkah Pembelajaran  

I. Kegiatan Awal (30 menit) 

1. Pembelajaran dibuka dengan mengatur siswa dalam bentuk barisan dan 

berdoa. 

2. Siswa melakukan pemanasan berupa permainan-permainan ringan untuk 

mepersiapkan siswa secara fisik maupun psikis, sehingga siswa siap untuk 

melakukan pembelajaran. 

3. Siswa diberikan pemanasan yang lebih memfokuskan pada otot-otot dominan 

yang akan digunakan dalam permainan inti yaitu pada kaki 
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4. Siswa diberi  pemanasan yang merujuk pada pendekatan teknik bermain sepak 

bola seperti passing dan dribbling. 

II. Kegiatan Inti (40 menit) 

1. Siswa diberikan penjelasan mengenai tata cara permainan sepak bola mini 

2. Permainan sepak bola yang di modifikasi dalam bentuk yang lebih sederhana 

yaitu permainan sepak bola mini diberikan pada siswa baik putra maupun putri 

sesuai dengan porsi masing-masing 

III. Kegiatan Akhir (20 menit) 

1. Siswa dikumpulkan untuk diberikan motivasi dan evaluasi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

2. Berdoa dan siswa dibubarkan 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan modifikasi permainan sepak bola mini 

dengan tujuan untuk membuat siswa bergerak lebih aktif bergerak sehingga 

kemampuan psikomotorik siswa dapat meningkat sesuai dengan kemampuan gerak 

pada usia mereka. Modifikasi yang diberikan meliputi empat aspek modifikasi yaitu : 1) 

lapangan, 2) alat, 3) peraturan permainan, dan 4) jumlah pemain. 

1. Lapangan 

Lapangan pada permainan ini disesuaikan dengan lebar halaman yang hanya 

berukuran 18 x 25 meter dengan ukuran gawang 1,5 x 2,5 meter. 

Untuk siswa putri agar memudahkan untuk memasukkan bola kedalam gawang, 

maka gawang dibuat bergerak dengan siswa itu sendiri yang menjadi gawang. 

Gawang untuk siswa putri dari dua siswi saling bergandengan tangan yang 

membentuk sebuah segi empat yang menyerupai gawang dan dapat bergerak 

kesamping kanan dan kiri sehingga memudahkan mereka untuk mencetak angka. 
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2. Alat 

Permainan ini menggunakan bola plastik yang berukuran kecil yang bertujuan agar 

memudahkan siswa untuk menendang bola, selain itu juga agar bola yang 

ditendang tidak melaju terlalu cepat dan tidak membahayakan apabila bola 

mengenai kaca pada ruang kelas. 

Untuk gawang yang dimainkan oleh siswa putra dapat menggunakan tiang, ataupun 

kerucut, atau dengan kursi.  

3. Peraturan permainan 

Peraturan permainan sepak bola mini kali ini mengadopsi peraturan permainan 

futsal. Waktu dalam permainan ini bisa dilaksanakan selama 10 menit. 

4. Jumlah pemain 

Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-5 orang dalam tiap timnya. Hal ini sesuai 

dengan kebutuhan lapangan dalam pembelajaran olahraga yaitu setiap siswa 

memerlukan lapangan dengan luas 20 meter . 

2,5 m 18 m 

25 m 
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RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS GERAK 

1 2 3 4 

1. Melakukan bentuk passing bola 

2. Melakukan bentuk controling bola 

3. Melakukan bentuk dribble bola  

4. Melakukan bentuk shooting ke arah gawang 

  

 

 

JUMLAH     

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (siklus II) 

 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 1 Purwogondo 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Olah Raga, dan Kesehatan 
Kelas/Semester  : V / 1 
Alokasi Waktu  : 3 Jam pelajaran (1× pertemuan)  

Standar Kompetensi  : 1. Mempraktikkan berbagai gerak dasar permainan dan olah raga 
dengan peraturan yang dimodifikasi, dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar  :  
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar kedalam modifikasi bola 

besar, serta nilai kerjasama, seportivitas dan kejujuran  
Indikator   :  

1.2.4 Dribble (Menggiring bola) 
1.2.5 Passing (Mengumpan bola) 
1.2.6 Shooting (Menembak bola) 

E. Tujuan Pembelajaran:  

Setelah mempelajari materi ajar ini, siswa harus dapat Melakukan :  
3. Siswa dapat melakukan gerakan 

∼ Melakukan bentuk menggiring bola 
∼ Melakukan bentuk mengumpan bola 
∼ Melakukan cara menembak bola ke arah gawang 

4. Bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. 

F. Materi Pokok  : Permainan bola besar : Sepak bola 

G. Metode  : Ceramah, Demonstrasi, latihan, tanya jawab, dan Penugasan  

H. Langkah Pembelajaran  

IV. Kegiatan Awal (30 menit) 

5. Pembelajaran dibuka dengan mengatur siswa dalam bentuk barisan dan 

berdoa. 

6. Siswa melakukan pemanasan berupa permainan-permainan ringan untuk 

mepersiapkan siswa secara fisik maupun psikis, sehingga siswa siap untuk 

melakukan pembelajaran. 

7. Siswa diberikan pemanasan yang lebih memfokuskan pada otot-otot dominan 

yang akan digunakan dalam permainan inti yaitu pada kaki 
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8. Siswa diberi  pemanasan yang merujuk pada pendekatan teknik bermain sepak 

bola seperti passing dan dribbling. 

Permainan giring estafet untuk pemanasan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. permainan giring estafet 

V. Kegiatan Inti (40 menit) 

3. Siswa diberikan penjelasan mengenai tata cara permainan sepak bola mini 

4. Permainan sepak bola yang di modifikasi dalam bentuk yang lebih sederhana 

yaitu permainan sepak bola mini diberikan pada siswa baik putra maupun putri 

sesuai dengan porsi masing-masing. 

VI. Kegiatan Akhir (20 menit) 

3. Siswa dikumpulkan untuk diberikan motivasi dan evaluasi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan 

4. Berdoa dan siswa dibubarkan 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan modifikasi permainan sepak bola mini 

dengan tujuan untuk membuat siswa bergerak lebih aktif bergerak sehingga 

Keterangan: 

 : siswa 

 

 : kerucut 

 

 

: arah menggiring 



78 

LAMPIRAN 7 

 

 

kemampuan psikomotorik siswa dapat meningkat sesuai dengan kemampuan gerak 

pada usia mereka. Modifikasi yang diberikan meliputi empat aspek modifikasi yaitu : 1) 

lapangan, 2) alat, 3) peraturan permainan, dan 4) jumlah pemain. 

5. Lapangan 

Lapangan pada permainan ini disesuaikan dengan lebar halaman yang hanya 

berukuran 18 x 25 meter dengan ukuran gawang 1,5 x 2,5 meter. 

Untuk siswa putri agar memudahkan untuk memasukkan bola kedalam gawang, 

maka gawang dibuat bergerak dengan siswa itu sendiri yang menjadi gawang. 

Gawang untuk siswa putri dari dua siswi saling bergandengan tangan yang 

membentuk sebuah segi empat yang menyerupai gawang dan dapat bergerak 

kesamping kanan dan kiri sehingga memudahkan mereka untuk mencetak angka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. lapangan 

6. Alat 

Permainan ini menggunakan bola plastik yang berukuran kecil yang bertujuan agar 

memudahkan siswa untuk menendang bola, selain itu juga agar bola yang 

2,5 m 18 m 

25 m 
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ditendang tidak melaju terlalu cepat dan tidak membahayakan apabila bola 

mengenai kaca pada ruang kelas. 

Untuk gawang yang dimainkan oleh siswa putra dapat menggunakan tiang, ataupun 

kerucut, atau dengan kursi.  

7. Peraturan permainan 

Peraturan permainan sepak bola mini kali ini mengadopsi peraturan permainan 

futsal. Waktu dalam permainan ini bisa dilaksanakan selama 10 menit. 

8. Jumlah pemain 

Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-5 orang dalam tiap timnya. Hal ini sesuai 

dengan kebutuhan lapangan dalam pembelajaran olahraga yaitu setiap siswa 

memerlukan lapangan dengan luas 20 meter . 
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RUBRIK PENILAIAN 
UNJUK KERJA PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS GERAK 

1 2 3 4 

5. Melakukan bentuk passing bola 

6. Melakukan bentuk controling bola 

7. Melakukan bentuk dribble bola  

8. Melakukan bentuk shooting ke arah gawang 

  

 

 

JUMLAH     

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 
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LEMBAR PENILAIAN SISWA ASPEK AFEKTIF 

NO NAMA 
JUMLAH 

SKOR 

1. Nanang H.  

2. Yulistiani  

3. Fajrina Ismi A.  

4. Izafad Sidfi Alzin  

5. Ade Putri Kharisma  

6. Akmalurrizqi Fudzini  

7. Anindita Kumar  

8. Aprinia Sarawati  

9. Ari Apri Wibowo  

10. Atikah Salma  

11. Awalun M. S.  

12. Bintang Pambudi  

13. Danu Indra Prasetya  

14. Didi Karmadi Dwi Yanto  

15. Dini S.  

16. Eko M.  

17. Fikah Al Rosi  

18. Kharisma Yoga F.  

19. Lisa Maskunah Widia  

20. Miftahul Alim Muslim  

21. Ratna Wati  

22. Rovina Lusi Maroah  

23. Septia Nur Haeni  

24. Syafiq M. N.  

25. Tri Uly Ana  

26. Yusuf Eko S.  

27. Nurul Syafari  
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28. Reyhainil Jannah  

29. Nur Aldi  

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Aspek yang dinilai Skor 

 

afektif 

8 :  Jika siswa dapat melakukan delapan point indikator. 

7 :  Jika siswa dapat melakukan tujuh point indikator. 

6 : Jika siswa dapat melakukan enam point indikator. 

5 : Jika siswa dapat melakukan lima point indikator. 

4 : Jika siswa dapat melakukan empat point indikator. 

3 : Jika siswa dapat melakukan tiga point indikator. 

2 :  Jika siswa dapat melakukan dua point indikator. 

1 :  Jika siswa dapat melakukan satu point indikator. 

Skor maksimal  :  8 

Skor minimal  :   0 

     Persentase   :  
���� !��"#$�%&'(! )(*
����� !�+"��&+") ,�100% 

Keterangan  : 

Aktivitas Siswa  67 – 100% = baik (A) 

Aktivitas Siswa  34 – 66% = cukup (B)  

Aktivitas Siswa  0 –  33% = kurang (C)  
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Lembar Nilai Hasil Kuesioner Aspek Kognitif 

NO NAMA 
JUMLAH 

SKOR 

1. Nanang H.  

2. Yulistiani  

3. Fajrina Ismi A.  

4. Izafad Sidfi Alzin  

5. Ade Putri Kharisma  

6. Akmalurrizqi Fudzini  

7. Anindita Kumar  

8. Aprinia Sarawati  

9. Ari Apri Wibowo  

10. Atikah Salma  

11. Awalun M. S.  

12. Bintang Pambudi  

13. Danu Indra Prasetya  

14. Didi Karmadi Dwi Yanto  

15. Dini S.  

16. Eko M.  

17. Fikah Al Rosi  

18. Kharisma Yoga F.  

19. Lisa Maskunah Widia  

20. Miftahul Alim Muslim  

21. Ratna Wati  

22. Rovina Lusi Maroah  

23. Septia Nur Haeni  

24. Syafiq M. N.  

25. Tri Uly Ana  

26. Yusuf Eko S.  

27. Nurul Syafari  
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28. Reyhainil Jannah  

29. Nur Aldi  

 

Skor maksimal  :  10 

Skor minimal  :   0 

     Persentase   :  
���� !��"#$�%&'(! )(*
����� !�+"��&+") ,�100% 

Keterangan  : 

Aktivitas Siswa  67 – 100% = baik (A) 

Aktivitas Siswa  34 – 66% = cukup (B)  

Aktivitas Siswa  0 –  33% = kurang (C) 
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LEMBAR PENILAIAN SISWA ASPEK PSIKOMOTOR 

NO NAMA 
KUALITAS GERAK JUMLAH 

SKOR 1 2 3 4 

1. Nanang H.      

2. Yulistiani      

3. Fajrina Ismi A.      

4. Izafad Sidfi Alzin      

5. Ade Putri Kharisma      

6. Akmalurrizqi Fudzini      

7. Anindita Kumar      

8. Aprinia Sarawati      

9. Ari Apri Wibowo      

10 Atikah Salma      

11. Awalun M. S.      

12. Bintang Pambudi      

13. Danu Indra Prasetya      

14. Didi Karmadi Dwi Yanto      

15. Dini S.      

16. Eko M.      

17. Fikah Al Rosi      

18. Kharisma Yoga F.      

19. Lisa Maskunah Widia      

20. Miftahul Alim Muslim      

21. Ratna Wati      

22. Rovina Lusi Maroah      

23. Septia Nur Haeni      

24. Syafiq M. N.      

25. Tri Uly Ana      

26. Yusuf Eko S.      

27. Nurul Syafari      

28. Reyhainil Jannah      
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29. Nur Aldi      

 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

Aspek yang dinilai Skor 

1. Passing 

2. Controlling 

3. Driblle 

4. shooting 

6 : Jika siswa dapat melakukan enam point indikator. 

5 : Jika siswa dapat melakukan lima point indikator. 

4 : Jika siswa dapat melakukan empat point indikator. 

3 : Jika siswa dapat melakukan tiga point indikator. 

2 :  Jika siswa dapat melakukan dua point indikator. 

1 :  Jika siswa dapat melakukan satu point indikator. 

Skor maksimal  :  6 

Skor minimal  :  0 

     Persentase   :  
���� !��"#$�%&'(! )(*

���� !�+"��&+") ,�100% 

Keterangan  : 

Aktivitas Siswa  67 – 100% = baik (A) 

Aktivitas Siswa  34 – 66% = cukup (B)  

Aktivitas Siswa  0 –  33% = kurang (C) 
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KUESIONER KOGNITIF UNTUK SISWA 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama Siswa : 

Kelas  : 

No. absen : 

II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Isilah identitas saudara terlebih dahulu. 

2. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan apa yang saudara rasakan. 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf A atau B sesuai dengan pilihanmu. 

4. Kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan nilai, sehingga tidak mempengaruhi 

keberadaan saudara disekolahan. 

5. Selamat mengerjakan dan terima kasih. 
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III. PERTANYAAN 

A. RANAH KOGNITIF 

1. Sepak bola adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu 
berlawanan dan masing-masing regu memiliki sebelas pemain. 

a. Benar    b.  Salah 
2. Dalam modifikasi permainan sepak bola mini, ada salah satu peraturan bola 

yang dikuasai oleh pemain lain tidak boleh direbut. 
a. Benar     b. Salah 

3. Waktu menendang bola dalam permainan sepak bola dengan menggunakan 
telapak kaki. 

a. Benar     b. Salah 
4. Waktu menerima bola, mata tertuju pada bola yang datang 

a. Benar     b. Salah 
5. Tim yang memasukkan lebih banyak gol akan menang 

a. Benar     b. Salah 
6. Handsball terjadi saat tangan pemain menyentuh bola 

a. Benar       b. Salah 
7. Pemain yang mendapat kartu kuning dari wasit akan dikeluarkan dari lapangan 

a. Benar     b. Salah 
8. Seorang pemain harusnya menghormati keputusan seorang wasit 

a. Benar     b. Salah 
9. Dalam permainan sepak bola boleh saling mengejek lawan 

a. Benar     b. Salah 
10. Pemain boleh menjatuhkan lawan jika dalam keadaan terdesak 

a. Benar     b. Salah 
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Daftar Presensi 

Kelas V SDN 1 Purwogondo 

No. Nama 
Tanggal 

Keterangan 
7 14 

1. Nanang H. √ √  
2. Yulistiani √ √  
3. Fajrina Ismi A. √ √  
4. Izafad Sidfi Alzin √ √  
5. Ade Putri Kharisma √ √  
6. Akmalurrizqi Fudzini √ √  
7. Anindita Kumar √ √  
8. Aprinia Sarawati √ √  
9. Ari Apri Wibowo √ √  

10. Atikah Salma √ √  
11. Awalun M. S. √ √  
12. Bintang Pambudi √ √  
13. Danu Indra Prasetya √ √  
14. Didi Karmadi Dwi Yanto √ √  
15. Dini S. √ √  
16. Eko M. √ √  
17. Fikah Al Rosi √ √  
18. Kharisma Yoga F. √ √  
19. Lisa Maskunah Widia √ √  
20. Miftahul Alim Muslim √ √  
21. Ratna Wati √ √  
22. Rovina Lusi Maroah √ √  
23. Septia Nur Haeni √ √  
24. Syafiq M. N. √ √  
25. Tri Uly Ana - √  
26. Yusuf Eko S. √ √  
27. Nurul Syafari √ √  
28. Reyhainil Jannah √ √  
29. Nur Aldi √ √  
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Tabel Rekap Nilai Afektif 

NO Nama 
Nilai Prosentase Kriteria 

Siklus I Siklus II Siklus I 
Siklus 
II Siklus I 

Siklus 
II 

1 Nanang H. 6 7 75 88 A A 
2 Yulistiani 7 8 88 100 A A 
3 Fajrina Ismi A. 8 8 100 100 A A 
4 Izafad Sidfi Alzin 8 8 100 100 A A 
5 Ade Putri Kharisma 8 8 100 100 A A 
6 Akmalurrizqi Fudzini 8 8 100 100 A A 
7 Anindita Kumar 8 8 100 100 A A 
8 Aprinia Sarawati 8 8 100 100 A A 
9 Ari Apri Wibowo 8 8 100 100 A A 

10 Atikah Salma 8 8 100 100 A A 
11 Awalun M. S. 8 8 100 100 A A 
12 Bintang Pambudi 8 8 100 100 A A 
13 Danu Indra Prasetya 8 8 100 100 A A 
14 Didi Karmadi Dwi Yanto 8 8 100 100 A A 
15 Dini S. 8 8 100 100 A A 
16 Eko M. 6 7 75 88 A A 
17 Fikah Al Rosi 8 8 100 100 A A 
18 Kharisma Yoga F. 8 8 100 100 A A 
19 Lisa Maskunah Widia 8 8 100 100 A A 
20 Miftahul Alim Muslim 8 8 100 100 A A 
21 Ratna Wati 8 8 100 100 A A 
22 Rovina Lusi Maroah 8 8 100 100 A A 
23 Septia Nur Haeni 8 8 100 100 A A 
24 Syafiq M. N. 7 8 88 100 A A 
25 Tri Uly Ana 0 8 0 100   A 
26 Yusuf Eko S. 8 8 100 100 A A 
27 Nurul Syafari 8 8 100 100 A A 
28 Reyhainil Jannah 8 8 100 100 A A 
29 Nur Aldi 8 8 100 100 A A 

Rata-rata 7,79 7,93 97,36 99,17 A A 
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Tabel Rekap Nilai Kognitif 

NO Nama 
Nilai Prosentase Kriteria 

Siklus I Siklus II Siklus I 
Siklus II 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 Nanang H. 8 8 80 80 A A 
2 Yulistiani 9 9 90 90 A A 
3 Fajrina Ismi A. 9 10 90 100 A A 
4 Izafad Sidfi Alzin 8 9 80 90 A A 
5 Ade Putri Kharisma 9 9 90 90 A A 
6 Akmalurrizqi Fudzini 9 9 90 90 A A 
7 Anindita Kumar 9 9 90 90 A A 
8 Aprinia Sarawati 9 9 90 90 A A 
9 Ari Apri Wibowo 9 9 90 90 A A 

10 Atikah Salma 8 9 80 90 A A 
11 Awalun M. S. 10 10 100 100 A A 
12 Bintang Pambudi 9 9 90 90 A A 
13 Danu Indra Prasetya 9 9 90 90 A A 
14 Didi Karmadi Dwi Y. 9 8 90 80 A A 
15 Dini S. 8 9 80 90 A A 
16 Eko M. 8 9 80 90 A A 
17 Fikah Al Rosi 10 9 100 90 A A 
18 Kharisma Yoga F. 8 8 80 80 A A 
19 Lisa Maskunah Widia 8 8 80 80 A A 
20 Miftahul Alim Muslim 8 8 80 80 A A 
21 Ratna Wati 7 8 70 80 A A 
22 Rovina Lusi Maroah 8 8 80 80 A A 
23 Septia Nur Haeni 10 9 100 90 A A 
24 Syafiq M. N. 10 9 100 90 A A 
25 Tri Uly Ana 0 9 0 90   A 
26 Yusuf Eko S. 9 10 90 100 A A 
27 Nurul Syafari 8 9 80 90 A A 
28 Reyhainil Jannah 8 9 80 90 A A 
29 Nur Aldi 8 8 80 80 A A 

Rata-rata 8,64 8,83 86 88 A A 
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Tabel Rekap Nilai Psikomotor 

NO Nama 
Nilai Prosentase Kriteria 

Siklus I Siklus II 
Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 Nanang H. 17 17 73 73 A A 
2 Yulistiani 9 9 39 39 B B 
3 Fajrina Ismi A. 9 9 39 39 B B 
4 Izafad Sidfi Alzin 8 8 34 34 B B 
5 Ade Putri Kharisma 8 9 34 39 B B 
6 Akmalurrizqi Fudzini 12 13 52 56 B B 
7 Anindita Kumar 8 9 34 39 B B 
8 Aprinia Sarawati 9 9 39 39 B B 
9 Ari Apri Wibowo 17 17 73 73 A A 

10 Atikah Salma 7 8 30 34 C B 
11 Awalun M. S. 12 12 52 52 B B 
12 Bintang Pambudi 13 13 56 56 B B 
13 Danu Indra Prasetya 13 13 56 56 B B 
14 Didi Karmadi Dwi Yanto 12 13 52 56 B B 
15 Dini S. 8 9 34 39 B B 
16 Eko M. 13 13 56 56 B B 
17 Fikah Al Rosi 7 8 30 34 C B 
18 Kharisma Yoga F. 9 9 39 39 B B 
19 Lisa Maskunah Widia 8 9 34 39 B B 
20 Miftahul Alim Muslim 13 13 56 56 B B 
21 Ratna Wati 9 9 39 39 B B 
22 Rovina Lusi Maroah 8 9 34 39 B B 
23 Septia Nur Haeni 9 9 39 39 B B 
24 Syafiq M. N. 8 9 34 39 B B 
25 Tri Uly Ana 0 9 0 39   B 
26 Yusuf Eko S. 12 13 52 56 B B 
27 Nurul Syafari 13 14 56 60 B B 
28 Reyhainil Jannah 9 9 39 39 B B 
29 Nur Aldi 12 12 52 52 B B 

Rata-rata 
10,42 10,793 44,89 46,55 B B 
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   Guru memberikan intruksi

 

 Permainan sepak bola mini

 
 
 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

memberikan intruksi   Pemanasan menggiring bola

Permainan sepak bola mini    Mengerjakan tes kognitif
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Mengerjakan tes kognitif 


