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SARI  

 

AKHMAD MEGAR INDIARTO, 2012.Model Pengembangan Permainan 
Sepakbola 3  Gawang 3 Regu Dalam Penjasorkes Pada  Siswa Kelas V SD Negeri 
Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal 2012. Skripsi: Jurusan Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. 

 Sepakbola merupakan salah satu materi penjasorkes yang harus diajarkan 
kepada siswa, modifikasi model pembelajaran sangat dibutuhkan. Model 
pembelajaran yang sebelumnya sudah ada dimodifikasi lagi yang disesuaikan 

dengan perkembangan jaman sehingga siswa dapat lebih aktif dalam bergerak dan 
lebih menyenangkan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana  

model pengembangan permainan sepakbola 3  gawang 3 regu dalam penjasorkes  
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri curug 01 kecamatan Pangkah kabupaten 
Tegal 2012. Sehingga penilitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa 

model pengembangan permainan sepakbola 3  gawang 3 regu dalam penjasorkes  
pada siswa kelas V sekolah dasar negeri curug 01 kecamatan Pangkah kabupaten 
Tegal 2012.  

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan berbasis penelitian 
(research-based development) dengan langkah- langkah: 1) Melakukan penelitian 

pendahuluan dan mengumpulkan informasi termasuk observasi lapangan dan 
kajian pustaka, 2) Mengembangkan produk awal yang berupa peraturan 
permainan sepak bola 3 gawang 3 regu, 3) Evaluasi para ahli dengan 

menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran serta uji coba skala kecil 
dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian 

dianalisis, 4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil evaluasi ahli 
dan uji kelompok kecil. Revisi ini digukanan sebagai perbaikan terhadap prod uk 
awal yang dibuat oleh peneliti, 5) Uji skala besar, 6) Revisi produk akhir yang 

dilakukan berdasarkan hasil uji skala besar, dan 7) Hasil akhir model modifikasi 
permainan sepakbola 3  gawang 3 regu dalam penjasorkes  pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar  Negeri Curug 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal  2012 
yang dihasilkan melalui revisi uji skala besar.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil uji coba diperoleh data 

dari evaluasi ahli penjas yaitu, ahli penjas 88,33% (baik), ahli pembelajaran I 
81,66% (baik), ahli pembelajaran II 86,66% (baik), uji coba kelompok kecil 

83,77% (baik), uji lapangan 85,80% (baik). Dari data yang ada maka disimpulkan 
bahwa model permainanan sepakbola melalui pengembangan permainan 
sepakbola 3 gawang 3 regu dapat digunakan pada siswa SD Negeri Curug 01 

Pangkah Kabupaten Tegal. 
Simpulan hasil penelitian model pengembangan permainan sepakbola 3 

gawang 3 regu dapat digunakan untuk anak SD. Saran yang dapat penulis ajukan, 
diharapkan guru Penjasorkes di SD dapat mengembangkan model permainan 
sepakbola 3 gawang 3 regu dalam pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam masa pembangunan ini warga indonesia dituntut aktif untuk ikut 

serta berperan dalam pembangunan nasional. Pembangunan pada hakekatnya 

adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

indonesia seluruhnya dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya, 

seperti yang tertuang dalam Tap MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN yang 

menjelaskan bahwa “ Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian 

dari upaya peningkatan kualitas manusia indonesia yang ditujukan pada 

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, pemupukan watak, 

disiplin dan sportifitas serta pengembangan prestasi yang dapat membangkitkan 

rasa kebanggan nasional”  

Hakekat olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat 

permainan dan berisi perjuangan melawan diri sendiri atau dengan orang lain. 

Kegiatan olahraga meliputi gaya pertandingan, maka kegiatan itu harus 

dilaksanakan dengan semangat atau jiwa sportif. Pada olahraga kelompok 

mendorong manusia untuk saling bertanding dalam suasana kegembiraan dan 

kejujuran. Olahraga memberi kemungkinan tercapainya rasa saling mengerti dan 

menimbulkan rasa solidaritas serta tidak mementingkan diri sendiri. Olahraga juga  

dapat dijadikan alat pemersatu. 

Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran sekolah umum baik 

itu diberikan ditingkat TK, SD, SMP, SMA. Pendidikan jasmani adalah kelompok 
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mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan 

menengah atau kejuruan melalui aktifitas fisik. Pendidikan jasmani diharap dapat 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan psikis, 

keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, (sikap-

mental-emosional-sportifitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan 

psikis yang seimbang. 

Tujuan pembelajaran penjasorkes akan dapat tercapai apabila pelajaran 

pendidikan jasmani diajarkan menggunakan metode, model, dan pendekatan yang 

sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi 

masalah adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki 

sekolah yang masih belum terpenuhi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, 

sehingga akan menjadi kendala terhadap keberhasilan proses pembelajarannya. 

Dengan demikian maka tujuan dari pembelajaran tersebut tidak akan dapat 

terwujud. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah 

menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebihmemberdayakan dan 

memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada disekitar lingkungan 

sekolah. 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. 
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Sebagai seorang guru tentunya memegang peranan yang sangat penting 

dan merupakan kunci sukses dari segala kegiatan pembelajaran penjasorkes di 

sekolah. Oleh karena itu kemampuan, kreativitas dan inovasi seorang guru mutlak 

diperlukan guna mencapai keberhasilan pembelajaran tersebut. Potret guru 

penjasorkes saat ini cenderung masih melaksanakan proses pembelajaran yang 

bersifat konvensional. Artinya guru mengajar dengan cara yang tidak menarik 

karena monoton dan membosankan, sehingga motivasi siswa dalam mengikuti 

pelajaran penjasorkes sangat kurang. Sehingga tujuan dari penjasorkes tersebut 

sulit tercapai. 

Modifikasi pengembangan model pembelajaran dalam Penjasorkes sangat 

penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh para guru pendidikan jasmani. 

Diharapkan dengan mereka dapat menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi, 

menyebutkan apa yang dimodifikasi dan bagaimana cara memodofikasinya, 

menerangkan beberapa aspek analisis modifikasi.  

Sepak bola merupakan salah satu materi dalam penjasorkes yang harus 

diajarkan kepada siswa sekolah dasar. Pengajaran olahraga atau pendidikan 

jasmani di Sekolah Dasar, khususnya cabang olahraga sepak bola, masih sulit 

diajarkan dalam bentuk aturan cabang olahraga yang sesungguhnya, karena 

tingkat perkembangan fisik anak masih belum mampu mengatasi beban seberat 

itu. Oleh sebab itu hampir semua cabang olahraga diberikan dalam bentuk yang 

disederhanakan atau diminikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak di 

Sekolah Dasar.  
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Sekolah Dasar Negeri Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal, dilihat secara 

goegrafis terletak di sebelah selatan Kabupaten Tegal. Sekolah Dasar Negeri 

Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal adalah salah satu sekolah dasar di Kabupaten 

Tegal yang mengajarkan mata pelajaran Penjasorkes. Dalam penelitian awal dari 

hasil pengamatan selama pengambilan data adalah pada model yang digunakan 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sepakbola. Secara umum model 

yang digunakan adalah pembelajaran tradisional atau menggunakan cara baku 

dimana semua anak melakukan aktivitas pembelajaran sepakbola mengunakan 

peraturan yang sebenarnya serta lapangan yang digunakan adalah lapangan 

standar orang dewasa dengan ukuran panjang 90-120 m dan  lebar 45- 90 m. 

Keadaan ini berakibat pada terbatasnya siswa dalam bergerak, siswa cenderung 

pasif masih banyak yang hanya duduk- duduk saja saat proses pembelajaran, 

dikarenakan ukuran lapangan yang terlalu besar. Pembelajaran permainan 

sepakbola yang di berikan oleh guru belum efektif  dan kurang menumbuhkan 

minat siswa agar aktif bergerak  sehingga pembelajaran gerak tidak optimal.  

Untuk itu pembelajaran dapat dimodifikasi dari model pembelajaran yang 

sebelumnya sudah ada dimodifikasi lagi sesuai dengan perkembangan jaman. 

Model pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya, seperti bentuk lapangan yang dipersempit dengan 

merubah bentuk dan ukuran lapangannya sehingga pembelajaran dapat diterima 

dengan relatif mudah serta siswa akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan bentuk dan ukuran lapangan 

yang sesungguhnya siswa cendrung akan pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 
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mengajar. Pengurangan struktur permainan ini dapat dilakukan terhadap beberapa 

faktor, antara lain yaitu: ukuran lapangan, jumlah pemain, jumlah peralatan yang 

digunakan, aturan permainan, tujuan permainan, dan bentuk alat yang digunakan.  

Dalam penelitian awal melalui survei awal di Sekolah Dasar Negeri Curug 

01 Pangkah Kabupaten Tegal, peneliti mengambil sampel siswa sekolah dasar 

kelas V yang berjumlah 27 siswa dan selanjutnya peneliti melakukan tes 

pengukuran denyut nadi sebelum siswa melakukan aktivitas dan sesudah siswa 

melakukan aktivitas.  

Menurut Tri Rustiadi (2008: 10), denyut nadi normal adalah 70-80 kali 

tiap menit, tetapi pada orang-orang yang rutin melakukan olahraga atau aktivitas 

fisik denyut nadi normal dapat hanya mencapai 50-60 kali per menit. Jika 

frekuensi lebih dari normal disebut tachicardi dan jika frekuensi kurang dari 

normal disebut bradicardi. Frekuensi denyut nadi dipengaruhi beberapa faktor, 

yakni : aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, makan, dan kehamilan 

bulan terakhir. 

Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka kita 

harus melakukan latihan olahraga secara teratur paling sedikit 20-30 menit, pada 

keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung 

maksimal yang boleh dicapai pada waktu latihan olahraga adalah 220 dikurangi 

umur yang dinyatakan dalam tahun. 

Tanggal 21 juli 2012 telah dilaksakan observasi tentang pelaksanaan 

olahraga sepakbola siswa kelas V yang berjumlah 27 siswa di SD Negeri Curug01 
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Pangkah. Observasi di sini dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang 

aktivitas fisik siswa dalam pembelajaran sepakbola. Data sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Denyut Nadi Pembelajaran Sepakbola Kelas V di SD Negeri Curug 01 

Pangkah 

NO NAMA UMUR DN 

AWAL 

DN 

AKHIR 

1 HARIS REZALDI 12 60 78 

2 KHOFIFAH NIKE SILVIAH R 11 84 60 

3 SUSMERI 11 78 84 

4 WILDAN BERLIAN AJI 12 72 84 

5 TAN ABDUSSHOBAR 11 60 120 

6 AHMAD FAIZ IRKHAM 11 60 120 

7 ARIEF ALFALAT 11 60 72 

8 BAGUS WANDA SEPTIAN 10 72 114 

9 DENDI FAJAR ISNAENI 10 72 84 

10 MIFTAH IQBAL M 10 72 108 

11 MUHAMAD ARIF RAHMANI  11 60 72 

12 MOHAMAD IMAN FAJAR R 11 78 120 

13 HENDRA ESTU PRASETYO 11 78 120 

14 HELMI ARRAZI 11 78 102 

15 HELMI ATHA 11 72 120 

16 IRFA FAIQOH 11 60 72 

17 KHILMI FITRIANA 10 78 84 

18 NURUL LAELATUL L 11 84 90 

19 PUTRI NOVA LATIFAH 11 84 90 

20 PUTRA DWI SEPTIAN 11 78 90 

21 RIZAL MARCHILINO PUTRA 11 78 108 

22 RIZKY OKTOVA NUGROHO 10 72 120 

23 RAHMAUDINA P 11 54 90 

24 SITI GARA PUTRI AYU 11 54 72 

25 TIAR PRISMA ROSANDA 11 60 108 

26 HAFID ARIEF PRASETYO 10 60 114 

27 ZAKIYAH ALFANI 11 60 96 

 JUMLAH DENYUT NADI RATA-

RATA 
 69,55 96 



7 

 

 

(sumber : SD N Curug 01 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal) 

Berdasarkan data di atas dapat dicermati bahwa permainan olahraga 

sepakbola dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di SD yang disurvei 

hanya mampu menaikkan denyut jantung hingga mencapi rata-rata sebesar 96 

denyut per menit. Apabila umur rata-rata kelas V adalah 11 tahun maka denyut 

jantung maksimal sebesar  220-11 = 209 denyut per menit. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa selama proses pembelajaran sepakbola keadaan denyut 

jantung siswa hanya mampu mencapai 45,93% dari denyut jantung maksimal,  

sedangkan intensitas latihan yang disarankan, yaitu 60-90 % dari denyut nadi 

maksimal, atau dengan kata lain permainan sepakbola yang diberikan tidak cukup 

efektif untuk meningkatkan denyut jantung siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan adanya peran guru dalam 

memodifikasi permainan sepakbola agar dapat menciptakan suatu model 

pembelajaran dalam bentuk permainan baru yang bertujuan agar dapat menarik 

minat siswa sehingga siswa tidak merasa cepat bosan, lebih termotivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani.  

Dari latar belakang diatas, peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu diteliti, yaitu : 

Sepakbola merupakan salah satu materi pelajaran Penjasorkes yang harus 

diajarkan kepada siswa, sehingga pengembangan model permainan sepakbola 

sangat penting. 

Pemanfaatan lingkungan luar sekolah dengan memodifikasi segala sesuatu 

yang sudah ada merupakan salah satu sarana dan prasarana yang dapat dijadikan 
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sebagai alternatif guna dapat meningkatkan pembelajaran yang menarik, sehingga 

siswa akan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan menyenangkan.  

 

1.2.Perumusan Masalahan 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah dasar ini belum dikelola 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik maupun afektif.Banyak guru yang 

belum mengetahui bahwa permainan sepak bola dapat diterapkan sebagai 

pembelajaran, karena mudah dimodifikasi dan mudah di pahami langsung oleh 

siswa. Guru sering mengajarkan cabang olahraga sesungguhnya tanpa adanya 

modifikasi atau variasi, sehingga anak cenderung cepat bosan dikarenakan 

pembelajaran olahraga yang monoton dan bentuk lapangannya yang tidak 

divariasi. Maka peniliti menawarkan variasi pengembangan model pembelajaran 

permaianan dan variasi lapangannya sehingga siswa dalam mengikuti 

pembelajaran akanlebih aktif daripada menggunakan lapangan yang 

sesungguhnya cenderung siswanya akan pasif, karena selama ini dalam 

pembelajaran belum pernah diberikan model pembelajaran permainan dan variasi 

lapangannya. 

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

 Bagaimana Model Pengembangan Modifikasi Permainan Sepak 

Bola 3 Gawang 3 Regu dalam Penjasorkes pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal 2012. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan untuk untuk menghasilkan model pengembangan 

pembelajaran melalui modifikasi permainan sepak bola 3 gawang 3 regu  dalam 

penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal 

agar tujuan penjas dapat tercapai. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berukut : 

1) Dapat bermanfaat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti di 

masa mendatang sehingga akan lebih professional dalam menerapkan 

pengetahuan khususnya tentang permainan sepakbola.  

2) Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti lain yang 

berminat mengadakan penelitian yang sejenis dengan tema yang sejenis 

pula. 

3) Bagi guru Penjasorkes SD Negeri Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal 

sebagai upaya dalam meningkatkan pembelajaran Penjasorkes yang 

inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di 

sekitar sekolah. 

1.5.Pemecahan Masalah 

Pemilihan pendekatan permainan yang tepat dalam pembelajaran akan 

sangat menentukan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut. 
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Melalui pendekatan permainan yang tepat diharapkan siswa tidak hanya dapat 

pengetahuan, namun juga memiliki kesan yang mendalam tentang materi 

pelajaran, sehingga dapat mendorong siswa untuk mengimplementasikan konsep 

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

pelaksanaan pembelajaran strategi permainan yang disebabkan karena siswa 

kurang menguasai gerak dasar, dapat diatasi dengan cara pengalihan fokus 

perhatiannya ke pemahaman permainan, penguasaan gerak dasar, strategi 

permainan dengan menurunkan prasarat skill. Dasar-dasar strategi permainan 

harus diperkenalkan kepada siswa secara bertahap melalui permainan sederhana. 

Konsep modifikasi permainan dan olahraga pada dasarnya sama dengan konsep 

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

 Modifikasi pembelajaran permainan dapat disederhanakan melalui 

pengurangan dan penambahan struktur permainan itu sendiri tanpa mengurangi 

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

Dalam hal ini kegiatan modifikasi yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal adalah modifikasi permainan sepakbola.  

Melalui modifikasi permainan sepakbola diharapkan kegiatan 

pembelajaran permainan sepakbola pada siswa kelas VSD Negeri Curug 01 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal akan tetap dapat dilaksanakan dengan 

berbagai keterbasan sarana prasarana yang dimiliki sekolah maupun keterbatasan 

kondisi fisik siswa. Selain itu dengan adanya modifikasi diharapkan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat menjadi lebih menarik dan lebih 
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memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang pada 

akhirnya hasil belajar yang dicapai siswa dapat optimal.  

Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dimanfaatkan untuk sarana 

permainan sepak bola bagi siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Kecamatan 

Pangkah Kabupaten Tegal.  

Berikut ini akan disajikan justifikasipengembangan model pembelajaran 

sepakbola melalui permainan sepakbola Tiga Gawang Tiga Regu : 

Tabel 2.JustifikasiPengembangan Model Pembelajaran Sepakbola   

Melalui Permainan Sepakbola Tiga Gawang Tiga Regu 

No 
Kondisi Faktual 

Pembelajaran Sepakbola 

Kesulitan Yang 

Dihadapi 

Solusi Yang 

Ditawarkan 

1. Lapangan permainan 

sepakbola yang digunakan 

menggunakan lapangan 

ukuran standar bagi orang 

dewasa. 

Siswa tidak mampu 

bermain sepakbola 

menggunakan lapangan 

ukuran standar. 

Lapangan permainan 

yang mempunyai 

ukuran sesuai dengan 

kemampuan dan 

jumlah siswa. 

2. Bola yang digunakan 

menggunakan ukuran standar 

bagi orang dewasa yaitu bola 

ukuran 5. 

Siswa merasa kesulitan 

dalam menendang karena 

bola yang digunakan 

terlalu berat. 

Pemakaian bola 

plastik ukuran 68-

70cm  yang sesuai 

dengan karakteristik 

dan pertumbuhan 

siswa. 

3. Gawang yang digunakan 

menggunakan ukuran standar 

gawang sepak bola orang 

dewasa yaitu bola ukuran 5 

Siswa merasa kesulitan 

saat memegang bola 

karena terlalu lebar dan 

terlalu tinggi 

Gawang dibuat sesuai 

kareteristik anak SD 

dengan ukuran lebar 

1 m dan tinggi 0,5 m 
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4. Peraturan permainan yang 

digunakan dalam bermain 

sepakbola adalah peraturan 

resmi atau peraturan baku. 

Siswa tidak bisa bermain 

dengan peraturan resmi 

karena sulit memahami 

dan dipraktikkan di 

lapangan. 

Peraturan permainan 

yang sederhana, 

mudah dipahami dan 

mudah untuk 

dipraktikkan. 

5. Tidak semua sekolah 

mempunyai lapangan yang 

luas untuk bermain sepakbola. 

Permainan sepakbola 

tidak bisa dilaksanankan 

jika harus membutuhkan 

lapangan ukuran standar .  

Alternatif ukuran 

lapangan permainan 

sepakbola yang tidak 

membutuhkan 

lapangan yang luas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penjasorkes 

2.1.1 Definisi Penjasorkes 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ” olahraga adalah segala kegiatan yang 

sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, 

rohani, dan sosial (UU RI No.3 Th 2005, 2005:4) 

Kurikulum pendidikan yang dikembangkan di sekolah sampai saat ini, 

mendudukkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes) sebagai salah satu kelompok bidang studi penting yang harus 

diajarkan sejak Sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

sederajat. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah salah 

satu diantaranya adalah kelompok mata pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan. 

Penjasorkes yang dilaksanakan dengan baik di sekolah, akan 

mempermudah bagi pengelola pendidikan untuk dapat menciptakan manusia yang 

unggul, yaitu kualitas lulusan yang tidak hanya pandai dibidang akademik, tetapi 

juga memiliki kualitas dibidang keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. 

Cakupan untuk kelompok pelajaran pendidikan  jasmani, olahraga dan kesehatan 

di jenjang sekolah dasar menurut kerangka dasar kurikulum adalah kelompok 
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mata pelajaran dengan wilayah pengembangan fisik, penanaman sportivitas dan 

pola hidup sehat. 

Siswa pada dasarnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak. 

Bergerak bagi siswa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, bahkan 

sebagian dari waktunya dihabiskan untuk bergerak dan bermain. Berbagai bentuk 

dan corak gerakan yang diperoleh siswa merupakan dasar dalam pengetahuan dan 

sikap, maupun keterampilan gerak (kognitif, afektif, dan psikomotor). Oleh 

karenanya kepada para siswa hendaknya diberikan kesempatan yang cukup untuk 

mencoba melakukan berbagai bentuk gerakan agar memperoleh berbagai 

keterampilan dan pengalaman. 

Penjasorkes diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari aktivitas 

jasmani. Siedentop mengatakannya sebagai “education through and of physical 

activities”. Permainan, rekreasi, ketangkasan, olahraga, kompetisi, dan aktivitas-

aktivitas fisik lainnya, merupakan materi-materi yang terkandung dalam 

pendidikan jasmani, karena diakui mengandung nilai-nilai pendidikan yang hakiki 

(Depdiknas, 2006). 

 

2.1.2 Tujuan Penjasorkes 

Pada dasarnya Penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani, oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai melalui 

Penjasorkes mencakup pengembangan individu secara menyeluruh 

artinyacakupan Penjasorkes tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga 
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aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual.enjasorkes bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih.  

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik.  

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.  

4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai-nilai yang terkandung di dalam Penjasorkes.  

5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertangunjawab, 

kerjasama, percaya diri, dan demokratis.  

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan 

fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta 

memiliki sikap yang positif (Depdiknas, 2006). 

 

2.1.3 Tujuan Penjasorkes Sekolah Dasar 

  Pembelajaran pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di sekolah 

dasar agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga terpilih.  

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik.  

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.  

4) Meletakan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis.  

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap yang positif 

(Depdiknas, 2006). 

 

2.1.4 Ruang Lingkup Penjasorkes Sekolah Dasar 

Ruang lingkup mata pelajaran Penjasorkes di sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a) Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi 

gerak, keterampilan lokomotor non- lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, 

rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis 

lapangan, bulu tangkis dan beladiri, serta aktivitas lainnya. 
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b) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya.  

c) Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya.  

d) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik.  

e) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya.  

f) Pendidikan luar kelas meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung.  

g) Kesehatan meliputi: penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-

hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan 

aspek tersendiri (Depdiknas, 2006). 

 

2.1.5 Kurikulum Penjasorkes Sekolah Dasar 

Materi pada proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk tingkat 

sekolah dasar mengacu pada proses tumbuh kembang anak, untuk itu selama 

berada dalam sekolah dasar, anak diharapkan menguasai ketrampilan-ketrampilan 

dasar yang akan mereka gunakan dalam sepanjang hidupnya. Di bawah ini adalah 

standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk siswa SD kelas V yang sesuai 

dengan kurikulum tingkat satuan pengajaran yang meliputi: 
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Tabel 3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

1) Kelas V semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mempraktikkan 
berbagai 

variasi gerak dasar ke 
dalam permainan dan 

olahraga dengan 
peraturan yang 
dimodifikasi serta 

nilainilai 
yang terkandung di 

dalamnya 
 

1.1 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi permainan bola kecil, serta nilai 

kerjasama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

1.2 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi permainan bola besar, serta nilai 
kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran**) 
1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 

modifikasi atletik, serta nilai semangat, sportivitas,  
percaya diri dan kejujuran**) 

 

 

2) Kelas V semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Mempraktikkan 
berbagai 

variasi gerak dasar ke 
dalam permainan dan 
olahraga dengan 

peraturan 
yang dimodifikasi dan 

nilai-nilai yang 
terkandung didalamnya 

 

6.1 Mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu 
permainan dan olahraga bola besar, serta nilai kerja  

sama, sportivitas, dan kejujuran**) 
6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar ke dalam 
modifikasi permainan bola kecil, serta nilai kerja 

sama, 
sportivitas, dan kejujuran**) 

6.3 Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang 
dimodifikasi, serta nilai semangat, sportivitas,  
kerjasama, percaya diri dan kejujuran**) 

 

Keterangan 

1) *) Diajarkan sebagai kegiatan pilihan, disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi   sekolah. 
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2)    **) Materi pilihan, disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang 

tersedia 

3) ***)  Diajarkan sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam semester 1 

dan atau semester 2 

4) Untuk pembinaan peserta didik yang berminat terhadap salah satu atau 

beberapa cabang tertentu dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra 

kurikuler. 

 

2.1.6 Rambu – Rambu Pelaksanaan Pembelajaran Penjasorkes di SD. 

Rambu-rambu yang dijadikan dasar untuk mengembangkan pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SD/MI meliputi : 

1) Ruang lingkup pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terdiri dari enam 

aspek yang wajib dilaksanakan adalah aspek permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, uji diri/senam, dan aktivitas ritmik, sedangkan aspek aquatik 

(aktivitas air), dan pendidikan luar kelas (outdoor education) dilakukan jika 

terdapat sarana dan prasarana pendukung.  

2) Dalam standar komptensi mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan setiap aspek dirumuskan dalam standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang dijabarkan masing-masing semester. 

3) Kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi, 

menggambarkan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dicapai siswa 

setelah menyelesaikan satu periode pembelajaran tertentu. 
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4) Jumlah waktu pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah 2 

jam pelajaran / minggu, jumlah waktu tersebut digunakan untuk proses 

pembelajaran dan tes. 

5) Untuk pembinaan siswa yang berminat terhadap salah satu atau beberapa 

cabang olahraga tertentu dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.  

6) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

adalah ; 

1). Tahapan pelaksanaan dilakukan dimulai dari yang mudah ke yang 

sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari jarak yang dekat ke 

yang jauh, dan dari tingkat kesulitan yang rendah ke yang tinggi.  

2). Pengorganisasian kegiatan dilaksanakan secara perorangan, 

berpasangan, kelompok kecil dan besar.  

3). Cara pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan latihan, menirukan, 

perlombaan dan pertandingan. 

7) Guru diharapkan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia 

untuk pelaksanaan pembelajaran. 

8) Diharapkan dalam proses pembelajaran semua siswa dilibatkan secara 

langsung dalam praktek, hindari waktu menunggu giliran yang lama. 

9) Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran adalah metode 

eksplorasi, diskoveri, pemecahan masalah, komando, latihan sirkuit, latihan 

berbeban, latihan interval dan tugas.  

10) Penilaian pendidikan jasmani olahrga dan kesehatan lebih ditekankan pada 

penilaian proses, namun demikian penilaian hasil juga perlu diperhatikan.  
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11) Aspek yang dinilai dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan meliputi 

aspek kognitif, psikomotor dan afektif.  

12) Teknik penilaian dilakukan dengan melalui tes dan pengukuran, dan melalui 

pengamatan (Depdiknas, 2006) 

 

2.1.7 Karakteristik Anak SD  

Menurut Samsunuwiyati (2005), masa usia sekolah dasar merupakan masa 

kelanjutan dari masa bayi dan prasekolah anak. Masa ini terjadi dari usia 5 sampai 

12 tahun yang ditandai dengan terjadinya perkembangan-perkembangan pada diri 

anak diantaranya fisik dan juga kognitifnya. Kemudian dalam makalah ini akan 

dibahas tentang bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif 

anak diusia sekolah tepatnya sekolah dasar. Sejak lama kriteria bagi anak untuk 

dapat diterima di sekolah dasar adalah “kematangan”. Bagi Indonesia kriteria 

umur memegang peranan penting.yaitu :  

1. Anak dapat kerjasama dalam kelompok dengan anak-anak lain, yaitu anak 

tidak boleh masih tergantung pada ibunya, melainkan harus dapat 

menyesuaikan diri dengan kelompok teman-teman sebaya.  

2. Anak harus dapat mengamati secara analitis. Ia harus sudah dapat mengenal 

bagian-bagian dari keseluruhan dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian 

tersebut. Jadi disini anak harus sudah mempunyai kemampuan memisah-

misahkan  
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1) Perkembangan Fisik 

Pada masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode 

pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi 

perubahan-perubahan pubertas, kira-kira dua tahun menjelang anak menjadi 

matang secara seksual, pada masa ini pertumbuhan berkembang pesat.  

1) Aspek dari pertumbuhan fisik 

Pada masa ini peningkatan berat badan anak lebih banyak dari pada 

panjang badannya. Peningkatan berat badan anak selama masa ini terjadi terutama 

karena bertambahnya ukuran system rangka dan otot, serta ukuran beberapa organ 

tubuh. Pada saat yang sama kekuatan otot-otot secara berangsur-angsur bertambah 

dan gemuk bayi ( babyfat ) berkurang. Pertambahan kekuatan otot ini adalah 

karena faktor keturunan dan latihan ( olah raga ). Karena fator perbedaan jumlah 

sel-sel otot, maka pada umumnya untuk anak laki- laki lebih kuat dari pada anak 

perempuan.  

2) Perkembangan motorik 

Dengan terus bertambahnya berat dan kekuatan badan,maka pada masa ini 

perkembangan motorik menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibandingkan 

dengan awal masa anak-anak. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari dan 

makin pandai meloncat, anak juga makin mampu menjaga keseimbangan 

badannya.Untuk memperhalus keterampilan-keterampilan motorik, anak-anak 

terus melakukan berbagai aktifitas fisikyang terkadang bersifat informal dalam 

bentuk permainan. Disamping itu, anak-anak juga melibatkan diri dalam aktivitas 

permainan olah raga yang bersifat formal, seperti senam, berenang, dan lain 
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sebagainya. Beberapa perkembangan motorik ( kasar maupun halus ) selama 

periode  Anak usia 10-12 tahun 

1)  Perubahan sifat berkaitan dengan berubahnya postur tubuh yang berhubungan 

dengan pubertas mulai nampak. 

2) Mampu melakukan aktifitas rumah tangga, seperti mencuci dan lain- lain. 

3) Adanya keinginan untuk menyenangkan dan membantu orang lain. 

4) Mulai tertarik dengan lawan jenis.  

5) Minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 

6) Amat realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar.  

7) Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata pelajaran 

khusus sebagai mulai menonjolnya bakat-bakat khusus. (Sumber; www.g-

excess.com.id/html) 

2) Karakteristik Psikososial Anak 

Seiring dengan masuknya anak kesekolah dasar, kemapuan kognitifnya 

urut mengalami perkembangan yang pesat. Karena dengan masuk sekolah, 

berarti dunia dan minat anak bertambah luas. Dengan meluasnya minat maka 

bertambah pula pengertian tentang manusia dan objek-objek yang sebelumnya 

kurang berarti bagi anak.Dalam keadaan normal, pikiran anak usia sekolah 

berkembang secara berangsur-angsur. Kalau pada masa sebelumnya daya fikir 

anak masih bersifat imajinatif dan egosentris maka pada masa ini daya piker 

anak berkembang kearah berpikir kongkrit, rasional dan objektif. Daya 

ingatnya menjadi sangat kuat sehingga anak benar-benar berada dalam suatu 

stadium belajar. Beberapa pmacam perkembangan psikososial anak usia 10-12 



24 

 

 

tahun adalah (1) Menyenangi permainan aktif.(2) Minat terhadap olahraga 

kompetitif dan permainan terorganisasi. (3) Rasa kebanggaan akan 

keterampilan yang dikuasai tinggi. (4) Mencari perhatian orang dewasa. (5) 

Pemujaan kepahlawanan tinggi. (6) Mudah gembira, kondisi emosiaonalnya 

tidak stabil. (7) Mulai memahami arti akan waktu dan ingin mencapai sesuatu 

pada waktunya. 

 

2.2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi 

perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang 

akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan peserta didik (Trianto, 2010:) 

Dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu 

model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. 

Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang 

lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti materi 

pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan 
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belajar, dan fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua 

aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran 

mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan (joyful learning) serta 

mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu 

apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan 

siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam 

hal ini sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat 

dipastikan berlangsung baik. 

 

2.3.Sepakbola 

2.3.1. Pengertian Sepakbola  

 Sepakbola merupakan salah satu olahraga permainan bola besar. 

Sepakbola dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri atas 11 

orang. Permainan sepakbola bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. 

Regu yang lebih banyak memasukkan bola ke gawang lawan menjadi 

pemenangnya. 

 Banyak orang menyangka sepakbola lahir di Inggris. Ternyata sepakbola 

yang dimaksud itu sepakbola modern, namun sebelum itu ternyata sepakbola telah 

ditemukan sejak 300 tahun yang lalu di berbagai pelosok dunia dalam bentuk 

yang berbeda-beda. Bola pernah ditemukan bukti-buktinya sebagai permainan 

prajurit China sekita abad ke 2-3 zaman pemerintahan Dinasty Han. Belakangan 
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ditemukan juga bukti keberadaan sepakbola di Kyoto, Jepang. Di Indonesia, 

sepakbola pertama kali diperkenalkan oleh Bangsa Belanda, 

perkembangannyapun menjadikan sepakbola menjadi sebuah kelompok bergengsi 

pada saat itu. Kelahiran sepakbola modern memang lahir dari Inggris. 

Keberadaannya pun digunakan sebagai olahraga “perang”. Saat itu ada semacam 

kepentingan pelampiasan antara Inggris dan Scotland. Satu bola diperebutkan dua 

kampung. Permainannya pun cenderung kasar dan brutal. Tidak heran kalau 

akhirnya banyak makan korban.  

 Sekarang permainan sepakbola sudah menjadi permainan rakyat di seluruh 

Indonesia bahkan di dunia. Oleh karena itu permainan sepakbola dijadikan salah 

satu materi pelajaran Penjasorkes di lingkungan pendidikan di Indonesia.  

Bentuk lapangan sepakbola adalah persegi panjang, dengan ukuran 

lapangan standar 100 – 110 meter, lebar 64 – 78 meter, dilengkapi dengan dua 

gawang di kedua sisi lebarnya. 

Latihan bermain sepakbola mempunyai berbagai tujuan khusus antara lain: 

a) Meningkatkan penguasaan keterampilan teknis dalam situasi bermain.  

b) Melatih dan menerapkan taktik tertentu 

c) Melatih kerjasama yang baik bagian atau unit tertentu, maupun tim secara 

keseluruhan. 

d) Meningkatkan kualitas fisik. 
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2.3.2. Teknik Dasar Permainan Sepakbola  

Pada dasarnya permainan sepakbola merupakan suatu usaha untuk 

menguasai bola dan untuk merebutnya kembali bila sedang dikuasai oleh lawan. 

Oleh karena itu, untuk dapat bermain sepakbola harus menguasai teknik-teknik 

dasar sepakbola yang baik. Untuk dapat manghasilkan permainan sepakbola yang 

optimal, maka seorang pemain harus dapat menguasai teknik-teknik dalam 

permainan. Teknik dasar bermain sepakbola adalah merupakan kemampuan untuk 

melakukan gerakan-gerakan atau mengerjakan sesuatu yang terlepas sama sekali 

dari permainan sepakbola. 

Adapun mengenai teknik dasar sepakbola dapat penulis jelaskan sebagai 

berikut : 

a. Teknik Menggiring Bola (Dribbling) 

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau 

pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam menggiring 

bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. Tujuan 

menggiring bola antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan 

dan menghambat permainan. Ketika menggiring bola usahakan bolatidak jauh dari 

jangkauan kaki. Kita harus selalu dapat mengusai bola (Tim Abdi Guru, 2007:14) 

b. Teknik Mengoper Bola  

Memberi operan kepada teman dengan cara menyontek bola atau 

menendang  dan memberi operan terobosan kepada kawan yang posisinya sangat 

menguntungkan sehingga dengan sontekan atau umpan terobosan ini biasanya 

banyak menghasilkan gol ke gawang lawan. Pelaksanaan mengoper bola dapat 
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menggunakan bagian-bagian perkenaan bola antara kaki bagian dalam, kura-kura 

kaki, bahkan bisa menggunakan tumit. Mengoper bola bisa dilakukan dengan 

sikap bergerak. Mengoper bola diperlukan untuk mengumpan ke teman seregu 

(Tim Abdi Guru, 2007:14) 

c. Teknik Menghentikan Bola 

Menghentikan bola dapat menggunakan bermacam-macam cara antara lain 

: telapak kaki bagian bawah (sol sepatu), kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

kura-kura kaki, paha,kepala dan dada. Dalam menghentikan bola bagian 

perkenaan kaki disesuaikan dengan arah datangnya bola. 

d. Teknik Membawa Bola Berkelok-kelok 

Pada prinsipnya latihan ini sama dengan latihan membawa bola melewati 

rintangan atau berkelok, hanya latihan ini tingkat kesulitannya ditambah (misal 

pada saat ada rintangan tidak zig-zag tetapi berputar pada satu putaran kemudian 

bola diteruskan dibawa ke depannya atau bola dibawa kembali dan diberikan 

teman yang ada dibelakangnya. 

 

2.3.3. Perturan Sederhana Permainan Sepakbola 

Peraturan sederhana membentuk kelompok untuk mengadakan latihan 

bermain bolasebagaimana dikutip dalam (http://nagapasha. 

blogspot.com/2009/03/mengenal-sejarah-sepak-bola.html).  

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Permainan dimulai dari titik tengah lapangan oleh regu yang telah 

memilih/memegang bola. 
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b. Setiap regu berhak memasukkan bola ke gawang lawan dan sebaliknya,semua 

regu berhak mempertahankan gawangnya jangan sampai ada bola yang masuk.  

c. Apabila terjadi gol permainan dimulai lagi dari titik tengah lapangan oleh regu 

yang kemasukan bola. 

d. Pemenang ditentukan oleh banyaknya gol yang diperoleh. Regu yang lebih 

banyak memasukkan bola ke gawang lawan itulah regu yang dinyatakan 

menang. 

2.3.4. Peraturan permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola 3 

gawang 3 regu. Peraturan dalam permainan sepakbola 3 gawang 3 regu terdiri dari 

beberapa hal antara lain :  

a) Fasilitas dan peralatan 

1. Lapangan 

 Lapangan yang digunakan dalam permainan sepakbola 3 gawang 3 

regu berbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu : Luas Lapangan: 

154 m², Diameter Lapangan : 14 meter, Jari- jari Lapangan : 7 meter. 

 Luas setengah lingkaran di depan gawang : 2,35 m², jari-jari 1,5 meter 

 Lapangan ditandai dengan garis pembatas lapangan 

 Lapangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama luas dan diberi garis. 

Garis ini disebut garis tengah. 

 Titik tengah ditandai dengan titik tepat di tengah lapangan 
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Gambar 1. Lapangan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu. 

2. Bola 

 Bola yang digunakan adalah bola plastik 

 

Gambar 2. Bola yang digunakan dalam sepakbola 3 gawang 3 regu 

  Bahan: plastik 

  Berat: 90-150 gram 

  Ukuran: 68-70 cm 

3. Gawang 

 Setiap tim mempunyai satu gawang dimana tiap gawang tersebut 

tidakdi jaga oleh  penjaga gawang 



31 

 

 

 Tinggi gawang adalah 0,5 meter 

 Lebar gawang adalah 1 meter 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Gawang sepakbola 3 gawang 3 regu. 

b) Jumlah pemain 

 Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu dimainkan oleh 3 tim. 

 Setiap tim terdiri dari 3 orang pemain. 

 Pemain dari masing-masing tim bergerak untuk dapat memasukan 

bola ke gawang lawannya  

c) Perlengkapan permainan 

 Memakai pakaian atau seragam olahraga yang berbeda warnanya 

setiap tim. 

 Memakai celana olahraga pendek. 

 Memakai kaos kaki. 

 Memakai sepatu olahraga atau sepatu sepakbola 

d) Lama permainan dan cara memulai pertandingan 

 Lama permainan sepakbola 3 gawang 3 regu selama 2 x 10 menit. 
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 Untuk memulai permainan dimulai dengan jump ball atau lemparan 

bola ke atas. 

e) Wasit 

 Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu di pimpin oleh satu orang 

wasit. 

 Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

permainan sepakbola 3 gawang 3 regu. 

 Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang di mainkan.  

 Wasit berada di luar lapangan. 

f) Cara mencetak gol 

 Suatu gol dicetak jika bola seluruhnya melewati garis gawang 

antara kedua  tiang gawang dan di bawah palang gawang.  

 Tim yang mencetak jumlah gol terbanyak selama pertandingan 

adalah  pemenang pertandingan.  

 Jika 2 atau 3 regu terjadi skor yang sama maka dilanjutkan dengan 

penalti dari tengah lapangan.  

g) Tendangan ke dalam atau bola keluar 

 Tendangan ke dalam dilakukan jika bola keluar lapangan atau out. 

 Saat melakukan tendangan ke dalam bola harus berada dan 

menyentuh garis lapangan permainan. 

h) Aturan main 
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 Setiap regu berada di dalam daerahnya masing- masing yang telah 

diberi garis pembatas, dengan satu pemain dari masing- masing  

regu untuk melakukan jump ball di tengah lapangan.  

 Setiap pemain hanya bisa melakukan 2 kali sentuhan dan harus 

mengoper bola kepada teman. 

 Jika pemain melakukan lebih dari 2 kali sentuhan maka dikenai 

hukuman yaitu berupa tendangan bebas untuk lawan.  

 Jika terjadi gol, maka permainan dihentikan dan dimulai kembali 

dengan tendangan dari daerah regu yang kebobolan. 

i) Kelebihan  Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu. 

 Dari aspek lapangan, lapangan yang diberbentuk lingkaran serta 

ukuran yang dipersempit mewajibkan pemain untuk lebih aktif 

bergerak. 

 Dengan ukuran lapangan yang lebih sempit memudahkan pemain 

untuk mengoper bola karena jarak antar pemain tidak terlalu jauh.  

 Peraturan permainan yang mudah dipahami oleh setiap pemain.  

 Bola yang digunakan menggunakan bola plastik sehingga tidak 

terasa sakit saat di tendang 

j) Kekurangan Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu. 

 Ukuran lapangan yang lebih kecil mengakibatkan bola sering 

keluar lapangan saat permainan berjalan.  

 Ukuran gawang yang lebih sempit maka pemain sulit untuk 

mencatak gol. 
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2.3.5 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan dengan menggunakan aktivitas otot-otot 

besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan 

kesehatan dan pertumbuhan badan (Abdul Kadir Ateng,1992:4) 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

jasmani sebagai alat perantaranya. Pendidikan jasmani tidak lepas dari usaha 

pendidikan pada umumnya. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke arah kehidupan yang 

sehat jasmani dan rohani, usaha tersebut berupa kegiatan jasmani atau fisik yang 

diprogram secara ilmiah, terarah, dan sistematis, yang disusun oleh lembaga 

pendidikan yang berkompeten (Trinowati Tamat,2005:15) 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan dan bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, 

neuromuskuler, intelektual, dan emosional.  

 

2.3.7.Tujuan Pendidikan Jasmani 

Menurut Adang Suherman (2000 : 23), Secara umum pendidikan jasmani 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 

 Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kemampuan-kemampuan 

fisik dari berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness) 

 Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skilfull) 
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 Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

 Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat 

 

2.4 Tinjauan Modifikasi Permainan Sepakbola 

2.4.1  Pengertian Modifikasi  

Modifikasi berasal dari kata modifying berarti pengubahan atau perubahan 

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

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

agar pembelajaran mencerminkan Developmentally Appropriate Practice (DAP). 

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

siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama, dalam memodifikasi pembelajaran 

Pendidikan jasmai olahraga, dan kesehatan. Esensi modifikasi adalah menganalisa 

sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara, merumuskannya dalam 

bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa 

dalambelajar. 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. Jadi modifikasi adalah suatu cara atau usaha 

yang dilakukan guru berupa rancangan model pembelajaran yang baru dan lebih 

variatif untuk menarik minat siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

dan dapat menciptakan perubahan, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.  
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2.4.2 Konsep Modifikasi  

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

olahraga pada dasarnya sama dengan konsep pengembangan pentahapan 

belajarnya. Modifikasi pembelajaran permainan dapat disederhanakan melalui 

pengurangan dan penambahan struktur permainan itu sendiri tanpa mengurangi 

hakekat dan tujuan dari pendidikan jasmani. Struktur-struktur tersebut 

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

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

organisasi permainan dan (8) tujuan permainan.  

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

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

pembelajaran ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa klasifikasi seperti:  

1. Peralatan 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk 

melakukan skill itu. Misalnya: berat-ringan, besar-kecil, tinggi-rendah, 

panjang-pendeknya peralatan yang digunakan.  

2. Penataan ruang gerak dalam belajar 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksifitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara menata tugas gerak siswa dalam berlatih. Misalnya  

luas atau sempit ruang diatur sesuai dengan karakter dan keadaan siswa.  

3. Jumlah siswa yang terlibat 

Guru dapat mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitan 

tugas ajar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat 
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dalam melakukan tugas ajar.  

4. Organisasi atau formasi belajar 

Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorientasi pada curahan 

waktu aktif belajar. Usahakan agar informasi formasi tidak banyak menyita 

waktu, namun masih tetap memperhatikan produktifitas belajar dan tingkat 

perkembangan belajar siswa. Formasi formal kalau belum dikenal siswa 

biasanya cukup banyak menyita waktu sehingga waktu aktif belajar 

berkurang. Formasi berlatih ini banyak ragamnya tergantung kreatifitas guru.  

2.4.3 Kriteria Modifikasi  

Ada beberapa kriteria dalam modifikasi pembelajaran permainan, antara 

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

mengajar efektifitas dan efisien gerak, 4) memenuhi tuntutan perbedaan 

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

memperkuat keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya, 7) mengajar 

menjadi anak yang cerdas, dan 8) meningkatkan perkembangan emosional dan 

sosisal (Adang Suherman, 2000:15).  

2.4.4 Manfaat Modifikasi 

1. Meningkatkan motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran 

Penjasorkes. 

2. Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi ke dalam 

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

pembelajaran dengan rasa senang, tentu akan mendorong motivasinya untuk 

berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran Penjas. Akhirnya anak akan 
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memiliki kesempatan untuk aktif bergerak, sehingga tujuan pembelajaran 

untuk meningkatkan kebugaran anak akan tercapai.  

2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Prinsip dalam modifikasi olahraga dan permainan adalah aktivitas belajar 

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

perlu ditekankan adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak. Menurut 

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

pembelajaran Penjasorkes, guru harus dapat memanfaatkan 50 % dari waktu 

yang tersedia dengan aktivitas gerak. Sebagai contoh apabila waktu yang 

tersedia dalam pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar adalah 70 menit, 

maka 35 menit harus dimanfaatkan untuk aktivitas gerak anak. Berkaitan 

dengan hal ini, maka seorang guru harus bisa dituntut untuk mendesain 

pembelajaran Penjasorkessedemikian rupa, baik materi, metode, dan organisasi 

pembelajaran yang efektif.  

3. Meningkatkan hasil belajar siswa 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa prinsip pembelajaran yang 

menggunakan modifikasi adalah aktivitas belajar dan kesenangan, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk beraktivitas tinggi dan memberikan 

pengalaman gerak yang banyak. 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 
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jasmaniyang merupakan salah satu modal dasar dalam mendapatkan hasil 

belajar yang optimal. 

4. Mengatasi kekurangan sarana dan prasarana 

Salah satu pendukung dalam proses pembelajaran Penjas adalah ketersediaan 

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

Penjas, sedangkan prasarana menunjukkan kepada tempat atau lapangan yang 

digunakan dalam Penjas. Untuk menciptakan proses pembelajaran penjas yang 

berkualitas baik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. 

Apabila ketersediaaan  sarana dan prasarana tidak memadai, maka seorang 

guru perlu dituntut untuk berkreatifitas atau menciptakan suatu bentuk 

modifikasi untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana tersebut. 

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

untuk mengajarkan materi lempar cakram, bisa menggunakan ban bekas 

sebagai pengganti cakram yang akan digunakan.  

2.4.5 Model BermainSepakbolaMenggunakan Modifikasi 

Memodifikasi permainan sepakbola merupakan suatu upaya untuk 

menciptakan permainan sepakbola yang sesuai untuk pembelajaran siswa di 

tingkat Sekolah Dasar yang akan terasa berat apabila harus melakukan permainan 

sepakbola dengan ukuran lapangan dan peraturan sepakbola yang sebenarnya.  

Sedangkan sarana dan prasarana yang dapat dimodifikasi untuk pembelajaran 

sepakbola siswa Sekolah Dasar diantaranya adalah ukuran lapangan, ukuran 

gawang, dan jenis bola yang digunakan. Dalam hal ini untuk memodifikasi 

lapangan sepakbola agar kegiatan pembelajaran sepakbola dapat dilakukan di 

sekolah dengan sarana lapangan yang terbatas adalah membuat ukuran lapangan 
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yang lebih sempit dari lapangan sepakbola sebenarnya dan jenis bola yang 

digunakan menggunakan bola plastik.  

 

2.5 Kebugaran Jasmani 

Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Orang yang bugar berarti ia tidak mudah 

mengalami lelah dan capek, ia dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari secara 

optimal, tidak malas, atau bahkan berhenti sebelum waktunya(Mutohir, 2007:51) 

1) Kebugaran jasmani terdiri dari beberapa komponen kemampuan fisik yaitu: 

cardio-respiratory endurance yaitu daya tahan kardiovaskuler,  

2) Muscular endurance yaitu daya tahan otot,  

3) Strenght muscle yaitu kekuatan otot skeletal,  

4) Muscular speed yaitu kecepatan otot dalam berkontraksi dan  

5) Flexibility yaitu kelentukan (Mutohir, 2007:53).  

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat mengukur 

melalui denyut nadinya. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut/detak jantung 

yang dapat dipalpasi (diraba) di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Ini 

berarti frekuensi denyut nadi pada umumnya sama dengan frekuensi detak 

jantungnya (Santoso Giriwijoyo, dkk 2005:52).Tempat meraba denyut nadi antara 

lain, di pergelangan tangan bagian depan sebelah atas pangkal ibu jari, di leher 

sebelah kiri/kanan, di dada sebelah kiri tepat di apex jantung dan di pelipis. 

Frekuensi nadi akan meningkat bila kerja jantung meningkat.  
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Penghitungan denyut nadi secara manual dapat dilakukan dengan caranadi 

dihitung selama enam detik dan hasilnya dikalikan 10, dihitung selama 10 detik 

hasilnya dikalikan enam, dihitung selama 15 detik hasilnya dikalikan empat, 

dihitung selama 30 detik hasilnya dikalikan dua. Pada orang dewasa  normal 

denyut nadi saat istirahat berkisar antara 60–80 denyut setiap menit. Penghitungan 

denyut nadi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang di sebut pulse-

monitor atau pulse-meter. 

2.5.1 Indikator Menilai Intensitas Aktivitas Fisik 

Indikator yang dapat digunakan dalam menilai aktivitas atau intensitas 

fisik salah adalah denyut nadi. Denyut nadi merupakan indikator untuk melihat 

intensitas aktivitas jasmani yang dilakukan. Pada seseorangterdapat hubungan 

yang linier antara intensitas dan denyut nadi, artinya: peningkatan intensitas kerja 

akan diikuti dengan peningkatan denyut nadi yang sesuai. Sedangkan pada dua 

orang yang berbeda, tinggi frekuensi denyut nadi yang dicapai untuk beban kerja 

yang sama ditentukan oleh tingkat kebugaran jasmani masing-masing. Makin 

tinggi tingkat kebugaran jasmani, makin rendah denyut nadi kerjanya. (Santoso 

Giriwijoyo, dkk 2005:52) 

Denyut nadi basal adalah denyut nadi permenit yang diambil setelah 

bangun tidur pada pagi hari, pengukuran denyut nadi basal dilakukan setelah 

bangun tidur dalam keadaan berbaring selama 10 sampai 15 detik.  

Menurut Cooper yang dikutip Santoso Giriwijoyo rentangan denyut nadi 

adalah denyut nadi istirahat sampai ± 80 % denyut nadi maksimal sesuai 

usia,dalam hal ini banyak cara yang digunakan orang untuk menentukan denyut 
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nadi maksimal dan denyut nadi kerja/olahraga. Kemudian denyut nadi juga dapat 

menentukan intensitas latihan yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, yang 

disarankan yaitu 60-90 % dari denyut nadi maksimal dengan waktu 20-60 menit . 

Denyut nadi maksimal (DNM) dapat di hitung berdasarkan rumus Cooper:  

 

 

 

Untuk mencapai denyut nadi yang sisarankan yaitu minimal 60 % maka 

dalam permainan sepakbola 3 gawang 3 regu ini  dilakukan perubahan pada 

peraturan permainanya, Sebelumnya setiap pemain bebas untuk melakukan 

beberapa sentuhan maka ini dirubah dengan membatasi hanya boleh me lakukan 2 

kali sentuhan selanjutnya melakukan operan kepada teman, ini bertujuan agar 

setiap pemain lebih sering bergerak dan berlari, Dengan begitu maka denyut nadi  

meningkat sehingga dapat mencapai denyut nadi minimal yang disarankan.  

 

2.6   Kerangka Berfikir 

 

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

mendatangkan kegembiraan. Bermain merupakan dorongan naluri, fitrah manusia, 

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

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

dalam waktu luang. 

Pembelajaran sepakbola melalui model pengembangan permainan yang 

dimodifikasi merupakan salah satu bentuk kegitan pembelajaran  sepakbola 

melalui permainan sepakbola yang secara kreatif disusun dan direncanakan oleh 

guru agar kegiatan pembelajaran tersebut tetap dilaksanakan dengan berbagai 

DMN = 220- umur 
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keterbasan yang ada seperti adanya jumlah siswa yang tidak memenuhi untuk 

dijadikan dua tim secara penuh maupun keterbatasan waktu maupun sarana 

prasarana yang ada. 

Dalam hal ini yang dimodifikasi dalam permainan sepakbola menyangkut  

jumlah siswa ditiap tim dari 5 siswa menjadi 3 siswa, ukuran lapangan yang 

dibuat lebih kecil dari ukuran normal, dan gawang yang pada umumnya 2 

ditambah 1 menjadi 3 gawang dan ukuran gawang yang diperkecil dari ukuran 

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

peraturan permainan yang lebih sederhana. 

Model pengembangan melalui modifikasi permainan sepakbola 3 gawang 

3 regu ini diharapkan kegiatan pembelajaran dapat menarik minat dam motivasi 

siswa untuk belajar, selain itu berbagai keterampilan teknik dasar sepakbola juga 

dapat secara cepat dikuasai oleh siswa sebab melalui bentuk modifikasi permainan 

sepakbola 3 gawang 3 regu yang demikian kesempatan setiap siswa untuk dapat 

memainkan bola menjadi lebih besar, dan kelelahan siswa saat pembelajaran lebih 

kecil sehingga memungkinkan siswa untuk dapat secara aktifbelajar teknik dasar 

sepakbola dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran secara maksimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa model pembelajaran sepakbola melalui permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu bagi siswa Sekolah Dasar (SD), menurut Borg 

dan Gall dalam Wasis D Dwiyogo (2004). Penelitian dan pengembangan 

merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran.  

Langkah- langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah yang utama, yaitu : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi  observasi 

lapangan. 

2. Mengembangkan bentuk metode pembelajaran atau produk awal (berupa 

peraturan permainann sepakbola tiga gawang tiga regu). 

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

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner 

dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis.  

4. Revisi produk pertama, revisi pembelajaran berdasarkan hasil dari evaluasi 

ahli dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan 

terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti.  

5. Uji coba lapangan. 

6. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan.  
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7. Hasil akhir model pembelajaran sepakbola melalui permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu bagi siswa kelas V Sekolah Dasar (SD) yang dihasilkan 

melalui revisi uji lapangan. 

3.2.Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran sepakbola melalui 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu ini, dilakukan melalui beberapa tahap. 

Tahapan-tahapan tersebut, antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran Sepakbola Melalui 

Permainan Sepakbola Tiga gawang Tiga Regu 

Analisis Kebutuhan 

Kajian pustaka Observasi dan wawancara 

Pembuatan produk awal 

Tinjauan ahli sepakbola dan 

ahli pembelajaran 

Uji coba kelompok kecil 15 
siswa kelas V SD Carul 

Bumijawa 

Revisi produk pertama 

Uji lapangan 

27 siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Pangkh 

Revisi produk terakhir 

Produk akhir 
Peraturan sepakbola3 gawang 3 regu 
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3.2.1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini.Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pembuatan dimodifikasi 

permainan sepakbola dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan 

observasi di SD Negeri Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal tentang keberadaan 

sarana prasarana permainan sepakbola yang dimiliki sekolah dan cara guru dalam 

melakukan pembelajaran permainan sepakbola.  

3.2.2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk, yaitu pembelajaran pemainan sepakbola dengan 

peraturan yang dimodifikasi. Produk yang dikembangkan peneliti merupakan 

produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli 

sepakbola dan satu guru penjas sebagai ahli pembelajaran serta uji coba kelompok 

kecil. 

3.2.3. Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 

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

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

3.2.4. Revisi Produk Pertama 

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

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

telah diujicobakan. 
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3.2.5. Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan mengunakan subjek uji coba 27 siswa kelas V SD Negeri 

Curug 01 Pangkah Kabupaten Tegal. 

3.2.6. Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas 

V SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

3.2.7. Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembagan dari uji lapangan yang berupa modifikasi 

model permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regu. 

 

3.3.Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektifitas, 

efisiensi dan kebermanfaatan dari produk. Langkah- langkah yang ditempuh dalam 

pelaksaan uji coba produk adalah sebagai berikut :  

3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan pembelajaran yang dikembangkan. Desain uji 

coba yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.3.1.1. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat dievaluasi (validasi) terlebih dahulu oleh satu ahli 

Penjas, dan dua ahli pembelajaran.  
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Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan peralatan, jumlah 

pemain, perlengkapan pemain, lama permainan dan tendangan permulaan (kick 

off), wasit, cara mencetak gol, tendangan hukuman (tendangan penalti), tendangan 

ke dalam, dan tendangan gawang atau lemparan gawang. Untuk menghimpun data 

dari para ahli dilakukan dengan cara memberikan draf model awal dengan disertai 

lembar evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk.  

3.3.1.2. Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli 

kemudian diuji cobakan kepada siswa kelas V SD Carul Bumijawa. Pada uji coba 

kelompok kecil ini menggunakan 15 siswa sebagai subjeknya.  

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola 

tiga gawang tiga regu tiga regu yang kemudian melakukan uji coba permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu. Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi 

kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil 

ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan.  

3.3.1.3. Revisi Produk Pertama 

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

uji coba kelompok kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk 

merevisi pembelajaran yang telah dibuat.  
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3.3.1.4. Uji Coba Lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan pada 

siswa kelas V SD N 01 Curug Pangkah sebanyak 27 siswa. 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola 

tiga gawang tiga reguyang kemudian melakukan uji coba permainan sepakbola 

tiga gawang tiga regu tiga regu. Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi 

kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan.  

3.4. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 siswa kelas V SDCarul 

Bumijawa  

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 27 siswa kelas V SD Negeri Curug 01 

Pangkah. 

3.4.1. Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang berupa 

alasan dalam memilih jawaban dan saran-saran. 

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun 

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

mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner 
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adalah jumlah subjek yang relatif banyak sehingga data dapat diambil secara 

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

berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan pada pembelajaran pertama yang dibuat, 

sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada kenyamanan pembelajaran.  

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model permainan sepakbola empat gawang. Serta komentar dan saran umum jika 

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

dengan cara member tanda “√” pada kolom yang tersedia.  

1 : Kurang baik 

2 : Cukup baik 

3 : Baik 

4 : Sangat baik 

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

digunakan pada kuesioner ahli : 

 

 Tabel 4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Ahli 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1. Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada 

siswa SD. 

15 
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Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternative jawaban “ ya” dan “tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitif, psikomotor, afektif. Cara 

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak”  

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut ini adalah faktor- faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner 

yang akan digunakan pada siswa : 

Tabel 6. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1. Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekan variasi 

gerak dalam bermain model permainan 

sepak bola tiga gawang tiga regu. 

10 

2. Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu. 

10 

3. Afektif Menampilkan siswa dalam bermain model 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu, 

serta nilai kerjasama, sportifitas, dan 

kejujuran. 

10 
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3.5. Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik  analisis kualitatif.  

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari Martin 

Sudarmono. (2010:55), yaitu : 

 

 

F’ = Frekuensi relatif / angka presentase 

f  = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N  = Jumlah data 

100 %  = Konstanta 

 Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 6 akan disajikan klasifikasi presentase.  

Tabel 7. Klasifikasi Presentase 

Presentase Klasifikasi Makna 

0 – 40 % 

40,1 – 70 % 

70,1 – 90 % 

90,1 – 100 % 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber Faqih (dalam Martin, 2010:56) 

F’=  
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1.Hasil Data Uji Coba 

4.1.1. Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

menganalisis proses pembelajaran  yang terjadi sesungguhnya di lapangan, 

melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka / kajian literatur.  

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan sepakbola besar 

khususnya sepakbola bagi kelas V, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikan 

teknik dasar permainan bola besar dengan peraturan yang dimodifikasi untuk 

memupuk kerjasama dan toleransi. Kenyataan yang ada dalam proses 

pembelajaran permainan bola besar, khusunya permaianan sepakbola di SD masih 

jauh yang diharapkan. 

Pada proses pembelajaran sepakbola ditemui beberapa hal, antara lain alat 

dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan siswa, peraturan permainan sepakbola yang digunakan sesuai 

dengan peraturan yang sebenarnya atau aturan baku dalam permainan sepakbola. 

Diketahui ada beberapa siswa yang mengeluh rasa sakit ketika menendang bola 

yang digunakan keras, diketahui ada bebrapa siswa ketika mengikuti 

pembelajaran hanya duduk-duduk saja dan tidak aktif mengikuti pembelajaran 
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sepakbola. Pembelajaran permainan sepakbola yang diberikan oleh guru masih 

belum dikemas dalam bentuk modifikasi, sehingga dijumpai siswa yang merasa 

tidak senang, bosan, dan malas untuk bergerak.  

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan 

olahraga sepakbola yang diberikan oleh guru masih kurang efektif dan kurang 

menumbuhkan minat siswa agar aktif bergerak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk 

mengembangkan model permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga reguyang 

sesuai bagi siswa SD. Peneliti mengharapkan pembelajaran yang dihasilkan nanti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran permainan bola  khususnya permainan 

sepakbola yang dapat membuat siswa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga 

diharapkan dapat membantu guru Penjasorkes dalam memberikan pembelajaran 

permainan sepakbola lebih bervariasi dengan menggunakan produk yang 

dihasilkan ini.     

4.1.2. Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan model pembelajaran yang akan dikembangkan berupa 

model permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regu yang sesuai bagi SD. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat suatu pembelajaran dengan 

menggunakan langkah- langkah sebagai berikut : 

1. Analisis tujuan dan karakteristik permainan sepakbola di SD 

2. Analisis karakteristik siswa SD 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat dan 

mengembangkan modifikasi permainan sepakbola.  
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4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model modifikasi 

permainan sepakbola. 

5. Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran.  

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.  

7. Menyusun pembelajaran awal model permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu. 

 Setelah melalui proses desain, maka dihasilkan suatu pembelajaran awal 

model permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga reguyang sesuai bagi siswa 

SD tersebut. Berikut ini adalah penjelasan pembelajaran permainan sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu yang sesuai bagi siswa SD. 

 

4.2 DrafPembelajaran Awal Model PermainanSepakbola 3 Gawang 3 Regu 

Bagi Siswa SD 

4.2.1. Pengertian Permainan Sepakbola 3 gawang 3 Regu 

Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu merupakan permainan sepakbola 

yang memiliki 3 gawang dan 3 regu dimana masing-masing tim terdiri dari 3 

orang dan setiap tim mempunyai satu gawang dimana tiap gawang tersebut 

tidakdi jaga oleh  penjaga gawang. Aturan yang digunakan dalam permainan 

sepakbola tiga gawang tiga reguini tidak sama dengan peraturan yang ada pada 

permainan sepakbola yang sebenarnya. 

Permulaan permainan sepakbola tiga gawang tiga regu (kick off) dilakukan 

dengan cara jump ball , dimana satu pemain setiap regunya ada yang berdiri dititik 
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tengah lapangan untuk melakukan jump ball dan dua pemain yang lainya berada 

di belakangnya namun tetap berada dalam daerah permainanya sendiri.  

Pada permainan sepakbola ini terdapat 3 buah gawang. Setiap tim dapat 

kesempatan untuk mencetak gol ke 2 gawang lawan yang berada di dekatnya. 

Boleh memasukkan bola di gawang lawan yang berada di depan maupun yang 

berada di samping. 

Tinggi gawang adalah 0,5 meter dengan lebar gawang 1 meter, dengan 

diameter lapangan 14 meter. Pada waktu merebut bola, pemain diusahakan 

merebut dengan cara yang tidak kasar. Pemain yang melakukan pelanggaran baik  

handsball maupun pelanggaran lain, maka yang mendapatkan tendangan bebas 

adalah tim yang berada di depannya. Begitu pula dengan tendangan ke dalam, 

pada saat tim lain melakukan out ball maka yang melakukan tendangan ke dalam 

adalah tim yang berada di depannya. 

Masing-masing tim boleh memasukan bola kedua gawang yang berada di 

dekatnya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tim yang memasukan bola 

mendapatkan nilai 1. Tim yang mendapatkan jumlah total nilai terbanyak dari 

hasil memasukkan bola selama 2 X 10 menit, maka tim itulah yang menjadi 

pemenangnya. 

 

4.2.2. Peraturan Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu. Peraturan dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

terdiri dari beberapa hal antara lain : 
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a) Fasilitas dan Peralatan 

1. Lapangan 

 Lapangan yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga gawang 

tiga reguberbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu : Luas 

Lapangan: 154 m², Diameter Lapangan : 14 meter, Jari- jari Lapangan 

: 7 meter. 

 Luas setengah lingkaran di depan gawang : 2,35 m², jari-jari 1,5 meter 

 Lapangan ditandai dengan garis pembatas lapangan 

 Lapangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama luas dan diberi garis. 

Garis ini disebut garis tengah. 

 Titik tengah ditandai dengan titik tepat di tengah lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lapangan Sepakbola Tiga gawang tiga regu 

2. Bola 

 Bola yang digunakan adalah bola plastik 
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Gambar 6. Bola Yang Digunakan Dalam Sepakkbola Tiga gawang 

tiga regu 

 Bahan: plastik 

  Berat: 90-150 gram 

  Ukuran: 68-70 cm 

3. Gawang 

 Setiap tim mempunyai satu gawang dimana tiap gawang tersebut 

tidakdi jaga oleh  penjaga gawang 

 Tinggi gawang adalah 0,5 meter 

 Lebar gawang adalah 1 meter 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gawang sepakbola tiga gawang tiga regu 

b) Jumlah Pemain 

 Permainan sepakbola tiga gawang tiga regu dimainkan oleh tiga tim. 

 Setiap tim terdiri dari 3 orang pemain. 
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 Pemain dari masing-masing tim bergerak untuk dapat memasukan bola 

ke gawang lawannya. 

c) Perlengkapan Permaainan 

 Memakai pakaian atau seragam olahraga yang berbeda warnanya setiap 

tim. 

 Memakai celana olahraga pendek. 

 Memakai kaos kaki. 

 Memakai sepatu olahraga atau sepatu sepakbola 

d) Lama Permainan dan Cara memulai pertandingan 

 Lama permainan sepakbolasepakbola 3 gawang 3 regu selama 2 x 10 

menit. 

 Untuk memulai permainan dimulai dengan jump ball atau lemparan bola 

ke atas. 

e) Wasit 

 Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu di pimpin oleh satu orang wasit.  

 Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan 

sepakbola 3 gawang 3 regu. 

 Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang di mainkan.  

 Wasit berada di luar lapangan. 

f) Cara Mencetak Gol 

 Suatu gol dicetak jika bola seluruhnya melewati garis gawang antara 

kedua tiang gawang dan di bawah palang gawang.  
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 Tim yang mencetak jumlah gol terbanyak selama pertandingan adalah  

pemenang pertandingan.  

 Jika 2 atau 3 regu terjadi skor yang sama maka dilanjutkan dengan 

penalti dari tengah lapangan. 

g) Tendangan ke dalam atau bola keluar 

 Tendangan ke dalam dilakukan jika bola keluar lapangan atau out. 

 Saat melakukan tendangan ke dalam bola harus berada dan menyentuh 

garis lapangan permainan. 

h) Aturan main 

 Setiap regu berada di dalam daerahnya masing- masing yang telah 

diberi garis pembatas, dengan satu pemain dari masing- masing  

regu untuk melakukan jump ball di tengah lapangan.  

 Setiap pemain hanya bisa melakukan 2 kali sentuhan dan harus 

mengoper bola kepada teman. 

 Jika pemain melakukan lebih dari 2 kali sentuhan maka dikenai 

hukuman yaitu berupa tendangan bebas untuk lawan.  

 Jika terjadi gol, maka permainan dihentikan dan dimulai kembali 

dengan tendangan dari daerah regu yang kebobolan.  

i) Kelebihan  Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu. 

 Dari aspek lapangan, lapangan yang diberbentuk lingkaran serta 

ukuran yang dipersempit mewajibkan pemain untuk lebih aktif 

bergerak. 
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 Dengan ukuran lapangan yang lebih sempit memudahkan pemain 

untuk mengoper bola karena jarak antar pemain tidak terlalu jauh. 

 Peraturan permainan yang mudah dipahami oleh setiap pemain.  

 Bola yang digunakan menggunakan bola plastik sehingga tidak 

terasa sakit saat di tendang 

j) Kekurangan Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu.  

 Ukuran lapangan yang lebih kecil mengakibatkan bola sering 

keluar lapangan saat permainan berjalan.  

 Ukuran gawang yang lebih sempit maka pemain sulit untuk 

mencatak gol. 

 

4.3. Validasi Ahli 

4.3.1. Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model pembelajaran sepakbola melalui 

permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regu bagi siswa Sekolah Dasar 

(SD) sebelum diujicobakan dalam uji kelompok kecil perlu dilakukan validasi 

oleh para ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Untuk memvalidasi 

produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan satu (1) orang ahli yang berasal dari 

dosen, yaituDrs. Tri Rustiadi, M.kes dan dua (2) orang guru penjas sekolah Dasar, 

Yaitu Fajar Yudi Maulud, A.md dan Didik Fajar Semadi, A.md. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu, dengan disertai lembar evaluasi untuk 

ahli dan guru penjas Sekolah Dasar (SD). Lembar evaluasi berupa kuesioner yang 
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berisi aspek kualitas model permainan, saran, serta komentar dari ahli penjas dan 

guru penjas Sekolah Dasar (SD) terhadap model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model 

pembelajaran dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4. Caranya dengan 

menyontreng salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 

4.3.2. Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regudapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba 

lapangan. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan guru 

penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 

Tabel 8. Hasil Rata-rata Skor Penilaian Ahli 

No. Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1. 

2. 

3. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran I 

Ahli Pembelajaran II 

3,53 

3,26 

3,46 

 

Berdasarkan hasil pengisisan kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas 

dan guru penjas Sekolah Dasar (SD) didapat rata-rata lebih dari 3 (tiga) atau 

masuk dalam kategori baik oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regubagi siswa Sekolah Dasar (SD) 

dapat digunakan sebagai uji coba skala kecil.  

 



63 

 

 

4.4. Data Uji Kelompok Kecil 

Setelah produk model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu , 

divalidasi oleh ahli dan para guru penjas Sekolah Dasar (SD) serta dilakukan 

revisi, maka pada tanggal 24 April 2012 produk ini diujicobakan kepada siswa SD 

Carul Bumijawa. Uji coba ini dilakukanterhadap siswa kelas V SD Carul 

Bumijawa yang berjumlah 15 siswa.  

Uji coba  ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

masalah seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan sebagai uji lapangan.  

Uji coba kelompok kecil ini juga juga bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba kelompok kecil 

dihimpun dengan menggunakan kuesioner.  

Berdasarkan data pada lampiran didapat rata-rata presentase pilihan 

jawaban yang sesuai 83,77%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

permainan sepakbola 3 gawang 3 reguini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas VSD Negeri Curug 01 Pangkah. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjas dan ahli 

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan.  

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regudiujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas 

V SD Carul Bumijawa, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal itu 
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sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini 

adalah berbagai permasalahan dan kendala, setelah diujicobakan pada skala kecil :  

a. Sarana dan prasarana penelitian 

1) Lapangan Permainan 

Di dalam lapangan permainan ukuran lapangan adalahdiameter 14 

meter, hal ini menjadikan siswa dalam bermain sepakbola tiga gawang tiga 

regusering bola melewati garis lapangan permainan.  

2) Bola 

Bola yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regu sudah sesuai yaitu bola plastik ukuran 68-70 cm, namun yang 

menjadi masalah yaitu arah laju bola yang begitu cepat tidak sebanding 

dengan kecepatan lari para siswa. Oleh karena itu arah laju bola harus 

dikurangi dengan cara mengurangi tekanan bola.   

3) Pakaian Olahraga (kostum) 

Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil masing-masing tim 

mempunyai kostum yang masih sama yaitu menggunakan pakaian 

olahraga yang mempunyai warna seragam sehingga setiap pemain bingung 

dalam membedakan antara tim kawan dengan lawan. Oleh karena itu perlu 

adanya pembedaan warna pakaian olahraga dalam permainan sepakbola 

tiga gawang tiga regu. 

b. Objek penelitian 

1) Dalam melaksanakan permainan sepakbola tiga gawang tiga regusiswa 

masih terkesan terburu-buru dalam bermain sehingga permainan ini 
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terkesan permainan yang cepat melelahkan. Oleh karena itu peneliti 

melakukan evaluasi kepada para siswa agar bermain dengan santai dan 

tidak tergesa-gesa.  

2) Dalam melaksanakan permainan sepakbola tiga gawang tiga regu siswa 

cenderung tidak mematuhi peraturan permainan sepakbolatiga gawang tiga 

regu tiga regu. Oleh karena itu peneliti menegaskan kepada siswa untuk 

lebih menaati peraturan permainan.  

 

4.4.1. Revisi Produk Setelah Uji Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar (SD) pada 

produk atau model yang telah diujicobakan ke dalam uji coba skala kecil, maka 

dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran 

ahli dan guru penjas SD terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah 

uji coba skala kecil. Proses revisi adalah sebagai berikut.  

a. Sarana dan prasarana penelitian 

1) Lapangan Permainan 

Di dalam lapangan permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regulapangan yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga gawang 

tiga reguini memiliki diameter  14 meter. Namun dengan mengurangi 

jumlah pemain dari 5 orang setiap regunya menjadi 3 orang setiap 

regunya, Hal ini agar siswa dalam melakukan permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu menjadi lebih luas dalam aktivitas berlari.  

2) Bola 
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Bola yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regu sudah sesuai yaitu bola plastik  ukuran 68-70 cm, namun yang 

menjadi permasalahan yaitu arah laju bola yang begitu cepat tidak 

sebanding dengan kecepatan lari para siswa sehinggabola sering keluar 

lapangan. 

3) Pakaian Olahraga (kostum) 

Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, masing-masing tim 

menggunakan pakaian olahraga yang berbeda untuk dapat membedakan 

tim kawan dengan lawan. 

b. Objek penelitian 

1) Dalam melakukan permainan sepakbola tiga gawang tiga regu siswa masih 

terkesan terburu-buru dalam bermain sepakbola sehingga terkesan 

melelahkan. Oleh karena itu peneliti memberikan masukan terhadap siswa 

unttuk dapat lebih bekerja sama dengan temannya agar dalam bermain 

sepakbola tiga gawang tiga reguini tidak terkesan cepat melelahkan. 

2) Dalam melaksanakan permainan sepakbola tiga gawang tiga regusiswa 

cenderung tidak mematuhi peraturan permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu. Oleh karena itu peneliti menegaskan dan memberikan masukan 

terhadap para siswa untuk tidak terburu-buru dalam supaya peraturan 

dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga reguini dapat berjalan 

dengan lancar. Misalnya pada permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

tidak ada lemparan ke dalam pada saat terjadi out ball. Pada saat terjadi 
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out ball maka yang dilakukan siswa adalah dengan cara tendangan ke 

dalam. 

Berikut ini adalah hasil produk permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD), yang telah direvisi sesuai dengan masukan dan 

saran dari ahli serta guru penjas.  

4.5 Draf Setelah Uji Coba Skala Kecil Pengembangan Model Pembelajaran 

Sepakbola Melalui Permainan Sepakbola Dengan 3 Gawang 3 Regu 

4.5.1 Pengertian Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu  

Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu merupakan permainan sepakbola 

dengan menggunakan gawang yang berjumlah 3. Pada permainan ini terdapat tiga 

tim yeng terdiri dari masing-masing tim berjumlah 3 orang dan setiap tim 

mempunyai satu gawang dimana tiap gawang tersebut tidakdi jaga oleh  penjaga 

gawang. Aturan permainan sepakbola 3 gawang 3 regu ini sama dengan peraturan 

permainan sepakbola sebenarnya, namun ada beberapa peraturan yang sudah 

dimodifikasi sedemikian rupa  disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.  

Permulaan permainan sepakbola 3 gawang 3 regu (kick off) dilakukan 

dengan cara jump ball atau lemparan bola ke atas. Masing-masing tim berusaha 

memasukkan bola ke gawang lawan. Pada permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regusetiap tim boleh memasukkan bola ke gawang lawan baik gawang yang 

berada di depan maupun yang beraada disamping kanan dan kiri. 

Dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga reguukuran lapangan yang 

digunakan adalah diameter 14 meter dengan bentuk lapangan lingkaran. Tinggi 
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gawang pada permainan sepakbola tiga gawang tiga regu ini adalah tinggi 0,5 

meter dan lebar gawang 1 meter. 

Pada saat merebut bola, pemain diusahakan merebut dengan cara yang 

tidak kasar. Pemain yang melakukan pelanggaran baik itu handsball maupun 

pelanggaran lainnya sepaerti outball maka yang melakukan tendangan adalah tim 

yang berada di depannya.pada permainan sepakbola empat gawang tidak ada 

offside. Lama waktu yang digunakan pada permainan sepakbola 3 gawang3 regu 

adalah 2 x 10 menit. 

4.5.2 Peraturan Permainan Sepakbola Tiga gawang Tiga regu 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepabola tiga 

gawang tiga regu, peraturan dalam sepakbolatiga gawang tiga reguadalah : 

a) Fasilitas dan Peralatan 

1. Lapangan 

 Lapangan yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga gawang 

tiga reguberbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu : Luas 

Lapangan: 154 m², Diameter Lapangan : 14 meter, Jari- jari Lapangan 

: 7 meter. 

 Luas setengah lingkaran di depan gawang : 2,35 m², jari-jari 1,5 meter 

 Lapangan ditandai dengan garis pembatas lapangan 

 Lapangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama luas dan diberi garis. 

Garis ini disebut garis tengah. 

 Titik tengah ditandai dengan titik tepat di tengah lapangan. 
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Gambar 5. Lapangan Sepakbola Tiga gawang tiga regu 

2. Bola 

 Bola yang digunakan adalah bola plastik 

 

Gambar 6. Bola Yang Digunakan Dalam Sepakkbola Tiga gawang 

tiga regu 

 Bahan: plastik 

  Berat: 90-150 gram 

  Ukuran: 68-70 cm 

3. Gawang 

 Setiap tim mempunyai satu gawang dimana tiap gawang tersebut 

tidakdi jaga oleh  penjaga gawang 

 Tinggi gawang adalah 0,5 meter 
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 Lebar gawang adalah 1 meter 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gawang sepakbola tiga gawang tiga regu 

b) Jumlah Pemain 

 Permainan sepakbola tiga gawang tiga regu dimainkan oleh tiga tim. 

 Setiap tim terdiri dari 3 orang pemain.  

 Pemain dari masing-masing tim bergerak untuk dapat memasukan bola 

ke gawang lawannya. 

c) Perlengkapan Permaainan 

 Memakai pakaian atau seragam olahraga yang berbeda warnanya setiap 

tim. 

 Memakai celana olahraga pendek. 

 Memakai kaos kaki. 

 Memakai sepatu olahraga atau sepatu sepakbola 

d) Lama Permainan dan Cara memulai pertandingan 

 Lama permainan sepakbolasepakbola 3 gawang 3 regu selama 2 x 10 

menit. 
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 Untuk memulai permainan dimulai dengan jump ball atau lemparan bola 

ke atas. 

e) Wasit 

 Permainan sepakbola 3 gawang 3 regu di pimpin oleh satu orang wasit.  

 Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan 

sepakbola 3 gawang 3 regu. 

 Wasit bertugas untuk mengawasi bola yang sedang di mainkan.  

 Wasit berada di luar lapangan. 

f) Cara Mencetak Gol 

 Suatu gol dicetak jika bola seluruhnya melewati garis gawang antara 

kedua tiang gawang dan di bawah palang gawang.  

 Tim yang mencetak jumlah gol terbanyak selama pertandingan adalah  

pemenang pertandingan.  

 Jika 2 atau 3 regu terjadi skor yang sama maka dilanjutkan dengan 

penalti dari tengah lapangan. 

g) Tendangan ke dalam atau bola keluar 

 Tendangan ke dalam dilakukan jika bola keluar lapangan atau out. 

 Saat melakukan tendangan ke dalam bola harus berada dan menyentuh 

garis lapangan permainan. 

h) Aturan main 

 Setiap regu berada di dalam daerahnya masing- masing yang telah 

diberi garis pembatas, dengan satu pemain dari masing- masing  regu 

untuk melakukan jump ball di tengah lapangan.  
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 Setiap pemain hanya bisa melakukan 2 kali sentuhan dan harus 

mengoper bola kepada teman. 

 Jika pemain melakukan lebih dari 2 kali sentuhan maka dikenai 

hukuman yaitu berupa tendangan bebas untuk lawan.  

 Jika terjadi gol, maka permainan dihentikan dan dimulai kembali 

dengan tendangan dari daerah regu yang kebobolan.  

i) Kelebihan  Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu. 

 Dari aspek lapangan, lapangan yang diberbentuk lingkaran serta ukuran 

yang dipersempit mewajibkan pemain untuk lebih aktif bergerak.  

 Dengan ukuran lapangan yang lebih sempit memudahkan pemain untuk 

mengoper bola karena jarak antar pemain tidak terlalu jauh. 

 Peraturan permainan yang mudah dipahami oleh setiap pemain.  

 Bola yang digunakan menggunakan bola plastik sehingga tidak trasa 

sakit saat di tendang 

j) Kekurangan Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu.  

 Ukuran lapangan yang lebih kecil mengakibatkan bola sering keluar 

lapangan saat permainan berjalan.  

 Ukuran gawang yang lebih sempit maka pemain sulit untuk mencatak 

gol. 

 

4.6 Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalahuji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 
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mengetahui kefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji 

coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam 

lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan o leh siswa SD Negeri Curug 

01 Pangkah yang berjumlah 27 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan 

menggunakan kuesioner.  

Berdasarkan data uji lapangan didapat rata-rata presentasi jawaban yang 

sesuai 85,80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan 

sepakbola tiga gawang tiga reguini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri Curug 0I Pangkah.  

4.6.1 Analisis Data 

4.6.1.1 Analisis Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Berdasarkan analisis uji coba kelompok kecil yang diperoleh melalui 

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Aspek guru dalam melakukan modifikasi permainan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regudidapat presentase 53,33 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regutelah memenuhi kriteria cukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan bersyarat. 

2. Aspek guru dalam melakukan permainan sepakbola dengantiga gawang tiga 

reguadalah salah satu materi yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran 

didapat presentase60%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

model permainan sepakbolatiga gawang tiga regu telah memenuhi 

kriteriacukupbaik sehingga aspek inidapat digunakan bersyarat. 
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3. Aspek siswa dalam cara melakukan permainan sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regudidapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbolatiga gawang tiga regu telah memenuhi 

kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.   

4. Aspek siswa dalam melakukan pemanasan sebelum bermain sepakbola dengan 

tiga gawang tiga regudidapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek siswa tentang peraturan dalam permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regudidapat presentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.   

6. Aspek siswa dalam menjalankan peraturan permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regudidapat presentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.   

7. Aspek siswa dalam menjalankan kerjasama dengan teman yang lain dalam 

bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase 53,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan tetapi dengan bersyarat.  

8. Aspek siswa dengan bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regumembuat tubuh menjadi sehat didapat presentas 100%. Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

9. Aspek siswa dalam menghargai keputusan wasit dalam permaianan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan 

10. Aspek siswa terhadap perubahan denyut nadi setelah melakukan permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase 93,33 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11. Aspek siswa tentang  tujuan dari permainan sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regudidapat presentase 86,67%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12. Aspek siswa tentang permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regumerupakan permainan yang sulit untuk dimainkan didapat presentase 

86,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriabaik 

sehingga aspek inidapat digunakan. 
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13.  Aspek siswa dapat memainkan model permainan sepakbola dengan tiga  

gawang tiga regu didapat presentase 86,67%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek siswa dalam mengoper bola dalam permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regudidapat presentase80%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

15.  Aspek siswa dalam melakukan tendangan ke dalam ketika bola keluar dalam 

permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase 46,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi criteriacukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan tetapi bersyarat. 

16.  Aspek siswa pada saat tidak ada penjaga gawang pada permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase 73,33%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17.  Aspek siswa dalam mencetak gol pada permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regudidapat presentase 60%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriacukup baik sehingga aspek inidapat digunakan tetapi 

bersyarat. 
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18.  Aspek siswa dalam melakukan jumpball pada permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regudidapat presentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

19. Aspek siswa dalam bermaian sepakbola dengan tiga gawang tiga regu ini lebih 

mudah dari permainan sepakbola yang kamu kenal didapat presentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regutelah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

inidapat digunakan. 

20.  Aspek siswa untuk lebih aktif bergerak dalam permainan sepakbola dengan 

tiga gawang tiga regu didapat presentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

21. Aspek siswa senang atau tidaknya dalam permainan sepakbola dengantiga 

gawang tiga regu didapat presentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22. Aspek siswa dalam meningkatkan sportifitas dalam permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 80%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23. Aspek siswa setelah melakukan permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regudapat meningkatkan kesehatan didapat presentase 93,33%. Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

24. Aspek siswa dalam mentaati peraturan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regudidapat presentase .93,33 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

25.  Aspek siswa harus mentaati peratuaran sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regudidapat presentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

26.  Aspek siswa dalam bekerjasama dengan teman satu tim atau regu dalam 

bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regudidapat presentase 86,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek 

inidapat digunakan. 

27.  Aspek siswa saat bekerjasama dalam bermain sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regudidapat presentase 86,67 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

28.  Aspek siswa untuk menentang keputusan yang diberikan oleh wasit dalam 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regudidapat presentase 93,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 
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sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

29.  Aspek siswa untuk mengakui keunggulan tim lawandalam permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regudidapat presentase 73,33%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

30. Aspek siswa untuk bersedia bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regu 

didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi 

kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

 

4.6.1.2 Analisis Hasil Uji Lapangan 

Berdasarkan data hasil uji lapangan didapat rata-rata presentase pilihan 

jawaban yang sesuai85,80% Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri Curug 0I Pangkah. 

Berdasarkan tabel analisis data pada lampiran hasil uji coba lapangan 

yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Aspek siswa dalam melakukan modifikasi permainan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu didapat presentase 85,18%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 
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sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan.   

2. Aspek siswa dalam melakukan permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu adalah salah satu materi yang diajarkan oleh guru dalam pembelajaran 

didapat presentase 25,92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi 

kriteriakurang baik sehingga aspek ini perlu diperbaiki.   

3. Aspek siswa dalam cara melakukan permainan sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.   

4. Aspek siswa dalam melakukan pemanasan sebelum bermain sepakbola dengan 

tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek siswa tentang peraturan dalam permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek siswa dalam menjalankan peraturan permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 51,85%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regutelah 
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memenuhi kriteriacukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan tetapi 

dengan bersyarat.   

7. Aspek siswa dalam menjalankan kerjasama dengan teman yang lain dalam 

bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek siswa dengan bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regu 

membuat tubuh menjadi sehat didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

9. Aspek siswa dalam menghargai keputusan wasit dalam permaianan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

10. Aspek siswa terhadap perubahan denyut nadi setelah melakukan permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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11. Aspek siswa tentang  tujuan dari permainan sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regu didapat presentase 85,18%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12. Aspek siswa tentang permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regu 

merupakan permainan yang sulit untuk dimainkan didapat presentase 85,18%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

13.  Aspek siswa dapat memainkan model permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14. Aspek siswa dalam mengoper bola dalam permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

15.  Aspek siswa dalam melakukan tendangan ke dalam ketika bo la keluar dalam 

permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 66,67 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbolatiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriacukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan tetapi dengan bersyarat. 
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16.  Aspek siswa pada saat tidak ada penjaga gawang pada permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 85,18%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17.  Aspek siswa dalam mencetak gol pada permainan sepakbola dengantiga 

gawang tiga regu didapat presentase 59,25%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan tetapi 

dengan bersyarat. 

18.  Aspek siswa dalam melakukan kick off pada permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 33.33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteriakurang baik sehingga aspek ini perlu diperbaiki. 

19 Aspek siswa dalam bermaian sepakbola dengantiga gawang tiga regu lebih 

mudah dari permainan sepakbola yang kamu kenal didapat presentase 85,18%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriabaik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

20  Aspek siswa untuk lebih aktif bergerak dalam permainan sepakbola dengan 

tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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21 Aspek siswa senang atau tidaknya dalam permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22 Aspek siswa dalam meningkatkan sportifitas dalam permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

23 Aspek siswa setelah melakukan permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu dapat meningkatkan kesehatan didapat presentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regu telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

24 Aspek siswa dalam mentaati peraturan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan 

25  Aspek siswa harus mentaati peratuaran sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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26  Aspek siswa dalam bekerjasama dengan teman satu tim atau regu dalam 

bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regu didapat presentase 51,85%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriacukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan tetapi dengan bersyarat. 

27  Aspek siswa saat bekerjasama dalam bermain sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

28  Aspek siswa untuk menentang keputusan yang diberikan oleh wasit dalam 

permainan sepakbola tiga gawang tiga regu didapat presentase 59,25%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek model permainan 

sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteriacukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan tapi dengan bersyarat. 

29  Aspek siswa untuk mengakui keunggulan tim lawandalam permainan 

sepakbolatiga gawang tiga regu didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu telah memenuhi kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

30 Aspek siswa untuk bersedia bermain sepakbola dengan tiga gawang tiga regu 

didapat presentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi 

kriteriasangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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4.7 Pembahasan 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata presentase 

3,53% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga regu ini telah memenuhi kriteria sangatbaik  

sehingga dapat digunakan untuk sisiwa kelas V SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian 

kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek  2, 5, 6, 7, 

9, 13, 14 dan 15. Kesebelas aspek tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik  

yaitu mendapat poin 4. Selain dari sebelas aspek tersebut, ada 7 aspek penilaian 

kualitas model permainan yaitu aspek 1, 3, 4, 8, 10, 11 dan 12  yang telah 

memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat poin 3. 

Hasil analisis data dari evaluai ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata 

presentase 3,26 % Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan sepakbola dengan tiga  gawang tiga regu ini telah memenuhi kriteria  

sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VSD Negeri Curug 01 

Pangkah. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari 

penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli Pembelajaran pada 

aspek 4, 7, 11, 12, 13, 14 dan 15 . Ke 7 aspek penlilaian tersebut telah memenuhi 

kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 4.  Selain ke 7 aspek tersebut, ada 5 

aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 5, 6, 8, 9 dan 10 yang telah 

memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat poin 3. Ada juga 

3 aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 1, 2 dan 3 yang telah 

memenuhi kriteria cukup baik yaitu mendapat poin 2.  
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Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas II, didapat rata-rata presentase 

3,46 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga reguini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Pangkah. Faktor yang 

menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari penilaian kualitas 

model permainan yang dilakukan oleh ahli Pembelajaran pada aspek 2, 3, 5, 12, 

13, 14 dan 15 Ke 7 aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik  

yaitu mendapat poin 4. Selain ke 7 aspek tersebut, ada 8 aspek penilaian kualitas 

model permainan yaitu aspek 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yang telah memenuhi 

kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat poin 3. 

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata presentase 

83,77%. Berdasrkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan sepak bola 

dengan tiga gawang tiga reguini telah memenuhi kriteria baik. Faktor yang 

menjadi model ini dapat diterima siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang 

ada, 80% siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman 

terhadap peraturan permainan , penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas 

gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga reguini dapat 

diterima siswa dengan baik, sehingga dari uji coba kelompok kecil ini dapat 

digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat presentase pilihan jawaban 

yang sesuai 85,80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga reguini telah memenuhi kriteria Baik. Faktor 
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yang menjadikan model ini dapat diterima siswa SD adalah dari semua aspek uji 

coba yang ada, lebih dari 85% siswa dapat melakukan dengan baik.  

Baik dari pemahaman terhadap peraturan permainan, penerapan sikap 

dalam permainan dan aktivitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model da lam permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga regu dapat diterima dengan baik, sehingga dari 

uji coba lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 

Curug 01 Pangkah.  

Pada tabel 9 berikut ini akan disajikan data hasil keseluruhan dari evaluasi 

ahli, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. 

Tabel 9. Data hasil keseluruhan dari evaluasi ahli, uji coba kelompok kecil, 

uji coba lapangan. 

No Komponen Hasil 

1. Evaluasi ahli 

 Hasil evaluasi ahli sepakbola 

 
 

 
 

 Hasil evaluasi ahli 

pembelajaran I 
 

 
 

 Hasil evaluasi ahliPembelajaran 
II 

 

 Didapat presentase skala penilaian 

88,33% sehingga produk 
permainan sepakbola dengan tiga 
gawang tiga reguini dapat 

digunakan oleh siswa SD. 
 Didapat presentase skala penilaian 

81,66%sehingga produk permainan 

sepakbola dengan tiga gawang tiga 
reguini  dapat digunakan oleh 

siswa SD. 
 
 Didapat presentase skala penilaian 

86,66% sehingga produk 
permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga reguini dapat 
digunakan oleh siswa SD 

 

2. Uji kelompok kecil  Didapat presentase skala penilaian 
83,77%sehingga produk permainan 
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sepakbola dengantiga gawang tiga 
regudapat digunakan oleh siswa 

SD. 

3. Uji lapangan  Didapat presentase skala penilaian 
85,80% sehingga produk 

permainan sepakbola dengantiga 
gawang tiga regudapat digunakan 
olehsiswa SD. 
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BAB V 

 KESIMPULAN  DAN SARAN  

5.1  Kesimpulan. 

Hasil  akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu yang berdasarkan data pada 

saat uji coba skala kecil (N=15) dan uji coba lapangan (N=27). 

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1. Ukuran lapangan adalah 14 meter dengan bentuk lapangan adalah berbentuk 

lingkaran. 

2. Bola yang digunakan adalah bola plastik ukuran 60-70cm. yang sebelumnya 

mengunakan bola standar orang dewasa.  

3. Waktu lamanya permainan sepakbola tiga gawang tiga regu, dengan 2 x 10 

menit sehingga siswa dapat bergerak lebih aktif lagi.    

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Produk model permainan sepakbola tiga gawang tiga regudapat dipraktikan 

kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi 

ahli penjas didapat rata-rata presentase 3,53 %, hasil analisis data dari evaluasi 

ahli Pembelajaran I didapat rata-rata presentasi 3,26 % dan hasil dari evaluasi 

ahli Pembelajaran II didapat rata-rata presentase 3,46 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka produk permainan sepakbola tiga gawang tiga 
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reguini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa 

SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

2. Produk model permainan sepakbola tiga gawang tiga regu sudah dapat 

digunakan bagi siswa SD Negeri Curug 01 Pangkah. Hal ini berdasarkan hasil 

analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata presentase 83,77% dan 

hasil analisis data uji coba lapangan didapat  rata-rata presentase pilihan 

jawaban yang sesuai 85,80 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan sepakbola tiga gawang tiga regu telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan untuk siswa SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

3. Faktor yang menjadikan model permainan sepakbola tiga gawang tiga 

regudapat diterima oleh siswa SD adalah dari aspek uji coba yang ada, lebih 

dari 85 % siswa dapat mempraktekan dengan baik. Baik dari pemahaman 

maupun terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan 

aktivitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Secara keseluruhan model permainan sepakbola tiga gawang 

tiga regu dapat diterima oeh siswa dengan baik, sehingga baik dari uji coba 

kelompok kecil maupun uji coba lapangan model ini dapat digunakan bagi 

siswa SD Negeri Curug 01 Pangkah. 

 

5.2 Saran 

1.  Model permainan sepakbola tiga gawang tiga regusebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative 
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penyampaian materi pembelajaran permainan sepakbola untuk siswa SD 

Negeri Curug 01 Pangkah. 

2.  Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3.  Model permainan sepakbola tiga gawang tiga regudapat memudahkan siswa 

bermain sepakbola karena telah dimodifikasi sedemikian rupa.  

4.  Bagi guru Penjasorkes di SD diharapkan dapat mengembangkan model-

model permainan sepakbola yang lebih menarik untuk dapat menjadikan 

siswanya lebih bergerak aktif dalam pembelajaran olahraga.  

Beberapa acuan yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan model permainan ini harus memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan siswa karena dalam permainan sepakbola tiga gawang tiga 

reguterdapat 3 tim yang berusaha mencetak gol ke gawang lawan yang 

berjumlah 2. 

2. Faktor keamanan siswa yang lainnya adalah dengan cara mengganti bola 

yang digunakan (bola plastik ukuran 60-70cm) dengan ukuran tersebut maka 

pada saat menendang bola tidak akan terasa sakit.  

3. Faktor keamanan siswa dapat dijaga melalui penggunaan gawang 

sesungguhnya yang terbuat dari bahan yang ringan seperti pipa paralon, 

bambu, dan lain sebagainya sehingga semua sekolah dapat menggunakan 

produk ini dengan sarana prasarana yang tersedia dan mudah didapat.  
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Lampiran 1 

LAMPIRAN 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI  

EVALUASI MODEL PENGEMBANGANPERMAINAN SEPAK BOLA ” 3 

GAWANG 3 REGU ” DALAM PENJASORKES PADA SISWA KELAS V 

SD NEGERI CURUG 01 PANGKAHKABUPATEN TEGAL  

 

Mata pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok   : Permainan Sepakbola 3 Gawang 3 Regu 

Sasaran Program  : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator   : ……………………………………. 

Tanggal   : ……………………………………. 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli pendidikan jasmani terhadap model permainan sepakbola 3 gawang 3 

regu yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran penjasorkes bagi siswa 

SD kelas V yang kami modifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap 

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai 

dengan petunjuk dibawah ini : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran 

umum, serta kesimpulan. 

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

dengan cara member tanda “√” pada kolom yang tersedia.  

Keterangan : 

     1 : kurang baik 

     2 : cukup baik 

     3 : baik 

     4 : sangat baik 
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4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 

Lanjutan Lampiran 1 

 

No. Aspek yang dinilai 

Skla penilaian Komentar 

1 2 3 4  

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar.      

2. Kejelasan petunjuk permainan. 

 

     

3. Ketepatan memilih bentuk / model 

permainan bagi siswa. 
     

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan. 

     

5. Kesesuaian bentuk / model permainan 

untuk dimainkan siswa. 
     

6. Kesesuaian bentuk / model permainan 

dengan karakteristik siswa.  
     

7. Mendorong perkembangan aspek fisik 

/ jasmani siswa. 
     

8. Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa. 
     

9. Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa. 

     

10. Mendorong perkembangan aspek 

efektif siswa. 
     

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun tidak terampil.  

     

12. Dapat dimainkan siswa dengan benar 

 
     

13. Mendorong siswa aktif bergerak.      

14. Meningkatkan minat dan motivikasi 

siswa berpertisipasi dalam 

pembelajaran sepakbola. 

     

15. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan sepakbola.  
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Lanjutan Lampiran 1 

 

A. Kualitas Model Permainan 

 

B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan 

pada kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3.  

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada 

kolom 4. 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 

 

2 

 

3 4 
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Lanjutan Lampiran 1 

 

C. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

1. Layak digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji skala kecil dengan revisi 

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( mohon diberi tanda silang ( X ) pada nomor sesuai dengan kesimpulan 

anda ) 

 

      Tegal …………....... 

      Evaluator 

 

 

               (                                               ) 
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Lampiran 2 

 

KUESIONERPENELITIAN UNTUK SISWA 

MODEL PENGEMBANGANPERMAINAN SEPAK BOLA ” 3 GAWANG 3 

REGU ” DALAM PENJASORKES PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 

CURUG 01 PANGKAHKABUPATEN TEGAL 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas.  

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau b 

sesuai dengan pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terima kasih.  

 

I. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama Sekolah   : ………………………………… 

Nama Siswa   : ………………………………… 

Umur    : …………………………………. 

Kelas    : ………………………………….. 

Jenis Kelamin   : ………………………………….. 

Alamat Rumah   : …………………………………... 

     …………………………………… 
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Lanjutan Lampiran 2 

A. KOGNITIF 

1. Apakah guru kamu melakukan modifikasi permainan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola  ? 

a. Tidak    b. Ya   

2. Apakah permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu adalah materi yang 

diajarkan oleh guru dengan tujuan agar kamu bergerak ?  

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah kamu tahu cara bermain Sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b.  Ya  

4. Apakah kamu perlu melakukan pemanasan sebelum bermain sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b. Ya 

5. Apakah kamu tahu peraturan dalam permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 

regu? 

a. Tidak    b. Ya 

6. Apakah kamu merasa kesulitan dalam memahami peraturan permainan 

sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah kamu berkerjasama dengan teman yang lain dalam bermain sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu ?  

a. Tidak    b. Ya 

8. Apakah dengan bermain sepakbola dengan 3 gawang 3 regu membuat tubuh 

kamu menjadi sehat ? 

a. Tidak    b. Ya 

9. Apakah kamu dapat menghargai keputusan wasit dalam permaianan sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b.  Ya  

10. Apakah denyut nadi kamu mengalami perubahan setelah melakukan 

permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b.  Ya  
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Lanjutan Lampiran 2 

B. PSIKOMOTOR 

1. Apakah kamu tahu tujuan dari permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu? 

a. Tidak    b.  Ya  

2. Apakah menurut kamu model permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu 

merupakan permainan yang sulit untuk dimainkan ? 

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah kamu bisa memainkan model permainan sepakbola dengan 3 gawang 

3 regu? 

a. Tidak    b. Ya 

4. Apakah dengan permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu, kamu mudah 

untuk mengoper bola? 

a. Tidak    b. Ya 

5. Apakah dengan permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu, kamu mudah 

melakukan tendangan kedalam ketika bola keluar garis lapangan permainan ? 

a.   Tidak    b. Ya 

6. Apakah kamu merasa kesulitan menjadi pemain pada permainan sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah dalam permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu, kamu mudah 

untuk mencetak gol ? 

a. Tidak    b. Ya 

8. Apakah kamu merasa kesulitan saat melakukan jump ball ?  

a. Tidak    b. Ya 

9. Apakah cara bermain sepakbola dengan 3 gawang 3 regu ini lebih mudah dari 

permainan sepakbola yang kamu kenal ? 

a. Tidak    b.  Ya  

10. Apakah permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu dapat membuat kamu 

lebih aktif bergerak ? 

a. Tidak    b.  Ya 
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Lanjutan Lampiran 2 

C. AFEKTIF 

1. Apakah permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu sangat menyenangkan 

setelah kamu lakukan ? 

a. Tidak    b.  Ya  

2. Apakah permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu dapat meningkatkan 

sportifitas ? 

a. Tidak    b. Ya 

3. Apakah setelah kamu melakukan permainan sepakbola dengan 3 gawang 3 

regu, merasa dapat meningkatkan kesehatan ?  

a. Tidak    b. Ya 

4. Apakah kamu akan mentaati peraturan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b. Ya 

5. Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan sepakbola dengan 3 gawang 3 

regu? 

a. Tidak    b. Ya 

6. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan teman satu tim atau regu ketika kamu 

bermain sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah dalam bermain sepakbola dengan 3 gawang 3 regu dibutuhkan kerja 

sama untuk memenangkan pertandingan ?  

a.    Tidak    b. Ya 

8. Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang diberikan oleh 

wasit ? 

a.  Tidak    b. Ya 

9. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan mengakui keunggulan tim 

lawan? 

a. Tidak    b. Ya  

10. Apakah kamu bersedia bermainan sepakbola dengan 3 gawang 3 regu?  

a. Tidak    b. Ya  
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Lampiran 3 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNIIF PADA SISWA SD CARUL 

BUMIJAWA KELAS V 

 

HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF 

SISWA SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

NAMA 
Butir soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Afandi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Anita Putri 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Dimas Hariyanto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Hadi Firmanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Millata Tasya 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

M Basirin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 

M Hasim Mujadi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

M Nasikhun 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

M Riski Ramadani 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

Nadila Ristani 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Riski Fabrian 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

Serli Susanti 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

Silvi Askia M 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 

Siti Mubasiroh 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Suhendra 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

JUMLAH 8 9 15 15 14 14 8 15 15 14 120 

 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afandi B B B B B A A B B B 

Anita Putri A A B B B A B B B B 

Dimas Hariyanto A B B B B A B B B B 

Hadi Firmanto B B B B B A B B B B 

Millata Tasya A A B B B A B B B B 

M Basirin B B B B B A A B B A 

M Hasim Mujadi B B B B B A A B B B 

M Nasikhun A B B B B A B B B B 

M Riski Ramadani B B B B B A A B B B 

Nadila Ristani B A B B B A B B B B 

Riski Fabrian B B B B B B A B B B 

Serli Susanti A A B B B A A B B B 

Silvi Askia M A A B B A A A B B B 

Siti Mubasiroh B A B B B A B B B B 

Suhendra A B B B B A A B B B 
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Lanjutan Lampiran 3 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK PSIKOMOTOR PADA 

SISWA SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

 

HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK PSIKOMOTOR  

SISWA SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

NAMA 
Butir soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Afandi 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

Anita Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Dimas Hariyanto 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

Hadi Firmanto 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 

Millata Tasya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

M Basirin 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

M Hasim Mujadi 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

M Nasikhun 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

M Riski Ramadani 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

Nadila Ristani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Riski Fabrian 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

Serli Susanti 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 

Silvi Askia M 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 

Siti Mubasiroh 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

Suhendra 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

JUMLAH 13 13 13 12 7 11 9 14 12 12 116 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afandi B A A A B A A B B A 

Anita Putri B A B A B A B B B B 

Dimas Hariyanto B A B A A A B B B A 

Hadi Firmanto B A B A B B A B A A 

Millata Tasya B A B A B A B B B B 

M Basirin B A B A A A A B B B 

M Hasim Mujadi B B B A A B B B A B 

M Nasikhun B B B A A A B B B B 

M Riski Ramadani B A B A A A A B B B 

Nadila Ristani B A B A B A B B A B 

Riski Fabrian A A B A A A B B B B 

Serli Susanti B A B A B B A B B B 

Silvi Askia M A A A A A A B B B B 

Siti Mubasiroh B A B B B A A A B B 

Suhendra B A B A A B B B B B 



104 

 

 

Lanjutan Lampiran 3 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF 

 SISWA SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

 

 

HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF   

SISWA SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

NAMA 
Butir soal total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Afandi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Anita Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Dimas Hariyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Hadi Firmanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Millata Tasya 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

M Basirin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

M Hasim Mujadi 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

M Nasikhun 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

M Riski Ramadani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Nadila Ristani 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 

Riski Fabrian 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Serli Susanti 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Silvi Askia M 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Siti Mubasiroh 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

Suhendra 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

JUMLAH 14 12 14 14 14 13 13 14 11 15 134 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afandi B B B B B B B A B B 

Anita Putri B B B B B B B A A B 

Dimas Hariyanto B B B B B B B A B B 

Hadi Firmanto B B B B B B B A B B 

Millata Tasya B A B B B B B A A B 

M Basirin B B B B B B B A B B 

M Hasim Mujadi B B A B B B B A B B 

M Nasikhun B B B B B A B A B B 

M Riski Ramadani B B B B B B B A B B 

Nadila Ristani B A B A A B B A B B 

Riski Fabrian B B B B B B B A B B 

Serli Susanti B B B B B B A A B B 

Silvi Askia M A A B B B B B B B B 

Siti Mubasiroh B B B B B A A A A B 

Suhendra B B B B B B A A A B 
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Lampiran 4 

Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=15) 

Aspek Indikator Butir soal 

Hasil 

uji 

coba 

skala 

kecil 

Kriteria Kesimpulan 

1.Kognitif 

 

a. Kema

mpuan 

siswa 

memahami 

peraturan  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
b. Pengetahu

an tentang 

model 

permainan 

sepakbola 

3 gawang 

3 regu . 

 
 
c. Etika 

permainan 

sepak bola 

dengan 3 

gawang 3 

regu  

 

 
 

 

3. Apakah kamu tahu cara 

bermain Sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu 

? 

 

5. Apakah kamu tahu 

peraturan dalam 

permainan sepakbola 

dengan 3 gawang 3 regu 

? 

6.Apakah kamu merasa 
kesulitan dalam 
memahami peraturan 

permainan sepakbola 
dengan 3 gawang 3 regu 

? 
 
9. Apakah kamu dapat 

menghargai keputusan 
wasit dalam permaianan 

sepakbola dengan 3 
gawang 3 regu ? 

 

1. Apakah guru kamu 
melakukan modifikasi 

permainan dalam 
pembelajaran permainan 
sepakbola  ? 

 
2. Apakah permainan 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga reguadalah 
materi yang diajarkan 

oleh guru dengan tujuan 
agar kamu bergerak ? 

100 % 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

53,33 

% 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Cukup  

Baik 

 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 Digunakan 

(bersyarat) 

 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 
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d. Pengaruh 

aktivitas 

permainan 

sepak bola 

dengan 3 

gawang 3 

regu  

 

 
4. Apakah kamu perlu 

malakukan pemanasan 
sebelum bermain 
sepakbola dengan 3 

gawang 3 regu ? 
 

7. Apakah kamu 
berkerjasama dengan 
teman yang lain dalam 

bermain sepakbola 
dengan 3 gawang 3 regu  

? 
 
8. Apakah dengan bermain 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga 

regumembuat tubuh 
kamu menjadi sehat ? 

 

10. Apakah denyut nadi 
kamu mengalami 

perubahan setelah 
melakukan permainan 
sepakbola dengan 3 

gawang 3 regu ? 

100 % 

 

 

 

 

 

53,33 

% 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

Sangat  

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

( Bersyarat ) 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

2.Psikom
otor 

 

a. Kemampu

an siswa 

memprakt

ekan 

variasi 

gerak 

dalam 

bermain 

model 

permainan 

sepakbola 

tiga 

gawang 

tiga regu 

tiga regu. 

 

 
b. Persepsi 

14. Apakah dengan 
permainan sepakbola 

dengan tiga gawang 
tiga regu kamu mudah 
untuk mengoper bola? 

15. Apakah dengan 
permainan sepakbola 

dengan tiga gawang 
tiga regu, kamu mudah 
melakukan tendangan 

kedalam ketika bola 
keluar garis samping 

lapangan permainan ? 
16. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat menjadi 

pemain pada permainan 
sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu? 
17. Apakah dalam 

permainan sepakbola 

80 % 

 

 

 

46,67 

% 

 

 

 

 

 

 

73,33 

% 

 

 

60% 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 Baik 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 

 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 
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gerak 

dalam 

permainan 

sepak bola 

dengan 

empat 

gawan 

 

dengan tiga gawang tiga 
regu tiga regu, kamu 

mudah untuk mencetak 
gol ? 

18. Apakah kamu merasa 

kesulitan saat 
melakukan jumpball? 

 
11. Apakah kamu tahu 

tujuan dari permainan 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regu? 

 
12. Apakah menurut kamu 

model permainan 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga 

regumerupakan 
permainan yang sulit 
untuk dimainkan ? 

13. Apakah kamu bias 
memainkan model 

permainan sepakbola 
dengan tiga gawang 
tiga regu? 

19. Apakah cara bermaian 
sepakbola dengan tiga 

gawang tiga reguini 
lebih mudah dari 
permainan sepakbola 

yang kamu kenal ? 
20. Apakah permainan 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regudapat 
membuat kamu lebih 

aktif bergerak? 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

 

86,67 

% 

 

 

86,67% 

 

 

 

 

 

86,67 

% 

 

 

80 % 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 
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3. Afektif  

a. Nilai-nilai 

dalam 

olahraga 

(sportifitas

, 

kerjasama, 

kejujuran) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
b. Siswa 

dapat 

menerima 

model 

permaina

n sepak 

bola 

dengan 

tiga 

gawang 

tiga regu 

tiga regu 

22. Apakah permainan 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regudapat 
meningkatkan sportifitas 

? 
24. Apakah kamu akan 

mentaati peraturan 
sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regu? 

25. Apakah setiap pemain 
harus mentaati 

peratuaran sepakbola 
dengan tiga gawang tiga 
regu? 

26. Apakah kamu bisa 
bekerjasama dengan 

teman satu tim atau regu 
ketika kamu bermain 
sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu? 
27. Apakah dalam bermain 

sepakbola dengan tiga 
gawang tiga 
regudibutuhkan kerja 

sama untuk 
memenangkan 

pertandingan ? 
28. Apakah seorang pemain 

boleh menentang 

keputusan yang 
diberikan oleh wasit ? 

29. Apabila tim kamu kalah, 
apakah kamu akan 
mengakui keunggulan 

tim lawan? 
 

21. Apakah permainan 
sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regusangat 

menyenangkan setelah 
kamu lakukan ? 

23. Apakah setelah kamu 
melakukan permainan 
sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu tiga 
regu, merasa dapat 

80 % 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

93,33 

% 

 

 

86,67 

% 

 

 

 

 

86,67 

% 

 

 

 

 

93,33 

% 

 

 

73,33 

% 

 

 

93,33 

% 

 

 

 

93,33 

% 

 

Baik 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 
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meningkatkan kesehatan 

? 
30. Apakah kamu bersedia 

bermainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga 
regu tiga regu? 

 

 

 

100 % 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Digunakan 

 

 

Rata-rata 83,77% Baik Digunakan  
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Lampiran 5 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF PADA SISWA KELAS V 

SDN CURUG 01 PANGKAH KELAS V 

 

 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HARIS REZALDI B B B B B B B B B B 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R B A B B B B B B B B 

SUSMERI B B B B B B B B B B 

WILDAN BERLIAN AJI A A B B B B B B B B 

TAN ABDUSSHOBAR B A B B B A B B B B 

AHMAD FAIZ IRKHAM B A B B B A B B B B 

ARIEF ALFALAT B A B B B B B B B B 

BAGUS WANDA SEPTIAN B B B B B A B B B B 

DENDI FAJAR ISNAENI B A B B B A B B B B 

MIFTAH IQBAL M B A B B B A B B B B 

MUHAMAD ARIF RAHMANI  A A B B B B B B B B 

MOHAMAD IMAN FAJAR R B A B B B A B B B B 

HENDRA ESTU PRASETYO B A B B A A B B B B 

HELMI ARRAZI B A B B B A B B B B 

HELMI ATHA B A B B B B B B B B 

IRFA FAIQOH B B B B B B B B B B 

KHILMI FITRIANA B B B B B B B B B B 

NURUL LAELATUL L B A B B B B B B B B 

PUTRI NOVA LATIFAH A B B B B B B B B B 

PUTRA DWI SEPTIAN B A B B B A B B B B 

RIZAL MARCHILINO PUTRA B A B B B A B B B B 

RIZKY OKTOVA NUGROHO B B B B B A B B B B 

RAHMAUDINA P B A B B B A B B B B 

SITI GARA PUTRI AYU B A B B B B B B B B 

TIAR PRISMA ROSANDA B A B B B B B B B B 

HAFID ARIEF PRASETYO A A B B B B B B B B 

ZAKIYAH ALFANI B A B B B A B B B B 
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Lanjutan Lampiran 5 

HASIL REKAPITULASI KUESIONER ASPEK KOGNITIF PADA 

SISWA SDN CURUG 01 PANGKAH  KELAS V 

NAMA Butir soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

HARIS REZALDI 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

SUSMERI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

WILDAN BERLIAN AJI 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

TAN ABDUSSHOBAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

AHMAD FAIZ IRKHAM 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ARIEF ALFALAT 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

BAGUS WANDA SEPTIAN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

DENDI FAJAR ISNAENI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

MIFTAH IQBAL M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

MUHAMAD ARIF RAHMANI  0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

MOHAMAD IMAN FAJAR R 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

HENDRA ESTU PRASETYO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

HELMI ARRAZI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

HELMI ATHA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

IRFA FAIQOH 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

KHILMI FITRIANA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

NURUL LAELATUL L 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

PUTRI NOVA LATIFAH 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

PUTRA DWI SEPTIAN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

RIZAL MARCHILINO P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

RIZKY OKTOVA NUGROHO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

RAHMAUDINA P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

SITI GARA PUTRI AYU 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

TIAR PRISMA ROSANDA 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

HAFID ARIEF PRASETYO 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

ZAKIYAH ALFANI 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

JUMLAH 23 7 27 27 27 14 27 27 27 27 239 
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Lanjutan Lampiran 5 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK  PSIKOMOTORIK  PADA SISWA SDN 

CURUG PANGKAH KEELAS V 

 

 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HARIS REZALDI B B B A B A B A B B 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R B B B A B A B A B B 

SUSMERI B B B A B A A A A B 

WILDAN BERLIAN AJI B B B A A A A B A B 

TAN ABDUSSHOBAR A A B A B A A B B B 

AHMAD FAIZ IRKHAM B B B A A B B B A B 

ARIEF ALFALAT B B B A A B A B A B 

BAGUS WANDA SEPTIAN A A B A B A A B A B 

DENDI FAJAR ISNAENI B B B A B A B A B B 

MIFTAH IQBAL M B B B A B A B A A B 

MUHAMAD ARIF RAHMANI  B B B A B A A A A B 

MOHAMAD IMAN FAJAR R B B B A A B B B A B 

HENDRA ESTU PRASETYO B B B A A A A B A B 

HELMI ARRAZI A A B A B A B B A B 

HELMI ATHA B B B A A B A B A B 

IRFA FAIQOH B B B A B A A B A B 

KHILMI FITRIANA B B B A B A A B B B 

NURUL LAELATUL L B B B A A A B B B B 

PUTRI NOVA LATIFAH B B B A B A B B A B 

PUTRA DWI SEPTIAN A A B A B A B B B B 

RIZAL MARCHILINO PUTRA B B B A B A B B B B 

RIZKY OKTOVA NUGROHO B B B A A A A B A B 

RAHMAUDINA P B B B A B A B B B B 

SITI GARA PUTRI AYU B B B A A A B B A B 

TIAR PRISMA ROSANDA B B B A B A B A A B 

HAFID ARIEF PRASETYO B B B A B A B A B B 

ZAKIYAH ALFANI B B B A A A B B B B 
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Lanjutan Lampiran 5 

 
HASIL REKAPITULASI KUESIONER ASPEK PSIKOMOTORIK PADA 

SISWA SDN CURUG 01 PANGKAH  KELAS 

NAMA Butir soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

HARIS REZALDI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

SUSMERI 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 

WILDAN BERLIAN AJI 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 

TAN ABDUSSHOBAR 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

AHMAD FAIZ IRKHAM 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7 

ARIEF ALFALAT 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 

BAGUS WANDA SEPTIAN 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5 

DENDI FAJAR ISNAENI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

MIFTAH IQBAL M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

MUHAMAD ARIF RAHMANI  1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 

MOHAMAD IMAN FAJAR R 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

HENDRA ESTU PRASETYO 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 

HELMI ARRAZI 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 

HELMI ATHA 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 

IRFA FAIQOH 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 

KHILMI FITRIANA 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 

NURUL LAELATUL L 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

PUTRI NOVA LATIFAH 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

PUTRA DWI SEPTIAN 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

RIZAL MARCHILINO P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

RIZKY OKTOVA NUGROHO 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 

RAHMAUDINA P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

SITI GARA PUTRI AYU 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

TIAR PRISMA ROSANDA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

HAFID ARIEF PRASETYO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

ZAKIYAH ALFANI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

JUMLAH 23 23 27 27 18 23 16 9 23 27 216 
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Lanjutan Lampiran 5 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF PADA SISWA SDN CURUG 

01 PANGKAH  KELAS V 

 

 

 

 

NAMA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HARIS REZALDI B B B A B B B B B B 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R B B B B B B B B B B 

SUSMERI B B B A B B B B B B 

WILDAN BERLIAN AJI B B B B B B B B B B 

TAN ABDUSSHOBAR B B B B B B B A B B 

AHMAD FAIZ IRKHAM B B B A B B B B B B 

ARIEF ALFALAT B B B A B B B B B B 

BAGUS WANDA SEPTIAN B B B B B B B B B B 

DENDI FAJAR ISNAENI B B B A B B B A B B 

MIFTAH IQBAL M B B B A B B B B B B 

MUHAMAD ARIF RAHMANI  B B B B B B B A B B 

MOHAMAD IMAN FAJAR R B B B B B B B B B B 

HENDRA ESTU PRASETYO B B B A B B B A B B 

HELMI ARRAZI B B B A B B B A B B 

HELMI ATHA B B B A B B B B B B 

IRFA FAIQOH B B B B B B B A B B 

KHILMI FITRIANA B B B B B B B B B B 

NURUL LAELATUL L B B B B B B B B B B 

PUTRI NOVA LATIFAH B B B A B B B A B B 

PUTRA DWI SEPTIAN B B B B B B B B B B 

RIZAL MARCHILINO PUTRA B B B A B B B B B B 

RIZKY OKTOVA NUGROHO B B B B B B B A B B 

RAHMAUDINA P B B B B B B B B B B 

SITI GARA PUTRI AYU B B B A B B B A B B 

TIAR PRISMA ROSANDA B B B B B B B A B B 

HAFID ARIEF PRASETYO B B B A B B B B B B 

ZAKIYAH ALFANI B B B B B B B A B B 
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Lanjutan Lampiran 5 

 

HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF  

SISWA SDN CURUG 01 PANGKAH  KELAS V 

NAMA Butir soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

HARIS REZALDI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

KHOFIFAH NIKE SILVIAH R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

SUSMERI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

WILDAN BERLIAN AJI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

TAN ABDUSSHOBAR 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

AHMAD FAIZ IRKHAM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

ARIEF ALFALAT 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

BAGUS WANDA SEPTIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

DENDI FAJAR ISNAENI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

MIFTAH IQBAL M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

MUHAMAD ARIF RAHMANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

MOHAMAD IMAN FAJAR R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

HENDRA ESTU PRASETYO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

HELMI ARRAZI 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

HELMI ATHA 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

IRFA FAIQOH 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

KHILMI FITRIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

NURUL LAELATUL L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

PUTRI NOVA LATIFAH 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

PUTRA DWI SEPTIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

RIZAL MARCHILINO P 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

RIZKY OKTOVA NUGROHO 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

RAHMAUDINA P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

SITI GARA PUTRI AYU 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

TIAR PRISMA ROSANDA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

HAFID ARIEF PRASETYO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

ZAKIYAH ALFANI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

JUMLAH 27 27 27 27 27 14 27 16 27 27 236 
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Lampiran 6 

Data Hasil Uji Lapangan (N=27) 

 

Aspe

k 
Indikator Butir soal 

Hasil 

uji 

coba 

skala 

kecil 

Kriteri

a 

Kesimpula

n 

1.Kogn

itif 

 

e. Ke

mampua

n siswa 

memaha

mi 

peratura

n  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

f. Pengeta

huan 

tentang 

model 

permain

an 

sepakbo

la 3 

gawang 

3 regu . 

 

 
g. Etika 

permain

an 

3. Apakah kamu tahu cara bermain 

Sepakbola dengan 3 gawang 3 regu 

? 

 

5. Apakah kamu tahu peraturan dalam 

permainan sepakbola dengan 3 

gawang 3 regu ? 

6.Apakah kamu merasa kesulitan 
dalam memahami peraturan 

permainan sepakbola dengan 3 
gawang 3 regu ? 

 
9. Apakah kamu dapat menghargai 

keputusan wasit dalam permaianan 

sepakbola dengan 3 gawang 3 regu 
? 

 
1. Apakah guru kamu melakukan 

modifikasi permainan dalam 

pembelajaran permainan sepakbola  
? 

 
2. Apakah permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga reguadalah 

materi yang diajarkan oleh guru 
dengan tujuan agar kamu bergerak ? 

 
 
4. Apakah kamu perlu malakukan 

pemanasan sebelum bermain 
sepakbola dengan 3 gawang 3 regu 

? 
 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

51,85 

% 

 

 

 

100 % 

 

 

 

85,18 

% 

 

 

 

25,92 

% 

 

 

 

100 % 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

  Baik 

 

 

 

 

Kurang 

Baik 

 

 

 

Sangat  

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(Bersyarat) 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 Digunakan  

 

 

 

 

Diperbaiki 

 

 

 

 

Digunakan 
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sepak 

bola 

dengan 

3 

gawang 

3 regu 

 
h. Pengaru

h 

aktivita

s 

permain

an 

sepak 

bola 

dengan 

3 

gawang 

3 regu  

 

7. Apakah kamu berkerjasama dengan 
teman yang lain dalam bermain 

sepakbola dengan 3 gawang 3 regu  
? 

 

8. Apakah dengan bermain sepakbola 
dengan tiga gawang tiga 

regumembuat tubuh kamu menjadi 
sehat ? 

 

 
10. Apakah denyut nadi kamu 

mengalami perubahan setelah 
melakukan permainan sepakbola 
dengan 3 gawang 3 regu ?  

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

 

Digunakan 

 

2.Psik

omoto
r 
 

c. Kemam

puan 

siswa 

mempra

ktekan 

variasi 

gerak 

dalam 

bermain 

model 

permain

an 

sepakbo

la tiga 

gawang 

tiga 

regu 

tiga 

regu. 

 

 

14. Apakah dengan permainan 

sepakbola dengan tiga gawang 
tiga regu kamu mudah untuk 
mengoper bola? 

15. Apakah dengan permainan 
sepakbola dengan tiga gawang 

tiga regu, kamu mudah 
melakukan tendangan kedalam 
ketika bola keluar garis samping 

lapangan permainan ? 
16. Apakah kamu merasa kesulitan 

saat menjadi pemain pada 
permainan sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regu? 

17. Apakah dalam permainan 
sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu tiga regu, kamu mudah untuk 
mencetak gol ? 

18. Apakah kamu merasa kesulitan 

saat melakukan jumpball? 
 

11. Apakah kamu tahu tujuan dari 
permainan sepakbola dengan tiga 

100 % 

 

 

 

66,67 

% 

 

 

 

85,18 

% 

 

 

59,25 

% 

 

33,33 

% 

 

85,15% 

Sangat 

Baik 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 Baik 

 

Kurang 

Baik 

 

Baik 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(bersyarat) 

 

Diperbaiki 

 

 

Digunakan 
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d. Persepsi 

gerak 

dalam 

permaina

n sepak 

bola 

dengan 

empat 

gawan 

 

gawang tiga regu? 
 

12. Apakah menurut kamu model 
permainan sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regumerupakan 

permainan yang sulit untuk 
dimainkan ? 

13. Apakah kamu bias memainkan 
model permainan sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regu? 

19. Apakah cara bermaian sepakbola 
dengan tiga gawang tiga reguini 

lebih mudah dari permainan 
sepakbola yang kamu kenal ? 

 

20. Apakah permainan sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regudapat 

membuat kamu lebih aktif 
bergerak? 

 

 

85,15% 

 

 

 

100 % 

 

 

85,15 

% 

 

 

100 % 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

3. 

Afekti

f 

 
c. Nilai-

nilai 

dalam 

olahrag

a 

(sportifi

tas, 

kerjasa

ma, 

kejujura

n) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

22. Apakah permainan sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regudapat 

meningkatkan sportifitas ? 
 

24. Apakah kamu akan mentaati 
peraturan sepakbola dengan tiga 
gawang tiga regu? 

 
25. Apakah setiap pemain harus 

mentaati peratuaran sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regu? 

 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama 
dengan teman satu tim atau regu 

ketika kamu bermain sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regu? 

 

27. Apakah dalam bermain sepakbola 
dengan tiga gawang tiga regu 
dibutuhkan kerja sama untuk 

memenangkan pertandingan ? 
 

28. Apakah seorang pemain boleh 
menentang keputusan yang 
diberikan oleh wasit ? 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

51,85 

% 

 

 

100 % 

 

 

 

59,25 

% 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Cukup 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Cukup  

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(Bersyarat) 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

(Bersyarat) 
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d. Siswa 

dapat 

meneri

ma 

model 

permai

nan 

sepak 

bola 

dengan 

tiga 

gawan

g tiga 

regu 

 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah 
kamu akan mengakui keunggulan 
tim lawan? 

 
21. Apakah permainan sepakbola 

dengan tiga gawang tiga regu 
sangat menyenangkan setelah 
kamu lakukan ? 

23. Apakah setelah kamu melakukan 
permainan sepakbola dengan tiga 

gawang tiga regu tiga regu, merasa 
dapat meningkatkan kesehatan ? 

 

30. Apakah kamu bersedia bermainan 
sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regu tiga regu? 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

Sangat 

Baik 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

 

Digunakan 

 

 

Rata-rata 85,80% Baik Digunakan  
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Lampiran 7 

Hasil Pengisian Kuesioner Ahli dan Guru Penjas  

 

No. Aspek yang dinilai  

Skor penilaian 

Ahli dan Guru 

A G I G II 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. 3 2 3 

2. Kejelasan petunjuk permainan. 4 2 4 

3. Ketepatan memilih bentuk / model permainan bagi siswa. 3 2 4 

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 3 4 3 

5. Kesesuaian bentuk / model permainan untuk dimainkan siswa. 4 3 4 

6. Kesesuaian bentuk / model permainan dengan karakteristik siswa.  4 3 3 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa.  4 4 3 

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa.  3 3 3 

9. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa.  4 3 3 

10. Mendorong perkembangan aspek efekt if siswa.  3 3 3 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak terampil.  3 4 3 

12. Dapat dimainkan siswa putra.  3 4 4 

13. Mendorong siswa aktif bergerak. 4 4 4 

14. Meningkatkan minat dan motivikasi siswa berpertisipasi dalam 

pembelajaran sepakbola. 

4 4 4 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran permainan sepakbola.  4 4 4 

Jumlah Skor 53 49 52 

Rata-rata  3,53 3,26 3,46 

Presentase rata-rata(%) 88,3 

% 

81,6% 86,6% 
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Lanjutan Lampiran 7 

Keterangan : 
A  : Ahli Penjas 
G I  : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran I 

G II  : Guru Penjas / Ahli Pembelajaran II 
 

Saran Perbaikan Model Permainan 

No. Responden Ahli Saran 

1. Ahli Penjas Buatlah lamanya waktu permainan dalam sepakbola tiga 

gawang tiga regu yang disesuaikan dengan jumlah siswa 

dan sarana prasarana yang ada.  

2. Ahli 

Pembelajaran I 

Waktu yang digunakan dalam permainan sepakbola tiga 

gawang tiga regukalau bisa di tambah agar siswa dapat 

lebih aktif dalam bermain sepakbola tiga gawang tiga 

regu.  

3. Ahli 

Pembelajaran II 

Ukuran lapangan yang digunakan lebih luas agar siswa 

bisa bergerak lebih aktif dan bola sepak yang digunakan 

sebaiknya ukuran umtuk siswa SD.  

 

Komentar dan Saran Umum 

No. Responden Ahli Komentar atau Saran Umum 

1. Ahli Penjas Gunakan saran-saran saya ketika konsultasi dengan 

Pembimbing 

2. Ahli 

Pembelajaran I 

Diharapkan permainan sepakbola tiga  gawang tiga regu 

dapat dikenalkan dalam masyarakat untuk dapat 

digunakan sebagai olahraga sepakbola yang telah 

dimodifikasi. 

3. Ahli 

Pembelajaran II 

Permainan sepakbola dengan tiga gawang tiga 

regusecara umum dapat digunakan dalam pembelajaran 

sepakbola untuk dapat merangsang siswa supaya dapat 

bergerak lebih aktif lagi. 
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HASILDENYUT NADI SD CARUL BUMIJAWA KELAS V 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 NAMA UMUR DN Awal DN Akhir 

1 Afandi 12 78 126 

2 Anita Putri 12 72 114 

3 Dimas Hariyanto 12 90 132 

4 Hadi Firmanto 13 72 126 

5 Millata Tasya 12 66 120 

6 M Basirin 12 78 126 

7 M Hasim Mujadi 12 78 138 

8 M Nasikhun 12 84 126 

9 M Riski Ramadani 12 84 120 

10 Nadila Ristani 12 78 108 

11 Riski Fabrian 13 84 132 

12 Serli Susanti 12 72 114 

13 Silvi Askia M 12 78 114 

14 Siti Mubasiroh 12 78 102 

15 Suhendra 13 90 138 

Jumlah denyut nadi Rata-rata  78,8 122,4 
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Hasil Denyut Nadi Kelas V di SD Negeri Curug 01 Pangkah 

NO NAMA UMUR DN AWAL DN AKHIR 

1 HARIS REZALDI 12 60 78 

2 KHOFIFAH NIKE SILVIAH R 11 84 60 

3 SUSMERI 11 78 84 

4 WILDAN BERLIAN AJI 12 72 84 

5 TAN ABDUSSHOBAR 11 60 120 

6 AHMAD FAIZ IRKHAM 11 60 120 

7 ARIEF ALFALAT 11 60 72 

8 BAGUS WANDA SEPTIAN 10 72 114 

9 DENDI FAJAR ISNAENI 10 72 84 

10 MIFTAH IQBAL M 10 72 108 

11 MUHAMAD ARIF RAHMANI  11 60 72 

12 MOHAMAD IMAN FAJAR R 11 78 120 

13 HENDRA ESTU PRASETYO 11 78 120 

14 HELMI ARRAZI 11 78 102 

15 HELMI ATHA 11 72 120 

16 IRFA FAIQOH 11 60 72 

17 KHILMI FITRIANA 10 78 84 
18 NURUL LAELATUL L 11 84 90 

19 PUTRI NOVA LATIFAH 11 84 90 
20 PUTRA DWI SEPTIAN 11 78 90 

21 RIZAL MARCHILINO PUTRA 11 78 108 

22 RIZKY OKTOVA NUGROHO 10 72 120 
23 RAHMAUDINA P 11 54 90 

24 SITI GARA PUTRI AYU 11 54 72 
25 TIAR PRISMA ROSANDA 11 60 108 

26 HAFID ARIEF PRASETYO 10 60 114 
27 ZAKIYAH ALFANI 11 60 96 

 JUMLAH DENYUT NADI 

RATA-RATA 

 69,55 96 

 


