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SARI 

 

Dharis Septian Randy Pradipta. 2013. “Pengembangan Model Permainan 

Sepak Bola Gawang Skor dalam Penjasorkes bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 05 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara 2012/2013”. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (1) Dr. Sulaiman, 

M.Pd. (2) Drs. H. Harry Pramono, M.Si  
 

Kata kunci: Sepak bola, Gawang skor, Pembelajaran, Pengembangan dan 

Modifikasi.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk 

berupa model pembelajaran permainan sepak bola melalui permainan gawang 

skor bagi siswa Sekolah Dasar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan. 

Metode penelitian ini  adalah penelitian pengembangan yang mengacu 

pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 

melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. (2) Mengembangkan bentuk produk awal 

(berupa peraturan permainan sepak bola dengan lapangan gawang skor). (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 produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil (16 

siswa). Revisi ini digunakan untuk perbaikan tehadap produk awal yang dibuat 

oleh peneliti. (5) Uji coba lapangan (34 siswa). (6) Revisi produk akhir yang 

dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan. (7) Hasil akhir model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor bagi siswa kelas V SD 

yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli, uji kelompok kecil, dan 

uji coba lapangan. Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran 

untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian kuesioner oleh siswa. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek 

psikomotorik, kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli Penjas 80 % 

(baik), ahli pembelajaran  80 % (baik), uji coba kelompok kecil 80 % (baik), dan 

uji coba lapangan 80 % (baik). Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini dapat 

digunakan bagi siswa kelas V SD Negeri 5 Tubanan Kabupaten Jepara karena 

dapat diterima siswa dan menghasilkan produk pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi guru Penjasorkes di 

Sekolah Dasar untuk menggunakan produk model pembelajaran permainan sepak 

bola ini sebagai alternatif dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportifitas yang tinggi, peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Kegiatan olahraga mencakup berbagai 

macam cabang seperti atletik, permainan olahraga air, dan olahraga beladiri.  

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes) merupakan 

media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 

motorik, pengetahuan dan penalaran, dan penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan 

pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik 

dan psikis yang seimbang. Yang membedakan antara penjasorkes dengan mata 

pelajaran lain adalah alat yang digunakan yaitu gerak insani atau manusia yang 

bergerak secara sadar. Gerak itu dirancang oleh guru dan diberikan dalam situasi 

yang tepat, agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan siswa sacara 

optimal. Agar program penjasorkes dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu 

dipersiapkan guru yang memiliki kompetensi sebagai guru penjasorkes. 

Keberadaan penjasorkes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah 

bukanlah tanpa alasan. Kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa menjadi 

manusia yang lengkap dan utuh. Untuk mencapai tujuan penjasorkes seperti yang 



2 

 

 

tertuang dalam kurikulum dapat dilakukan melalui aktivitas atau pembelajaran 

berbagai macam permainan dan olahraga, aktivitas ritmik, aktivitas uji diri atau 

senam, aktivitas perkembangan, dan aktivitas air (akuatik). 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah memberi 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan aktivitas olahraga secara sistematik 

dan terarah sebagai media utuk meningkatkan kemampuan. Gerak sebagai 

aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar dalam upaya 

mengenal dunia dan dirinya sendiri. Struktur belajar dalam penjasorkes berkaitan 

dengan bagaimana siswa  belajar mencapai tujuan pendidikan melalui medium 

aktivitas fisik. Tujuan ideal program penjasorkes bersifat menyeluruh, sebab 

mencakup bukan hanya aspek fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup 

aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral dengan maksud kelak anak muda 

itu menjadi seseorang yang percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar, dan hidup 

bahagia (Rusli Lutan; 2001). 

Untuk dapat mengembangkan kemampuan gerak dasar siswa dengan 

baik seorang guru harus memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan 

pembelajaran penjasorkes sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik siswa serta kemampuan memodifikasi dan melakukan pendekatan 

dalam proses pembelajaran. Kemampuan memodifikasi dan menentukan model-

model pembelajaran serta pendekatan yang paling tepat merupakan sarana yang 

efektif untuk mencapai tujuan pelaksanaan penjasorkes di sekolah dan sekaligus 
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sebagai upaya meningktakan kualitas pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan lebih bervariasi dan tidak menjenuhkan. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan yang dimiliki sekolah-sekolah, menuntut guru penjasorkes untuk lebih 

kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan 

prasarana yang ada sesuai dengan kondisi siswa dan sekolahnya. Tidak sedikit 

siswa yang merasa gagal atau kurang menyukai materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh gurunya karena kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

yang diberikan, baik dalam penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan, 

dalam penyajian materi, dalam mengoptimalkan lingkungan pembelajaran 

maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.  

Guru harus mampu memotivasi peserta didik untuk dapat terlibat secara 

aktif dengan tidak merasa dipaksa serta beraktivitas dalam suasana yang riang 

gembira. Upaya tersebut tidak lepas dari kemampuan guru untuk memodifikasi 

segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran dengan jalan 

mengurangi atau menambah tingkat kesulitan yang dihadapi siswa baik dalam hal 

alat bantu dan perlengkapan, karakteristik materi yang disesuaikan dengan 

keadaan siswa, lingkungan pembelajaran serta cara evaluasi yang dilakukan di 

akhir kegiatan. Seorang guru penjasorkes 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 penjasorkes yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat 

dilakukan oleh guru penjasorkes untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 
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Memodifikasi media pembelajaran penjasorkes tidak akan mengurangi 

aktivitas siswa dalam melakukan aktifitas gerak. Namun justru sebaliknya dengan 

memodifikasi pembelajaran dan pendekatan dalam bentuk permainan, proses 

pembelajaran pendidikan jasmani akan lebih menyenangkan. Rusli Lutan (1988) 

menyatakan bahwa “Modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

diperlukan, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi dan 

dapat melakukan pola gerak secara benar”. Pendekatan ini dimaksudkan agar 

materi dapat disajikan sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, baik dari segi 

kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan Developmentally Appropriate 

Practice (DAP). Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus 

mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam 

belajarnya. 

Dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

ditempuh salah satunya melalui aktivitas pembelajaran sepak bola. Sepak bola 

merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang diminati oleh banyak 

orang mulai dari anak kecil, dewasa, bahkan sampai orang tua pun ikut andil 

dalam olahraga ini. Selain untuk tujuan kesegaran jasmani, permainan sepak bola 

juga mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat baik secara fisik maupun sosial. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya kejuaraan yang diadakan baik dari tingkat SD, 

SMP, SMA maupun tingkat perguruan tinggi. karena olahraga sepak bola 
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merupakan permainan beregu dan kompetitif. Artinya, kegiatan olahraga sepak 

bola dilakukan oleh 11 orang pemain yang saling bekerjasama untuk memasukkan 

bola ke gawang lawan dan menjaga agar lawan tidak bisa mencetak gol ke 

gawang kita. Tanpa kerjasama antar pemain, maka akan sulit bagi suatu regu 

untuk memenangkan pertandingan. Sebagai olahraga kompetitif, permainan sepak 

bola berlangsung antar dua kelompok yang bersaing untuk memenangkan 

pertandingan. Selain itu, olahraga sepak bola juga banyak digemari oleh berbagai 

lapisan masyarakat. Jika dilihat dari segi positif dari permainan sepak bola, sepak 

bola dapat mengajarkan arti disiplin, sportifitas, fairplay, kerjasama, serta sebagai 

media untuk menjalin persaudaraan. Seorang guru penjasorkes dituntut untuk 

memberikan tugas gerak pada siswa dengan adanya arahan dan demonstrasi 

mengenai tugas gerak yang harus dilakukan siswa, semuanya dilakukan dalam 

pengawasan guru.  

SD Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara adalah 

lembaga pendidikan yang berada di daerah pedesaan. Peneliti mendapatkan bahwa 

sarana dan prasarana sepak bola SD Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara tidak terdapat lapangan sepak bola atau halaman yang memadai 

untuk dapat digunakan melaksanakan pembelajaran sepak bola. Peneliti juga 

mengamati bahwa dalam proses pembelajaran penjasorkes khususnya dalam 

pembelajaran sepak bola, siswa belajarnya pergi ke lapangan sepak bola standar 

yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari SD tersebut. Sebagai guru penjasorkes 

sekolah dasar seharusnya bisa meminimalisir agar tidak terjadi hal –hal yang tidak 

dinginkan dengan cara memanfaatkan halaman sekolah yang mempunyai ukuran 
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luas kurang lebih 40 m × 20 m sehingga dalam proses pembelajaran siswa merasa 

aman, nyaman, dan mudah dikondisikan.  

Pada proses pembelajaran sepak bola juga ditemui beberapa hal, antara lain: 

1) Alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Contoh: lapangan yang digunakan adalah lapangan 

standar dan bola yang digunakan adalah bola ukuran dewasa. 

2) Peraturan permainan sepak bola yang digunakan sesuai dengan peraturan 

yang baku. 

3) Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran sepak 

bola. 

4) Pembelajaran permainan sepak bola yang diberikan oleh guru masih belum 

dikemas dalam bentuk modifikasi.     

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan 

olahraga sepak bola yang diberikan oleh guru masih kurang efektif. 

Masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran sepak bola tersebut, 

maka hendaknya guru penjasorkes mengambil langkah kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang 

diharapkan yaitu dengan memodifikasi permainan sepak bola dengan gawang 

skor. Permainan sepak bola ini menggunakan ukuran lapangan lebih kecil, jumlah 

pemain lebih sedikit, bola lebih ringan, dan peraturan permainan lebih sederhana. 

Melalui modifikasi permainan sepak bola dengan gawang skor tersebut 

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

pada akhirnya hasil belajar yang dicapai siswa dapat optimal. 

Seorang guru penjasorkes harus memiliki keterampilan dan kemampuan 

tersendiri untuk dapat menyusun dan menerapkan metode, model, serta 

memodifikasi pembelajaran. Ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan akan 

perlunya metode, model pembelajaran serta kemampuan menciptakan dan 

modifikasi pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran dan 

keterbatasan dana yang tersedia, harus diantisipasi sejak dini dengan bekal 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka diperlukan pemikiran dan gagasan-

gagasan yang konstruktif mengenai modifikasi pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di jenjang pendidikan, sehingga 

berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “pengembangan model permainan sepak bola gawang skor 

dalam penjasorkes bagi siswa kelas V SD N 05 Tubanan Kabupaten Jepara 2012”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah.  

“Bagaimana Pengembangan model permainan sepak bola gawang skor dalam 

penjasorkes bagi siswa kelas V SD N 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara tahun ajaran 2012/2013?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan 

permainan sepak bola gawang skor dan menghasilkan produk pengembangan 

permainan sepak bola gawang skor siswa SD N 5 Tubanan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2012/2013. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model permainan sepak bola dengan cara memodifikasi 

beberapa aturan, sarana dan prasarana yang digunakan yang sesuai dengan siswa 

kelas V SD, yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, 

afektif, dan psikomotor, dan fisik) pada hasil penelitian secara efektif dan efisien,  

serta dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga kebugaran jasmani dapat 

terwujud, serta dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran sepak bola. 

 

1.5  Pentingnya Pengembangan 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1) Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

2) Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

3) Lebih paham jika dalam pembelajaran Penjas itu dibutuhkan suatu 

pengembangan dalam pembelajaran. 
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1.5.2 Bagi Guru Penjas 

1) Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes di 

sekolahnya masing-masing. 

2) Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjasorkes untuk 

menciptakan terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar dengan 

cara memodifikasi jenis permainan olahraga sehingga siswa tidak 

merasa cepat bosan, serta siswa lebih aktif bergerak. 

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi 

penjasorkes. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1  Pembelajaran 

Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru berbentuk tingkah laku yang dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

Sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kapada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari (Darsono, 2004:24). 

1.6.2 Permainan 

Permainan merupakan cabang olahraga yang kita gunakan sebagai alat 

dalam usaha pendidikan. Setiap kali menggunakan suatu alat pasti kita akan 

mengharapkan kegunaan alat itu untuk mencapai tujuan. Permainan berguna 

untuk meningkatkan keterampilan di dalam cabang-cabang olahraga. 
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1.6.3 Penjasorkes 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah proses pendidikan 

keseluruhan yang mengacu pada aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik 

yang tercantum dalam kurikulum pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani, mental, emosional, dan sosial. 

1.6.4 Sepak Bola  

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri 

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

seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang 

yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan hukumannya. 

Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan (out 

door) dan di dalam ruangan tertutup (in door). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1   Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan 

tingkah laku, ”perubahan” terjadi akibat “pengalaman”. Perbedaan baru terlihat 

pada saat menyatakan apakah perbedaan itu positif atau negatif, nampak (overt) 

atau tidak tampak (covert), pada keseluruhan pribadi atau pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor secara sendiri-sendiri (Max Darsono dkk, 2001: 2-24). 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

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

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

d. Belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun  psikologis (Max Darsono dkk, 2001: 24). 
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Menurut Chauhan, “pembelajaran adalah upaya guru dalam memberikan 

rangsangan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi 

proses belajar”. Menurut kaum kognitif, pembelajaran adalah cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari (Max darsono, 2000: 24). 

 

2.2   Model Pembelajaran 

2.2.1   Pengertian Model Pembelajaran 

Strategi menurut Kemp (1995) oleh Rusman (2010: 132) adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Model pembelajaran adalah 

seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan pengembangan 

pembelajaran. Salah satu buku yang cukup banyak menyediakan informasi khusus 

tentang model pembelajaran berjudul Models of Teaching yang ditulis oleh Joyce, 

Bruce and Weil, Marsha, (1996). Mereka mendefinisikan proses pembelajaran 

sebagai pengorganisasian lingkungan yang dapat menggiring siswa berinteraksi 

dan mempelajari bagaimana belajar. Karena setiap siswa adalah unik memiliki 

cara belajar yang beraneka ragam sesuai dengan perkembangan dan latar belakang 

sejarahnya, maka model pembelajaran yang mereka kembangkan disesuaikan 

dengan suatu rujukan yang disebut model belajar. Dengan kata lain mereka 

mempunyai keyakinan bahwa model pembelajaran sebenarnya merupakan 

cerminan dari model belajar (models of teaching are really models of learning), 
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yang terdiri dari empat rumpun, yaitu: rumpun sosial, proses informasi, personal, 

dan system behavioral, Rusman (2010:138). 

2.2.2   Ciri-ciri Model Pembelajaran 

Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: (a) urutan langkah-

langkah pembelajaran (syntax); (b) adanya prinsip-prinsip reaksi; (c) 

sistem sosial; dan (d) sistem pendukung. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan pedoman 

model pembelajaran yang dipilihnya. 

2.2.3   Model – model Pembelajaran 

Model pembelajaran berdasarkan teori belajar, meliputi : 

1. Model Pembelajaran Rumpun Sosial (Interaksi Sosial) 

Model pembelajaran pada rumpun ini mengambil keuntungan dari fitrah 

manusia sebagai mahluk sosial untuk belajar lebih jauh dan memperluas 

kemampuan hubungan kerjasama secara produktif satu dengan yang lainnya. 

Model pembelajaran pada model ini merentang dari mulai model yang sederhana 

sampai dengan model yang kompleks untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi, 

analisis masalah-masalah sosial, dan nilai-nilai sosial. 
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2. Model Pembelajaran Rumpun Proses Informasi 

Model pembelajaran rumpun proses informasi menekankan pada cara 

memperluas dorongan belajar terhadap segala sesuatu secara lebih bermakna 

dengan cara mendapatkan dan mengorganisir data, memahami masalah dan 

solusinya, mengembangkan konsep yang bermakna untuk melakukannya. Setiap 

model memiliki penekanan yang berbeda-beda, beberapa diantaranya lebih 

menekankan pada perolehan informasi dan konsep, yang lainnya menekankan 

pada pembuatan konsep dan uji hipotesis termasuk menekankan para kreativitas 

berpikir. 

3. Model Pembelajaran Rumpun Personal 

Kenyataan dari hidup manusia pada akhirnya akan ditentukan oleh 

individu-individunya. Pemahaman tentang kehidupan pada dasarnya merupakan 

produk negosiasi antar individu yang harus hidup, bekerja, dan membangun suatu 

keluarga. Model pembelajaran rumpun personal berangkat dari pandangan 

individunya. Model ini menekankan pada pemahaman diri sendiri secara 

memadai, tanggung jawab terhadap pendidikan dan kemajuannya, dan belajar 

meraih yang lebih baik dari pada yang sudah dicapai sekarang agar lebih kuat, 

lebih sensitif, dan lebih kreatif dalam rangka mencari kualitas hidup yang lebih 

baik. 

4. Model Pembelajaran Rumpun Sistem Behavioral (Tingkah Laku) 

Teori yang mendasari model ini antara lain adalah Social learning theory, 

behavioral modification, behavioral theraphy, dan cybernetics. Konsep dasar dari 

model ini adalah bahwa manusia memiliki sistem koreksi sendiri yang mampu 
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memodifikasi perilaku sesuai dengan informasi keberhasilan yang diperolehnya. 

Misal pada kasus seseorang naik tangga pada kegelapan. Orang tersebut akan 

mengatur panjang langkah sesuai dengan informasi yang diperoleh dari kaki saat 

melangkah tanpa harus melihatnya. 

 

2.3   Perkembangan Gerak 

2.3.1   Pengertian Gerak 

Menurut Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:20), kemampuan gerak 

dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan 

kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu: 1) kemampuan 

lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang 

lain atau mengangkat tubuh keatas seperti loncat dan lompat. 2) kemampuan non 

lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai, contoh 

mendorong, menarik, dll. 3) kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan 

kemampuan tangan dan kaki. 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar  

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas – tugas jalan, 

lompat, dan lempar secara efektif dan efisien. 

2.3.2 Belajar Gerak 

Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3), belajar gerak 

merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam memperoleh dan 

menyempurnakan keterampilan gerak (motor skills). Sebab Keterampilan gerak 

sangat terikat dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. Belajar 
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gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi 

belajar pada gerak manusia. 

Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu: 

1. Tahapan Verbal-Kognitif  

Maksudnya kognitif dan proses membuat keputusan lebih menonjol. 

Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap 

mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum 

memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena 

itu, kemampuan verbal-kognitif sangat mendominasikan tahapan ini.  

2. Tahapan Gerak (Motorik) 

Memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik mungkin 

agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Pada tahap ini, fokusnya adalah 

membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. 

Biasanya yang harus dikuasai peserta didik pertama kali dalam belajar motorik 

adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri serta rasa percaya diri.  

3. Tahapan Otomatisasi  

Memperhalus gerakan agar performa peserta didik atau atlet menjadi 

lebih padu dalam melakukan gerakannya. Pada tahapan ini, setelah peserta didik 

banyak melakukan latihan, secara berangsur-angsur memasuki tahapan 

otomatisasi. Disini motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat 

mengontrol gerak dalam waktu singkat. Peserta didik sudah menjadi lebih 

terampil dan setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien. 
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2.3.3 Kemampuan Gerak Dasar 

 Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa 

lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi 

menjadi tiga katagori, yaitu : 

1. Kemampuan Lokomotor 

Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti loncat dan 

lompat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, 

meluncur, dan lari seperti kuda (gallop). 

2. Kemampuan Non-Lokomotor 

Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3. Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah mengenal 

macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan 

dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Bentuk – bentuk 

kemampuan manipulatif terdiri dari gerakan mendorong, gerakan menerima 

objek, dan gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. 
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2.4   Pendidikan Jasmani 

2.4.1   Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Pendidikan sebagai proses pembinaan manusia yang 

berlangsung seumur hidup, mempunyai peranan yang sangat penting yaitu 

memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka 

pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani merupakan 

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan 

secara sistematik, bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromuscular, perceptual, kognitif, sosial dan emosional. (Depdiknas: 2003) 

2.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Sama halnya dengan pengertian Pendidikan Jasmani, tujuan pendidikan 

jasmani seringkali dituturkan dalam redaksi yang beragam, namun keragaman 

penuturan tujuan pedidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada 

pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Pada dasarnya pendidikan jasmani 

merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan sekalaigus merupakan 

proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. 

Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

pendidikan jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek 

mental, emosional, sosial, dan spiritual. Karena tujuan pendidikan jasmani bersifat 

menyeluruh, maka tidak jarang kita menemukan rumusan tujuan jasmani yang 

penuturan dan pengklasifikasiannya beraneka ragam.  
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Secara umum tujuan pendidikan jasmani diklasifikasikan kedalam 4 kategori, 

yaitu: 

1. Perkembangan fisik.  

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktifitas-aktifitas 

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. 

2. Perkembangan gerak.  

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerakan secara efktif, 

efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3. Perkembangan mental.  

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan menginterpretasikan 

keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani kedalam 

lingkukngannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan sosial.  

Tujuan ini berhubungan dengan kemampaun siswa dalam menyesuaikan diri 

pada suatu kelompok. 

2.4.3   Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi 

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

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

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

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobic, 

serta aktivitas lainnya. 

5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. 

6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, 

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

7. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-

hari, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan 

merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua 

aspek. http://sekolahdasar.atwiki.com/page/Pendidikan%20Jasmani 

 

2.4.4 Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 2004 (2003:1-2) 

disebutkan bahwa, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan 

untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, 

sosial dan emosional. Lebih jauh ditegaskan bahwa, pendidikan jasmani 

merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang 

memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 

http://sekolahdasar.atwiki.com/page/Pendidikan%20Jasmani
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keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran 

dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. 

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan pendidikan jasmani 

adalah sangat penting, yakni memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat 

langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang 

dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk 

membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, karena gerak sebagai 

aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya 

sendiri yang secara alamiah berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai-nilai (sikap, mental, emosional, spiritual, sosial), serta pembiasaan pola 

hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

yang seimbang. 

Tujuan Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar: 

Dalam Kurikulum 2004, Standar Kompetensi Sekolah Dasar Departemen 

Pendidikan Nasional (2004:293) tujuan pendidikan jasmani sebagai berikut : 

1. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai 

pendidikan jasmani. 
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2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama. 

3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas ajar 

pendidikan jasmani. 

4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5. Mengembangkan kemampuan gerak keterampilan berbagai macam permainan 

dan olahraga. 

6. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani. 

7. Mengembangkan bakat dan minat pada peserta didik. 

8. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

2.4.5 Pengembangan Modifikasi Permainan 

Penyelenggaraan program pendidikan  jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu, “ 

Developmentally Appropriate Practice “ (DAP). Artinya adalah tugas ajar yang 

diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu 

mendorong perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik yang diajarnya. Tugas 

ajar yang sesuai harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan  
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karakteristik setiap individu serta mendorong kearah perubahan yang lebih baik. 

Perkembangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis, maupun keterampilannya. 

http://pojokpenjas.blogspot.com/search?q=modifikasi+pembelajaran+pendidikan 

 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

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

didalamnya  “ body scaling “ atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan 

prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran penjas. Modifikasi adalah 

menganalisa sekaligus  mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntukanya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat memperlancar 

siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menunutun, mengarahkan, 

dan membelajarkan siswa dari tingkat yang tadinya rendah menjadi memilih 

tingkat yang lebih tinggi (Yoyo Bahagia & Adang Suherman, 2000: 1). 

Pengembangan dan modifikasi permainan dan olahraga perlu dilakukan 

berdasarkan klasifikasinya. Pengembangan dan modifikasi dalam pembelajaran 

penjasorkes, kita mengenal psikomotor yang harus dikembangkan (misalnya 

kesegaran jasmani dan skill). Dalam pembelajaran kesegaran jasmani, kita 

mengenal komponannya (misalnya kekuatan dan fleksibilitas). Dalam 

pembelajaran skill kita kenal klasifikasinya (misalnya open dan close skill).  

 

2.5   Permainan Sepak Bola 

2.5.1   Pengertian permainan sepak bola 

Menurut Sucipto, dkk. (2000:7) sepak bola merupakan permainan 

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

http://pojokpenjas.blogspot.com/search?q=modifikasi+pembelajaran+pendidikan
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penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan 

menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan 

lengannya di daerah tendangan hukumannya. Dalam perkembangannya permainan 

ini dapat dimainkan di luar lapangan dan di dalam ruangan tertutup (in door). 

2.5.2    Tujuan bermain sepak bola 

Tujuan permainan sepak bola adalah pemain memasukkan bola 

sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya dan berusaha menjaga gawangnya 

sendiri, agar tidak kemasukkan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu 

tersebut dapat memasukkan bola terbanyak ke gawang lawannya dan apabila sama 

maka permainan dinyatakan seri atau draw. 

Tujuan dari permainan tersebut di atas hanya merupakan tujuan 

sementara saja. Tujuan yang paling utama dan yang paling diharapkan untuk 

dunia pendidikan terutama pendidikan jasmani adalah sepak bola merupakan salah 

satu mediator untuk mendidik anak agar kelak menjadi anak yang cerdas, 

terampil, jujur, dan sportif. Selain itu melalui permainan sepak bola kita 

mengharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan berkembang semangat 

persaingan (competition), kerjasama (cooperation), interaksi sosial (social 

interaction) dan pendidikan moral (moral education). (Sucipto, dkk, 2000 : 7-8). 

2.5.3 Teknik dasar bermain sepak bola 

Untuk dapat bermain bola dengan baik pemain dibekali dengan teknik 

dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut 

cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar 

yang perlu dimiliki pemain sepak bola adalah : 
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a. Menendang (Kicking) 

Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak 

bola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang dengan baik, 

akan dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola adalah untuk 

mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at the goal), dan 

menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

b. Menghentikan Bola (Stopping) 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar permainan sepak 

bola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan 

menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya untuk 

mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk 

mengumpan. 

c. 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. 

Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati 

lawan, dan menghambat permainan. 

d. Menyundul Bola (Heading) 

Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola dengan kepala. 

Tujuan menyundul bola dalam permainan sepak bola adalah untuk mengumpan, 

mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan lawan atau membuang bola. 
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e. Merampas Bola (Tackling) 

Merampas bola merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasaan 

lawan. Merampas bola dapat dilakukan sambil berdiri (standing tacling) dan 

sambil meluncur (sliding tacling). 

f. Lemparan ke Dalam (Throw-in) 

Lemparan ke dalam merupakan satu-satunya teknik dalam permainan 

sepak bola yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan. 

Lemparan ke dalam dapat dilakukan dengan atau tanpa awalan, baik dengan posisi 

kaki sejajar maupun salah satu kaki ke depan. 

g. Menjaga Gawang (Goal Keeping) 

Menjaga gawang merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

permainan sepak bola. Teknik menjaga gawang meliputi; menangkap bola, 

melempar bola, dan menendang bola. 

2.5.4 Peraturan permainan sepak bola 

a. Lapangan Permainan 

Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang, panjangnya antara 91,8 

m – 120 m, dan lebarnya antara 46,9 m - 91,8 m. Lapangan permainan dibatasi 

dengan garis yang jelas lebarnya tidak lebih dari 15 cm. Bendera sudut lapangan 

tingginya tidak kurang dari 1,5 m, dan diletakkan pada keempat sudut lapangan. 

Titik tengah lapangan ditandai dengan titik yang jelas dan dikelilingi lingkaran 

tengah dengan jari-jari 9,15 m. 

Di setiap ujung dari lapangan harus digambar dua garis yang sejajar 

dengan garis gawang, sejajar dengan lebar lapangan. Daerah yang berada di dalam 
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garis-garis ini dinamakan daerah gawang. Pada setiap ujung lapangan digambar 

dua garis dengan panjang lapangan dan berjarak masing-masing 16,5 m dari tiang 

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

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

Sebuah titik harus digambarkan pada tiap daerah penalti, jaraknya 11 m 

dari titik tengah garis gawang. Ini merupakan titik penalti. Di luar kotak penalti 

digambarkan lingkaran yang berjari-jari 9,15 m dari titik penalti. Pada tiap 

bendera sudut digambarkan seperempat lingkaran yang berjari-jari 1 m. 

Gawang diletakkan di tengah garis gawang, terdiri dari dua tiang tegak, 

membentuk garis lurus dengan kedua bendera sudut dan lebarnya 7,32 m. 

Dihubungkan dengan sebuah tiang horizontal yang tingginya 2,44 m dari tanah. 

Lebar dari tiang gawang ini tidak lebih dari 0,15 m. Pada tiang gawang dapat 

dipasangkan jaring.  

 

Gambar 1. Lapangan Sepak Bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : (http://arfan-olahraga.blogspot.com) 

 

http://arfan-olahraga.blogspot.com/
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b. Bola 

Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola harus bulat, bagian luar 

harus terbuat dari kulit atau bahan-bahan lain yang sesuai. Ukuran bola antara 68 - 

71 cm, Keliling 100 cm, dan berat bola saat pertandingan antara 410 - 450 gram. 

Tekanan udara antara 0,6 - 1,2 atmosfer di permukaan laut. 

Gambar 2. Gambar bola sepak 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : ( http://arfan-olahraga.blogspot.com ) 

c. Jumlah Pemain 

Pertandingan akan dilaksanakan oleh dua tim yang masing-masing tim 

beranggotakan tidak lebih dari 11 orang dan salah satu seorang diantaranya 

bertindak sebagai penjaga gawang. 

d. Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari baju kaos, celana 

pendek, pelindung tulang kering, dan sepatu sepak bola. Penjaga gawang boleh 

mengenakan pakaian yang berwarna-warni untuk membedakannya dari pemain 

lain dan wasit. 

e. Wasit 

Seorang wasit akan ditunjuk untuk memimpin dalam setiap pertandingan. 

Kewenangannya dan penggunaan kekuasaan diberikan oleh hukum dari Badan 

pertandingan segera setelah wasit memasuki lapangan pertandingan. Keputusan 

http://arfan-olahraga.blogspot.com/
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wasit pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat, sejauh yang menyangkut 

hasil pertandingan. 

f. Hakim Garis 

Dua asisten wasit perlu diangkat, yang bertugas (subyek dari keputusan 

wasit) untuk menyatakan : 

1) Ketika bola ke luar, 

2) pihak mana yang berhak atas tendangan sudut, tendangan gawang atau  

lemparan ke dalam, 

3) seorang pemain berada dalam posisi off-side, 

4) kelakuan buruk atau kejadian lain yang terjadi diluar pengawasan wasit, 

5) ketika pergantian pemain diinginkan. 

Mereka juga perlu memberikan pendapatnya kepada wasit untuk 

mengontrol pertandingan agar sesuai peraturan. 

g. Lamanya Permainan 

Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 45 

menit. Waktu istirahat di antara dua babak tidak lebih dari 15 menit. 

h. Permulaan Permainan 

Pada permulaan permainan, pilihan untuk tempat dan tendangan pertama 

(kick-off) harus ditentukan dengan undian atau pelemparan koin. Tim yang 

menang undian dapat memilih tempat atau tendangan pertama (kick-off). Setelah 

wasit memberi tanda, permainan dimulai oleh pemain yang mengambil tempat 

tendangan pertama (bola ditempatkan di titik lingkaran tengah lapangan) 
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ditendang ke daerah lawannya. Penendang pertama tidak boleh memainkan bola 

lebih dari satu kali, kecuali telah menyentuh atau dimainkan pemain lain. 

Setelah gol dicetak, permainan harus dimulai dengan kick-off oleh tim 

yang kebobolan. Setelah waktu istirahat, ketika babak kedua dimulai, kedua tim 

bergantian tempat, dan tendangan pertama akan diambil oleh pemain lawan dari 

pemain yang mengambil tendangan pertama pada permulaan permainan (babak 

pertama). 

i. Cara Mencetak Gol 

Gol dinyatakan sah, bila seluruh bagian bola telah melewati atau 

melebihi garis gawang, diantara tiang gawang, dan di bawah mistar gawang. Hal 

ini tidak berlaku pada lemparan ke dalam, memegang atau mendorong dengan 

tangan atau lengan secara sengaja oleh seorang pemain lapangan, kecuali seorang 

penjaga gawang yang berada di daerah tendangan hukumannya sendiri. 

Tim yang mencetak gol lebih banyak selama pertandingan dinyatakan 

sebagai pemenang. Dan jika tidak ada gol atau kedudukan gol yang dihasilkan 

sama, maka pertandingan dinyatakan “draw”. 

j. Off-Side 

Seorang pemain berada dalam posisi off-side, jika ia lebih dekat ke garis 

gawang lawan dari pada bola dan jika pada saat bola disentuh atau diumpankan 

oleh salah satu pemain dari timnya, menurut wasit ia aktif dari permainan. Pemain 

tidak dapat dinyatakan off-side jika ia tidak mengambil keuntungan dalam posisi 

off-sidenya dan kalau ia menerima bola langsung dari tendangan gawang, 

tendangan penjuru atau lemparan ke dalam. Hukuman seorang pemain yang 
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dinyatakan off-side, maka wasit memberikan tendangan bebas tidak langsung bagi 

pemain lawan di tempat dimana pelanggaran terjadi, kecuali pelanggaran terjadi di 

daerah gawang, tendangan bebas dapat dilakukan di mana saja di daerah gawang. 

off-side biasanya juga banyak diterapkan sebagai strategi pelatih maupun pemain 

untuk menggagalkan serangan dari pemain lawan. 

k. Pelanggaran – pelanggaran dan Kelakuan Tidak Sopan 

Seorang yang melakukan salah satu dari pelanggaran yang tidak terpuji 

akan dianggap wasit melakukan hal yang tidak semestinya, antara lain: 

menendang atau berusaha menendang lawan, menjatuhkan lawan, menerjang 

lawan, menyerang lawan, memukul atau berusaha memukul lawan, mendorong 

lawan, ketika merebut bola dari lawan terlebih dahulu mengenai lawan sebelum 

mengenai bola, menahan lawan, meludahi lawan, dan menahan bola dengan 

tangan secara sengaja. Hukumannya adalah tendangan bebas langsung atau 

tendangan bebas tidak langsung bagi pemain lawan di tempat dimana pelanggaran 

terjadi. 

l. Tendangan Bebas 

Tendangan bebas dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu tendangan 

bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Ketika seorang pemain 

mengambil tendangan bebas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

daerah penaltinya sendiri, semua pemain lawan harus berada 10 yards (9,15 m) 

dari bola dan harus tetap berada di luar daerah penalti sampai bola ditendang 

keluar daerah penalti. Bola harus dalam keadaan diam ketika tendangan bebas 
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dilakukan dan penendang tidak boleh menyentuh bola sebelum bola dimainkan 

oleh pemain lain. 

m. Tendangan Hukuman 

Sebelum tendangan hukuman dilakukan, semua pemain harus berada 

didalam lapangan permainan. Semua pemain, kecuali penjaga gawang dan 

penendang harus berada di luar daerah tendangan hukuman termasuk di luar 

lingkaran 9,15 m. Bola harus diletakkan tepat di titik penalti. Penjaga gawang 

harus berada di atas garis gawang di antara kedua tiang gawang di bawah palang 

gawang dan tidak boleh memindahkan kakinya sebelum bola ditendang. 

Penendang harus menghadap ke depan (tidak boleh membelakangi penjaga 

gawang). 

n. Lemparan ke Dalam 

Ketika seluruh bagian bola keluar melewati garis luar lapangan, maka 

harus dilakukan lemparan ke dalam dari titik dimana bola keluar oleh seseorang 

pemain dari tim yang berhadapan dengan tim yang pemainnya menyentuh bola 

terakhir kali. Pemain yang akan melempar harus menghadap ke arah lapangan 

permainan, dan sebagian telapak kaki harus berada di atas garis luar. Pelempar 

harus menggunakan kedua tangannya dan melempar bola dari belakang melewati 

kepalanya. Gol tidak sah dari lemparan ke dalam. 

o. Tendangan Gawang 

Jika bola melampaui garis gawang tetapi tidak diantara tiang dan mistar 

gawang, baik bola melayang di udara maupun bola yang menyusur tanah, dan 

bola terakhir dimainkan oleh pihak yang menyerang. Bola harus ditendang secara 
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langsung ke lapangan permainan melewati daerah penalti dari setiap titik di 

daerah gawang oleh salah seorang pemain dari tim bertahan. 

Seorang penjaga gawang tidak boleh menangkap bola dari tendangan 

gawang sebelum bola itu ditendang ke lapangan. Penendang tidak boleh 

memainkan bola kedua kalinya sebelum bola disentuh atau dimainkan oleh 

pemain lain. Gol yang tercipta tidak sah dari tendangan gawang. Pemain lawan 

tidak boleh berada di daerah penalti, sebelum bolanya telah ditendang dan keluar 

dari daerah penalti. 

p. Tendangan Sudut 

Ketika bola melewati garis gawang, tidak diantara tiang gawang, baik 

melayang di udara maupun bergulir di permukaan tanah, yang mana bola terakhir 

dimainkan oleh tim bertahan, maka salah seorang penyerang akan melakukan 

tendangan sudut. Bola harus ditempatkan pada daerah seperempat lingkaran pada 

tiang bendera yang terdekat dari tempat keluarnya bola dari lapangan permainan. 

Bola harus ditendang dari keadaan diam atau tidak bergerak dari posisi tersebut.  

Sebuah gol dapat saja terjadi langsung dari sebuah tendangan sudut. 

Pemain-pemain yang menjadi lawan tim yang melakukan tendangan sudut tidak 

boleh berada pada 9,15 m dari bola sampai bola tesebut dimainkan.  

 

2.6  Karakteristik Permainan Sepak Bola Gawang Skor 

Permainan sepak bola dengan gawang skor adalah permainan sejenis 

sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang berbentuk persegi panjang yang 

merupakan modifikasi lapangan sepak bola berukuran panjang 20 meter dan lebar 
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15 meter. Permainan ini dimainkan oleh 12 orang  terdiri dari 2 tim dan masing-

masing tim 6 orang, dan posisi gawang yang berada di ujung lapangan seperti 

posisi gawang dipermainan sepak bola sebenarnya, tetapi yang membedakan 

bentuk gawang yang telah dimodifikasi. Gawang skor merupakan gawang yang 

telah dimodifikasi dengan bentuk papan persegi panjang yang memiliki panjang 2 

meter, didalam papan tersebut terdapat 3 lubang yang berbentuk setengah 

lingkaran yang berjajar, yaitu lubang 1. berukuran 30 cm, lubang 2. berukuran 40 

cm, lubang 3. berukuran 50 cm. lubang tersebut yang menjadikan nama 

permainan sepak bola gawang skor, karena dengan lebih kecil lubang yang 

dimasuki bola oleh pemain, maka skor yang didapat semakin banyak, serta 

menggunakan bola kecil dan lebih ringan dari pada yang digunakan dalam sepak 

bola. Di dalam permainan ini semua pemain bertujuan mencetak angka sebanyak 

mungkin dengan mencetak poin ke gawang lawan. Jadi setiap tim melakukan 

pertahanan dan penyerangan secara bersamaan, sehingga tidak ada pemain yang 

passive di dalam permainan sepak bola ini. 

Cara permainannya hampir sama dengan permainan sepak bola yang 

sebenarnya, akan tetapi lapangan dan gawang menggunakan fasilitas yang telah 

dimodifikasi sendiri karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang di 

perlukan, cara dribbling, shooting, dan passing masih digunakan dalam permainan 

ini, misalnya saja dribbling, dribbling ini tidak ada peraturan khusus yang penting 

siswa tahu bagaimana cara mendribbling bola dengan baik dan benar. Begitu juga 

dengan passing dan shooting, tidak memerlukan peraturan yang sebenarnya. 
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Di dalam permainan sepak bola sering kita jumpai lapangan dan gawang, 

namun dalam mengembangkan permainan ini sarana dan prasarana tidak 

mendukung, maka haruslah ada solusi untuk membuat lapangan dan gawang 

sederhana yang disebut gawang skor. Di sini kita bisa menggunakan lapangan 

berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter sebagai pengganti lapangan dan 

gawang menggunakan gawang skor yang merupakan modifikasi dari gawang 

sesungguhnya. 

 Jadi inti permainan ini memasukkan bola ke dalam gawang sebanyak 

mungkin untuk memperoleh nilai atau poin agar diketahui pemenangnya.  

Tabel 1 : Perbedaan antara permainan sepak bola dengan permainan sepak 

bola gawang skor 

Permainan 

sepak bola 

Modifikasi 

permainan sepak 

bola gawang skor. 

Keterangan 

11 pemain 

tiap tim. 

6 pemain tiap tim. Pada modifikasi permainan sepak 

bola, pemain harus siap melakukan 

serangan dan pertahanan. 

Menggunakan 

gawang 

dengan tinggi 

2,75 m dan 

lebar 7,35 m 

Menggunakan 3 

lubang yang terdiri 

dari lubang 

berdiameter 1. 30 

cm, lubang 2. 40cm 

dan lubang 3. 50 

cm. 

 

Dalam satu papan terdiri  dari 3 

lubang yang berukuran berbeda-beda 

yang berfungsi sebagai penghasil 

skor, makin kecil diameter lubang 

yang dimasukkan bola maka semakin 

banyak skor yang didapat oleh tim. 

Menggunakan 

bola sepak 

sesungguhnya. 

Menggunakan bola 

spon. 

Pada modifikasi permainan sepak 

memamakai bola spon untuk alasan 

keselamatan. 
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Ada kipernya Tidak menggunakan 

kiper 

Jika ingin melindungi agar 

gawangnya tidak kemasukan bola 

harus menepis bola menggunakan 

kaki, apabila menggunakan tangan 

akan terkena pelanggaran. 

 

Waktu 2 x 45 

menit 

2 x 10 menit  

 

Diharapkan pemain lebih aktif dalam 

permainan 

 

 

 

Gambar 3. Lapangan Permainan Sepak bola Gawang Skor 

 20 m  

 

 15 

m  

            

 

  

 

 

 

Keterangan : 

1.      : Gawang Skor ( Terbesar diameter 50 skor 1, tengah 

diameter 40 skor 2, terkecil diameter 30 skor 3) 

 

2.     : Titik tendangan pinalti berjarak 5 meter dari gawang. 

 

3.     : Area kotak Pinalti. 

 

 

9 

m 

4 m 

m 

5 m 

Titik kick off 
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a.  Fasilitas dan aturan permainan 

1) Tempat :  Lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter 

dan  lebar 15 meter.  

2) Peralatan : (a) Bola (diameter 25 cm),  (b) gawang, satu gawang terdiri 

dari tiga lubang skor, (c) peluit, (d) stopwatch. 

3) Lama permainan 2 x 10 menit. 

4) Pemain terdiri dari 2 tim untuk setiap tim terdiri dari 6 orang pemain dan 4 

pemain cadangan. 

5) Pelanggaran 

Setiap tim yang mendapat 3 kali pelanggaran akan dijatuhi hukuman 

pinalti, tetapi apabila pelanggaran terjadi di wilayah area kotak pinalti 

akan langsung dijatuhi hukuman tendangan pinalti. 

6) Off-Side 

Dalam permainan sepak bola gawang skor tidak ada off-side. 

7) Cara bermain:  

Untuk cara permainanya masih sama dengan permainan sepak bola pada 

umumnya, tetapi ukuranya lebih kecil dan gawang yang berbentuk lubang 

skor, skor yang didapat oleh tim tergantung pada bola yang dimasukkan ke 

lubang skor gawang lawan. 

b. Aspek-aspek dalam modifikasi permainan sepak bola. 

1) Aspek Kognitif yaitu: (a) dengan menggunakan permainan sepak bola yang 

dimodifikasi maka akan menambah wawasan/pengetahuan kepada siswa 

tentang cara bermain sepak bola yang sesuai dengan aturan yang berlaku, 
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(b) siswa dapat menjelaskan bagaimana cara bermain yang benar, (c) siswa 

dapat menyusun strategi permainan, (d) siswa mengetahui modifikasi 

permainan sepak bola, salah satunya dengan menggunakan gawang skor. 

2) Aspek Afektif dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : (a) siswa 

disiplin/mentaati peraturan bermain, (b) kerjasama, (c) sportif. 

3) Aspek Psikomotorik yaitu : lari, kelincahan, koordinasi. 

4) Aspek Fisik dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : kekuatan, daya 

tahan, daya otot, keceptan, daya lentur, kekuatan otot lengan, 

keseimbangan, ketepatan, reaksi, koordinasi. 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kompetensi Penjasorkes saat ini adalah perlu adanya 

pengembangan model pembelajaran Penjasorkes yang dikembangkan sesuai 

dengan kondisi pada saat ini yaitu pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

menyenangkan, sehingga siswa dalam melaksanakan pembelajaran Penjasorkes 

tidak merasa bosan dan terbebani. 

Pengembangan pembelajaran sepak bola merupakan salah satu upaya 

yang harus diwujudkan. Pengembangan model pembelajaran sepak bola dalam 

penjasorkes melalui pendekatan permainan gawang skor diharapkan mampu 

membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang 

menyenangkan, ketika mengikuti pembelajaran permainan sepak bola. 

Pengembangan model pembelajaran sepak bola dalam penjasorkes melalui 

pendekatan permainan gawang skor yang dilakukan dalam bentuk permainan 
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sepak bola yang menggunakan gawang berlubang yang terdiri dari 3 lubang yang 

bebeda besarnya diameter. Keuntungan dari bermain gawang skor adalah baik 

melakukan penyerangan maupun pertahanan yang secara tidak langsung bisa 

melatih kemampuan anak dalam bermain sepak bola. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

 

 

3.1  Model Pengembangan 

 Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

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

meningkat penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran.  

Menururt Brog dan Gall seperti yang dikutip Wasis D (2004  : 4) 

penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan pembelajaran. Sedangkan menurut Gray (1990) penelitian dan 

pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang 

efektif berupa material pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk 

digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Produk-produk yang dihasilkan 

dalam penelitian dan pengembangan antara lain materi-materi penelitian untuk 

guru, materi belajar untuk siswa, media pembelajaran untuk memudahkan belajar, 

sistem pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya disebut bahwa prosedur penelitian 

dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu : 1. 

pengembangan produk, dan 2. menguji keefektifan produk dalam pencapaian 

tujuan. 
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Penelitian pengembangan digunakan dalam permainan bola besar 

khususnya pada cabang  sepak bola yang disesuaikan dengan kondisi lapangan 

sesungguhnya dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana, dan kondisi 

siswa atau peserta didik. Penelitian ini disesuaikan dengan keterbatasan, waktu, 

biaya dan tenaga. Langkah yang dilakukan dalam penelitian pengembangan model 

permainan sepak bola ini dengan modifikasi, jumlah pemain, waktu dan sasaran 

tembak adalah sebagai berikut. 

1) Melakukan penelitian pendahuluan dan mengumpulkan informasi. Termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

2) Mengembangkan produk awal (yang berupa modifikasi sepak bola). 

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

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. 

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

kelompok kecil. Revisi ini digunakan sebagai perbaikan terhadap produk awal 

yang dibuat oleh peneliti. 

5) Uji lapangan. 

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

7) Hasil akhir modifikasi model permainan sepak bola untuk siswa Kelas V SD 

Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang dihasilkan 

melelui revisi uji lapangan. 
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Kajian pustaka Observasi dan Wawancara 

 Pembentukan produk awal 

Tinjauan Ahli permainan 

dan Ahli pembelajaran 

Uji coba kelompok kecil 

16 Siswa Kelas V SD Negeri 5  

Tubanan 

 

 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan permainan sepak bola gawang skor ini akan 

disajikan melalui tahap-tahap prosedur pengembangan yang merubah peraturan. 

Tahapan-tahapan tersebut antara lain. 

Gambar 4. Prosedur Pengembangan Sepak bola Gawang Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Revisi Produk Pertama 

 

Uji Lapangan 

34 Siswa Kelas V SD Negeri 5 Tubanan 

 

Revisi Produk Akhir 

 

 Produk Akhir  

Peraturan Permainan Sepak bola yang telah dimodifikasi 

 

 

Analisis Kebutuhan 
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3.2.1 Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan permainan sepak 

bola yang telah dimodifikasi aturannya dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini 

peneliti mengadakan observasi di SDN 5 Tubanan Kabupaten Jepara tentang 

pelaksanaan olahraga sepak bola yang telah dimodifikasi. Aturan dengan cara 

melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas siswa dan kondisi lapangan. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk pembuatan model pembelajaran permainan sepak 

bola yang dirubah aturanya. Dan dalam produk yang dikembangkan, peneliti 

membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu 

ahli sepak bola dan guru penjas sebagai ahli pembelajaran, serta uji coba 

kelompok kecil. 

3.2.3 Uji coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui bebarapa 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 siswa kelas V SDN 5 Tubanan kabupaten 

Jepara. Diambil secara acak atau dengan cara random sampling. 

3.2.6 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan ulang telah diujicobakan siswa kelas V 

SD N  5 Tubanan kabupaten Jepara. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa modifikasi 

model permainan sepak bola. 

 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji  coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisien, dan kebermanfaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan uji coba produk adalah dengan desain uji coba.  Desain uji coba yang 

dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dan segi 

pemanfaatan produk yang dikembangakan. Desain uji coba yang dilaksanakan 

terdiri  dari : 

1. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada subjek, 

produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran dengan kualifikasi; (1) Kumbul S. B S.Pd M.Kes adalah dosen mata 

kuliah sepak bola di FIK UNNES, (2) Dian Putri Riswaty S.Pd adalah guru penjas 
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SD N 5 Tubanan Kabupaten Jepara. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi 

fasilitas dan perlengkapan serta memenangkan pertandingan, memainkan bola, 

aktifitas siswa dalam permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli 

digunakan kuesioner. Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran 

terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar 

pengembangan produk. 

2. Uji coba kelompok kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli kemudian 

diujicobakan kepada siswa kelas V SD N  5 Tubanan Kabupaten Jepara. Pada uji 

coba kelompok kecil ini menggunakan 16 siswa sebagai subjeknya. Pengambilan 

siswa dilakukan secara random karena karakteristik tingkat kesegaran jasmani 

siswa yang berbeda. 

Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepak bola yang telah 

dimodifikasi. Setelah 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. Revisi produk pertama 

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

analisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat. 

4. Uji coba lapangan 

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

dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas V SD N 5 

Tubanan Kabupaten Jepara sebanyak 34 siswa.    
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Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepak bola yang 

dimodifikasi yang telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba permainan  

sepak bola yang telah dimodifikasi. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi 

kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. 

5. Subjek coba 

Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

2) Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 16 siswa kelas V SD N 5 

Tubanan Kabupaten Jepara dipilih sampel secara random. 

3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 34 siswa kelas V SD N 5 Tubanan 

Kabupaten Jepara. 

 

3.4 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan saran dari ahli penjas dan 

nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi 

produk.  

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuisioner. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan 

uji coba. Alasan memilih kuisioner karena subjek relative banyak sehingga 

dilakukan secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada para ahli dan siswa 
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diberikan kuisioner yang berbeda. Kuisioner ahli dititik beratkan pada produk 

pertama yang dibuat, sedangkan kuisioner untuk siswa dititik beratkan pada 

kenyamanan penggunaan produk. Yaitu dalam permainan sepak bola yang telah 

dimodifikasi. Apakah siswa dapat bermain dengan peraturan yang berbeda dengan 

sepak bola pada umumnya. 

Kuisioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakanya. Faktor yang digunakan dalam kuisioner berupa kualitas 

model permainan gawang skor. Serta komentar dan saran umum jika ada. 

Rentangan evaluasi mulai dari “tidak” sampai dengan “sangat baik” dengan cara 

memberi tanda (v) pada kolom yang tersedia. 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

digunakan dalam kuisioner ahli. 

Tabel 2. Faktor, Indikator, dan jumlah butir soal kuisioner ahli 

No Faktor Indikator Jumlah 

 Kualitas model Kualitas produk terhadap standart 

kompentensi, keaktifan siswa, dan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa SD 

10 
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Kuisioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang harus dijawab 

oleh siswa dengan alternatif jawaban “ya” dan “tidak”. Faktor yang digunakan 

dalam kuisioner meliputi aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Cara pemberian 

skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Skor jawaban “ya” atau “tidak” 

Alternatif jawaban Positif   Negatif  

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuisioner yang akan 

digunakan pada siswa. 

Tabel 4. Faktor, indikator, dan jumlah butir kuisioner siswa 

 

 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktekan variasi 

gerakan dalam model permainan gawang skor 

10 

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model permainan gawang 

skor. 

10 

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain model 

permainan gawang skor , serta nilai kerjasama, 

sportifitas, dan kejujuran 

10 



49 

 

 

3.6 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 Muhamad Ali 

(1987:184) yaitu :  

 

  

 

NP  = Nilai dalam %   

n  = Adalah nilai yang diperoleh  

N  = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklsifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 5 akan disajikan klasisfikasi dalam 

persentase. 

Tabel  5. Klasifikasi Presentase 

 

Persentase Klasifikasi 

0 – 20% 

20,1 - 40% 

40,1 -  70% 

70,1 -  90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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BAB IV  

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Hasil Data Uji Coba  

Hasil yang disajikan dalam penelitian pengembangan ini meliputi data 

analisis kebutuhan, deskriptif draf produk awal, draf produk awal, validasi ahli, 

data uji coba kelompok kecil, draf seteleh uji coba kelompok kecil, data uji coba 

lapangan, dan analisis data. 

. 4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

terjadi dilapangan 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 atau kajian 

literatur. 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan sepak bola di 

sekolah dasar, siswa diharapkan dapat mempraktikkan permainan sepak bola 

dengan peraturan yang dimodifikasi. Pada dasarnya permainan sepak bola dalam 

pembelajaran penjasorkes jarang diberikan oleh guru karena keterbatasan 

peralatan dan lapangan. Konsekuensi yang terjadi dari pelaksanaan pembelajaran 

tersebut adalah siswa merasa kurang mengerti tentang apa sepak bola. 
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Dari masalah yang terjadi dari proses pembelajaran sepak bola, maka 

peneliti mengambil langkah kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran 

permainan sepak bola dengan gawang skor dan peralatan yang sesuai bagi siswa 

sekolah dasar. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran permainan sepak bola, pembelajaran menjadi 

lebih menarik dan lebih memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran yang pada akhirnya hasil belajar yang dicapai siswa dapat optimal. 

Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru penjasorkes dalam 

memberikan pembelajaran permainan sepak bola lebih bervariasi dengan 

menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

. 4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pembelajaran permainan sepak bola dengan gawang skor dan peralatan yang 

sesuai bagi siswa sekolah dasar. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Analisis tujuan dan karateristik permainan sepak bola disekolah dasar. 

2) Analisis karateristik siswa sekolah dasar. 

3) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan 

modifikasi permainan sepak bola. 

4) Menetapkan prinsip-prinsip atau cara mengembangkan modifikasi permainan 

sepak bola. 

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

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 
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7) Menyusun produk awal model pembelajaran sepak bola  melalui permainan 

gawang skor.  

Setelah melakukan proses desain dan produksi maka dihasilkan produk 

awal model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor yang 

sesuai bagi siswa sekolah dasar. Berikut ini adalah draf produk awal model 

pembelajaran  sepak bola melalui permainan gawang skor bagi siswa sekolah 

dasar sebelum divalidasi oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran. 

 

DRAF PRODUK AWAL MODEL PEMBELAJARAN SEPAK BOLA 

MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN GAWANG SKOR PADA SISWA 

KELAS V SEKOLAH DASAR 

1.  Pengertian permainan sepak bola gawang skor 

Permainan sepak bola dengan gawang skor adalah permainan sejenis 

sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang berbentuk persegi panjang yang 

merupakan modifikasi lapangan sepak bola berukuran panjang 20 meter dan lebar 

15 meter. Permainan ini dimainkan oleh 12 orang  terdiri dari 2 tim dan masing – 

masing tim 6 orang, dan posisi gawang yang berada di ujung lapangan seperti 

posisi gawang dipermainan sepak bola sebenarnya, tetapi yang membedakan 

bentuk gawang yang telah dimodifikasi. Gawang skor merupakan gawang yang 

telah dimodifikasi dengan bentuk papan persegi panjang yang memiliki panjang 2 

meter, didalam papan tersebut terdapat 3 lubang yang berbentuk setengah 

lingkaran yang berjajar, yaitu lubang 1. berukuran 30 cm, lubang 2. berukuran 40 

cm, lubang 3. berukuran 50 cm. Lubang tersebut yang menjadikan nama 
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permainan sepak bola gawang skor, karena dengan lebih kecil lubang yang 

dimasuki bola oleh pemain, maka skor yang didapat semakin banyak, serta 

menggunakan bola kecil dan lebih gampang dari pada yang digunakan dalam 

sepak bola. Di dalam permainan ini semua pemain bertujuan mencetak angka 

sebanyak mungkin dengan mencetak poin ke gawang lawan. Jadi setiap tim 

melakukan pertahanan dan penyerangan secara bersamaan, sehingga tidak ada 

pemain yang passive di dalam permainan sepak bola ini. 

Cara permainannya hampir sama dengan permainan sepak bola yang 

sebenarnya, akan tetapi lapangan dan gawang menggunakan fasilitas yang telah 

dimodifikasi sendiri. Cara dribbling, shooting, dan passing masih digunakan 

dalam permainan ini, misalnya saja dribbling, dribbling ini tidak ada peraturan 

khusus yang penting siswa tahu bagaimana cara mendribbling bola dengan baik 

dan benar. Begitu juga dengan passing dan shooting, tidak memerlukan peraturan 

yang sebenarnya. 

Permainan gawang skor ini bertujuan untuk mencetak angka sebanyak 

banyaknya dengan cara menembakkan bola ke dalam gawang lawan. Selain itu 

diharapkan agar anak kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. 

Serta diharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan berkembang semangat 

persaingan, kerjasama, interaksi sosial, dan pendidikan moral. 

Suatu tim dinyatakan menang apabila tim tersebut dapat memasukkan 

bola ke dalam gawang lawannya terbanyak dan apabila sama maka permainan 

dinyatakan seri atau draw. Permainan ini berlangsung selama 2 x 10 menit. Jadi 
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inti permainan ini memasukkan bola ke dalam gawang sebanyak mungkin untuk 

memperoleh nilai atau poin agar diketahui pemenangnya. 

Permainan gawang skor merupakan salah satu upaya yang diwujudkan 

dengan harapan mampu membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi 

dan kondisi yang menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran sepak bola. 

2. Peraturan permainan sepak bola gawang skor 

Berikut ini adalah peraturan – peraturan dalam permainan sepak bola gawang 

skor. 

A. Lapangan 

Panjang lapangan dalam gawang skor ini yaitu 20 meter dan lebar 

lapangan 15 meter. Jarak gawang ke titik penalti sejauh 5 meter, gawang terdiri 

dari 3 lubang skor. 

Gambar 5. Lapangan Permainan Sepak bola Gawang Skor 

 20 m  

 

   15 m  

            

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1.      : Gawang Skor ( Terbesar diameter 50 skor 1, tengah 

diameter 40 skor 2, terkecil diameter 30 skor 3) 

9 

m 

4 m 

m 

5 m 

Titik kick off 



55 

 

 

 

2.     : Titik tendangan pinalti berjarak 5 meter dari gawang. 

  

 

4.     : Area kotak Penalti 

 

c.  Fasilitas dan aturan permainan 

8) Tempat : (1) Lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 

meter dan lebar 15 meter.  

9) Peralatan : (1) Bola (diameter 25 cm), (2) 2 gawang, satu gawang terdiri 

dari 3 lubang skor, (3) Peluit, (4) Stopwatch. 

10) Lama permainan 2 x 10 menit. 

11) Pemain terdiri dari 2 tim untuk setiap tim terdiri dari 6 orang pemain dan 4 

pemain cadangan. 

12) Pelanggaran 

Setiap tim yang mendapat 3 kali pelanggaran akan dijatuhi hukuman 

penalti, tetapi apabila pelanggaran terjadi di wilayah area kotak  

pinalti akan langsung dijatuhi hukuman tendangan penalti. 

13) Cara bermain:  

Untuk cara permainanya masih sama dengan permainan sepak bola pada 

umumnya, tetapi ukuranya lebih kecil dan gawang yang berbentuk lubang 

skor, skor yang didapat oleh tim tergantung pada bola yang dimasukkan ke 

lubang skor gawang lawan. Permainan sepak bola gawang skor ini juga 

tidak menggunakan seorang kiper. 
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d. Aspek-aspek dalam modifikasi permainan sepak bola. 

5) Aspek Kognitif yaitu: (a) dengan menggunakan permainan sepak bola yang 

dimodifikasi maka akan menambah wawasan/pengetahuan kepada siswa 

tentang cara bermain sepak bola yang sesuai dengan aturan yang berlaku, 

(b) siswa dapat menjelaskan bagaimana cara bermain yang benar, (c) siswa 

dapat menyusun strategi permainan, (d) siswa mengetahui modifikasi 

permainan sepak bola, salah satunya dengan menggunakan gawang skor. 

6) Aspek Afektif dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : (a) siswa 

disiplin/mentaati peraturan bermain, (b) kerjasama, (c) sportif, bahwa mau 

menerima, mengakui, menghargai kelemahan dan keunggulan lawan.  

7) Aspek Psikomotorik yaitu : lari, kelincahan, koordinasi. 

8) Aspek Fisik dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : kekuatan, daya 

tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kekuatan otot lengan, 

keseimbangan, ketepatan, reaksi, dan koordinasi. 

B. Bola 

Bola yang digunakan adalah bola sepak yang terbuat dari karet atau 

plastik yang berdiameter 25 cm. 

C.  Gawang 

Dalam permainan gawang skor menggunakan 2 gawang dalam masing-

masing tim sebagai sasaran, dengan gawang terdapat tiga lubang yang berukuran 

dari kecil ke besar, semakin kecil diameter gawang semakin banyak skor 

gawang. 
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D. Jumlah Pemain  

Permainan gawang skor dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim 

beranggotakan 6 orang yang berperan sebagai pemain. Pemain dapat ditambah 

jumlahnya sesuai dengan luas lapangan yang akan di modifikasi. 

E. Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau 

seragam olahraga, celana pendek, dan sepatu olahraga. 

F. Lama Permainan dan bola Permulaan 

Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 10 

menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan lemparan ke atas di titik 

tengah lapangan untuk permulaan. Lemparan permulaan dilakukan dengan 

ketentuan semua pemain berada di daerah bagian lapangan masing-masing. 

Lemparan permulaan dilakukan dengan mengayunkan bola ke atas oleh wasit. 

Jika terjadi gol, permainan harus dimulai kembali dengan tendangan permulaan. 

G. Wasit  

Permainan gawang skor dipimpin oleh seorang wasit. Wasit mempunyai 

wewenang untuk mengawasi jalannya permainan. Wasit berada di dalam area 

lapangan permainan. 

H. Cara Mecetak Gol 

Dikatakan gol apabila bola telah masuk ke dalam  gawang.  Tim yang 

mencetak gol lebih banyak selama pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. 

Tiap gawang terdiri dari tiga lubang skor, semakin kecil lubang gawang yang 

dimasuki bola maka semakin banyak skor yang diperoleh. 
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I. Tendangan Hukuman  

Pemain yang melakukan pelanggaran akan diberikan tendangan bebas 

untuk lawan, setiap tim yang mendapat 3 kali pelanggaran akan dijatuhi 

hukuman penalti, tetapi apabila pelanggaran terjadi di wilayah area kotak  

penalti akan langsung dijatuhi hukuman tendangan penalti. 

Tendangan penalti dilakukan dengan jarak 5 meter dari garis gawang. 

Bola harus diletakkan tepat di titik penalti.  

J. Lemparan ke Dalam 

Lemparan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar 

melewati garis luar lapangan.  

K. Off-Side 

Dalam permainan sepak bola gawang skor tidak ada off-side. 

. 4.1.3 Validasi Ahli   

1) Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model pembelajaran sepak bola dengan 

permainan gawang skor bagi siswa kelas V 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 orang ahli modifikasi permainan yang 

berasal dari dosen, yaitu Kumbul S. B. S.Pd, M.Kes dan satu ahli pembelajaran, 

yaitu Dian Putri Riswaty S.Pd adalah guru penjas SD N Tubanan 5 Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara 
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Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor, disertai dengan lembar 

evaluasi untuk ahli Penjas dan ahli pembelajaran. Lembar evaluasi berupa 

kuesioner yang berisi aspek kualitas model pembelajaran, saran, serta komentar 

dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran terhadap model pembelajaran permainan 

gawang skor. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran 

dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng 

salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi. Lembar evaluasi untuk 

kualitas model pembelajaran sepak bola dengan permainan gawang skor dilihat 

pada lampiran 3. 

2) Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model pembelajaran sepak bola 

dengan permainan gawang skor dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan 

uji coba lapangan. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari ahli Penjas 

dan ahli pembelajaran. 

Tabel 6. 

Hasil Rata-rata Skor Penilaian Ahli 

No Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1 

2 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran  

4 

4 
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Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas 

didapat rata-rata 4 dan ahli pembelajaran didapat rata-rata  4 atau masuk dalam 

kategori penilaian “baik”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran sepak bola dengan permainan gawang skor bagi siswa kelas V 

Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. Hasil evaluasi ahli 

untuk kualitas model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

Masukan berupa saran dan komentar produk model pembelajaran sepak 

bola melalui permainan gawang skor sangat diperlukan untuk perbaikan 

terhadap model pembelajaran tersebut. Saran perbaikan model pembelajaran 

sepak bola melalui permainan gawang skor dapat dilihat pada lampiran 5. 

3) Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Kelompok Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk 

atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan 

revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru 

Penjasorkes Sekolah Dasar sebagai berikut: 

(1) Revisi produk yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat ukuran  

lapangan dan lapangan tidak harus akan tetapi tergantung situasi dan kondisi 

sekolah. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua sekolah yang bersangkutan 

mempunyai halaman yang luas. Oleh karena itu dalam revisi produk, peneliti 

membuat ukuran lapangan yang disesuaikan dengan halaman sekolah agar efektif 

dalam proses pembelajaran. 



61 

 

 

(2) Revisi produk yang dilakukan oleh peneliti adalah bola disesuaikan pada 

kemampuan sarana yang dimliki sekolahan masing-masing. Hal ini perlu 

dilakukan agar lebih sederhana dan bisa dimainkan oleh pihak manapun dan agar 

semua lebih mudah untuk dimainkan oleh kelompok umur yang sama pada 

sekolah manapun. 

(3) Revisi produk yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat peraturan 

permainan yang fleksibel berdasarkan tingkat karateristik anak. Hal ini perlu 

dilakukakan agar modifikasi peraturan dapat dimainkan oleh karakter usia anak 

yang sama agar perkembangan fisik anak dapat optimal. 

4.1.4 Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk model pembelajaran sepak bola melalui permainan 

gawang skor divalidasi oleh ahli Penjas dan ahli pembelajaran serta dilakukan 

revisi, maka pada tanggal 11 April 2013  produk diujicobakan kepada siswa  

kelas V SD Negeri 5 Tubanan yang berjumlah 16 siswa. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan metode sampel secara acak (random sampling). 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan 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 pada uji coba lapangan. 

Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan dan untuk mengetahui peningkatan denyut 

nadi siswa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran sepak bola melelui 

permainan gawang skor. Data uji coba kelompok kecil dihimpun dengan 
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menggunakan kuesioner. Data uji coba kelompok kecil model pembelajaran 

sepak bola melalui permainan gawang skor dapat dilihat pada lampiran 9. 

Berdasarkan data pada lampiran 9 didapat rata-rata persentase pilihan 

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

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah 

memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran serta uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji coba lapangan. 

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor diuji cobakan dalam 

skala kecil pada siswa putera V SD Negeri 5 Tubanan, perlu untuk dicari solusi 

dan pemecahannya. Hal itu sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap 

model pembelajaran tesebut. Berikut ini adalah berbagai permasalahan dan 

kendala, setelah produk diujicobakan pada skala kecil: 

1) Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, siswa kurang memanfaatkan luas 

lapangan permainan. Siswa cenderung bergerombol dalam berebut bola sehingga 

siswa sulit untuk melakukan umpan kepada teman satu timnya. 

2) Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, siswa cenderung menonjolkan sikap 

individualis dalam penguasaan bola sehingga kurang adanya kerja sama dalam 

satu tim.  
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3) Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, masing-masing tim mempunyai 

kostum yang sama yaitu menggunakan pakaian olahraga yang berwarna sama 

sehingga setiap pemain bingung dalam membedakan antara kawan dengan 

lawan. Dengan permasalahan tersebut maka permainan cenderung kurang 

kompetitif. Oleh karena itu perlu adanya pembedaan warna pakaian olahraga 

dalam permainan gawang skor. 

4) Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, setelah bola keluar ke samping 

lapangan, pemain yang melakukan lemparan ke dalam lapangan dengan santai 

dan berlama-lama sehingga memotong waktu permainan cukup banyak. 

4.1.5 Revisi Produk Setelah Uji Coba Kelompok Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk 

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

dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran 

ahli Penjas dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang 

muncul setelah uji coba skala kecil. Produk revisi adalah sebagai berikut: 

1) Dalam melakasanakan pembelajaran, siswa diharuskan melakukan umpan 

kepada teman agar terjalin kerja sama dalam tim. 

2) Dalam melaksanakan pembelajaran, masing-masing tim dibedakan menjadi 

dua tim yaitu tim dengan baju masuk dan baju keluar agar ada pembedaan 

tim dan diharapkan permainan dapat berjalan dengan lancar dan lebih 

kompetitif. 
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3) Dalam melaksanakan pembelajaran, siswa diharapkan tidak menggerombol 

mengikuti kemana arah bola, tetapi mencari tempat untuk mendapatkan 

umpan dari teman satu tim. 

Berikut ini adalah hasil produk model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor kelas V Sekolah Dasar Negeri 5 Tubanan Kecamatan 

kembang kabupaten Jepara, yang telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran 

dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran: 

 

MODEL SETELAH UJI COBA SKALA KECIL 

PEGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK BOLA 

MELALUI PERMAINAN GAWANG SKOR BAGI SISWA KELAS V 

SEKOLAH DASAR 

 

1. Pengertian permainan sepak bola gawang skor 

Permainan sepak bola dengan gawang skor adalah permainan sejenis 

sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang berbentuk persegi panjang yang 

merupakan modifikasi lapangan sepak bola berukuran panjang 20 meter dan lebar 

15 meter. Permainan ini dimainkan oleh 12 orang  terdiri dari 2 tim dan masing – 

masing tim 6 orang, dan posisi gawang yang berada di ujung lapangan seperti 

posisi gawang dipermainan sepak bola sebenarnya, tetapi yang membedakan 

bentuk gawang yang telah dimodifikasi. Gawang skor merupakan gawang yang 

telah dimodifikasi dengan bentuk papan persegi panjang yang memiliki panjang 2 

meter, didalam papan tersebut terdapat 3 lubang yang berbentuk setengah 
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lingkaran yang berjajar, yaitu lubang 1. berukuran 30 cm, lubang 2. berukuran 40 

cm, lubang 3. berukuran 50 cm. lubang tersebut yang menjadikan nama 

permainan sepak bola gawang skor, karena dengan lebih kecil lubang yang 

dimasuki bola oleh pemain, maka skor yang didapat semakin banyak, serta 

menggunakan bola kecil dan lebih gampang dari pada yang digunakan dalam 

sepak bola. Di dalam permainan ini semua pemain bertujuan mencetak angka 

sebanyak mungkin dengan mencetak poin ke gawang lawan. Jadi setiap tim 

melakukan pertahanan dan penyerangan secara bersamaan, sehingga tidak ada 

pemain yang passive di dalam permainan sepak bola ini. 

Cara permainannya hampir sama dengan permainan sepak bola yang 

sebenarnya, akan tetapi lapangan dan gawang menggunakan fasilitas yang telah 

dimodifikasi sendiri karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang di 

perlukan, cara dribbling, shooting, dan passing masih digunakan dalam permainan 

ini, misalnya saja dribbling, dribbling ini tidak ada peraturan khusus yang penting 

siswa tahu bagaimana cara mendribbling bola dengan baik dan benar. Begitu juga 

dengan passing dan shooting, tidak memerlukan peraturan yang sebenarnya. 

Di dalam permainan sepak bola kita jumpai lapangan dan gawang, 

namun dalam mengembangkan permainan ini sarana dan prasarana tidak 

mendukung, maka haruslah ada solusi untuk membuat lapangan dan gawang 

sederhana yang disebut gawang skor. Di sini kita bisa menggunakan lapangan 

berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter sebagai pengganti lapangan dan 

gawang menggunakan gawang skor yang merupakan modifikasi dari gawang 
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sesungguhnya. Inti permainan ini memasukkan bola ke dalam gawang sebanyak 

mungkin untuk memperoleh nilai atau point agar diketahui pemenangnya.   

Permainan gawang skor ini bertujuan untuk untuk mencetak angka 

sebanyak banyaknya dengan cara menembakkan bola ke dalam gawang. Selain itu 

diharapkan agar anak kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. 

Serta diharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan berkembang semangat 

persaingan, kerjasama, interaksi sosial dan pendidikan moral. 

Suatu tim dinyatakan menang apabila tim tersebut dapat memasukkan 

bola ke dalam gawang lawannya terbanyak, dan apabila sama, maka permainan 

dinyatakan seri atau draw. Permainan ini berlangsung selama 2 x 10 menit. 

Permainan gawang skor merupakan salah satu upaya yang diwujudkan 

dengan harapan mampu membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi 

dan kondisi yang menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran sepak bola. 

2. Peraturan permainan sepak bola gawang skor 

Berikut ini adalah peraturan – peraturan dalam permainan sepak bola gawang 

skor. 

1) Lapangan 

Panjang lapangan dalam gawang skor ini yaitu 20 meter dan lebar 

lapangan 15 meter. Jarak gawang ke titik penalti sejauh 5 meter, gawang terdiri 

dari 3 lubang skor. 
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Gambar 6. Lapangan permainan sepak bola gawang skor 

 

 20 m  

 

   15 m  

            

  

 

 

 

 

Keterangan : 

1.      : Gawang Skor ( Terbesar diameter 60 skor 1, tengah 

diameter 50 skor 2, terkecil diameter 40 skor 3) 

 

2.     : Titik tendangan pinalti berjarak 5 meter dari gawang. 

      

 

4.     : Area kotak Penalti 

 

a.  Fasilitas dan aturan permainan 

a) Tempat : (1) Lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 

meter dan lebar 15 meter.  

b) Peralatan : (1) Bola, (2) 2 gawang, satu gawang terdiri dari 3 lubang skor, 

(3) Peluit, (4) Stopwatch. 

c) Lama permainan 2 x 10 menit. 

d) Pemain terdiri dari 2 tim untuk setiap tim terdiri dari 6 orang pemain dan 4 

pemain cadangan. 

9 

m 

4 m 

m 

5 m 

Titik kick off 
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e) Pelanggaran 

Setiap tim yang mendapat 3 kali pelanggaran akan dijatuhi hukuman 

penalti, tetapi apabila pelanggaran terjadi di wilayah area kotak penalti 

akan langsung dijatuhi hukuman tendangan penalti. 

f) Cara bermain:  

Untuk cara permainannya masih sama dengan permainan sepak bola pada 

umumnya, tetapi ukuranya lebih kecil dan gawang yang berbentuk lubang 

skor, skor yang didapat oleh tim tergantung pada bola yang dimasukkan ke 

lubang skor gawang lawan dan permainan ini tidaak menggunakan kiper. 

b. Aspek-aspek dalam modifikasi permainan sepak bola. 

a) Aspek Kognitif yaitu: (a) dengan menggunakan permainan sepak bola 

yang dimodifikasi maka akan menambah wawasan/pengetahuan kepada 

siswa tentang cara bermain sepak bola yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku, (b) siswa dapat menjelaskan bagaimana cara bermain yang benar, 

(c) siswa dapat menyusun strategi permainan, (d) siswa mengetahui 

modifikasi permainan sepak bola, salah satunya dengan menggunakan 

gawang skor. 

b) Aspek Afektif dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : (a) siswa 

disiplin/mentaati peraturan bermain, (b) kerjasama, (c) sportif, bahwa mau 

menerima, mengakui, menghargai kelemahan dan keunggulan lawan.  

c) Aspek Psikomotorik yaitu : lari, kelincahan, koordinasi. 
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d) Aspek Fisik dalam modifikasi permainan sepak bola yaitu : kekuatan, daya 

tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kekuatan otot lengan, 

keseimbangan, ketepatan, reaksi, dan koordinasi. 

2) Bola 

Bola yang digunakan adalah bola sepak yang terbuat dari karet atau 

plastik. 

3)  Gawang 

Dalam permainan gawang skor menggunakan 2 gawang dalam masing-

masing tim sebagai sasaran, dengan gawang terdapat 3 lubang yang berukuran 

dari kecil ke besar, semakin kecil diameter gawang semakin banyak skor gawang. 

4) Jumlah Pemain  

Permainan gawang skor dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim 

beranggotakan 6 orang yang berperan sebagai pemain. Pemain dapat ditambah 

atau dikurangi jumlahnya sesuai dengan luas lapangan yang akan di modifikasi. 

5) Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau 

seragam olahraga, celana pendek, dan sepatu olahraga. 

6) Lama Permainan dan bola Permulaan 

Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 10 

menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan lemparan ke atas di titik tengah 

untuk permulaan. Lemparan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua 

pemain berada di daerah bagian lapangan masing-masing. Lemparan permulaan 

dilakukan dengan mengayunkan bola ke atas (bola berada di atas titik lingkaran 
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tengah lapangan). Jika terjadi gol, permainan harus dimulai kembali dengan 

tendangan permulaan. 

7) Wasit  

Permainan gawang skor dipimpin oleh seorang wasit. Wasit mempunya 

wewenang untuk mengawasi jalannya permainan. Wasit berada di dalam area 

lapangan permainan. 

8) Cara Mecetak Gol 

Dikatakan gol apabila bola telah masuk ke dalam  gawang.  Tim yang 

mencetak gol lebih banyak selama pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. 

Tiap gawang terdiri dari tiga lubang skor, semakin kecil lubang gawang yang 

dimasuki bola maka semakin banyak skor yang diperoleh. 

9) Tendangan Hukuman (Penalty) 

Pemain yang melakukan pelanggaran akan diberikan tendangan bebas 

untuk lawan, setiap tim yang mendapat 3 kali pelanggaran akan dijatuhi hukuman 

pinalti, tetapi apabila pelanggaran terjadi di wilayah area kotak  pinalti akan 

langsung dijatuhi hukuman tendangan penalti. 

Tendangan Penalti dilakukan dengan jarak 5 meter dari garis gawang. 

Bola harus diletakkan tepat di titik penalti.  

10) Lemparan ke Dalam 

Lemparan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar 

melewati garis luar lapangan.  

11) Off-Side 

Dalam permainan gawang skor tidak ada off-side. 
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Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan 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 oleh siswa  kelas V SD 

Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang berjumlah 34 

siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan kuesioner dan 

pengukuran denyut nadi. Data uji coba lapangan model pembelajaran sepak bola 

melalui permainan gawang skor dapat dilihat pada lampiran 14. 

Berdasarakan data pada lampiran 15 didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 85 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah 

memenuhi kriteria “baik” sehingga produk model pembelajaran ini dapat 

digunakan untuk siswa putera kelas V Sekolah Dasar Negeri 5 Tubanan 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

4.1.6 Analisis Data 

1) Analisis Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada lampiran 9 akan disajikan analisis data hasil uji coba kelompok 

kecil. Analisis data uji coba kelompok kecil model pembelajaran sepak bola 

melalui permainan gawang skor dapat dilihat pada lampiran 9. 

Berdasarkan data pada lampiran 9 didapat rata-rata persentase pilihan 

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

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah 



72 

 

 

memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

Berdasarkan tabel analisis data pada lampiran 9 hasil uji coba kelompok 

kecil yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Aspek kualitas model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang 

skor, didapat persentase 100 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(2) Aspek memainkan model pembelajaran sepak bola melalui permainan 

gawang skor, didapat persentase 75 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(3) Aspek kemudahan memainkan model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor, didapat persentase 75 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

(4) Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 81 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(5) Aspek cara bermain, didapat persentase 88 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 
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(6) Aspek perlunya pemanasan sebelum pembelajaran, didapat persentase 75 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(7) Aspek pengetahuan tentang permainan sepak bola sesungguhnya, didapat 

persentase 88 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi criteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(8) Aspek menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa menjadi sehat dan pembiasaan 

untuk hidup sehat, didapat persentase 81 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(9) Aspek mengetahui cara passing, shotting dan dribbling yang baik dan benar, 

didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

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

(10) aspek paham tentang peraturan bermain gawang skor, didapat persentase 

81%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(11) Aspek kemudahan dalam membawa bola, didapat persentase 100 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(12) Aspek kemudahan untuk mengoper bola, didapat persentase 88 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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(13) Aspek pembelajaran mendorong siswa lebih aktif bergerak, didapat 

persentase 75 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(14) Aspek kemudahan melakukan tembakan ke dalam gawang/keranjang, 

didapat persentase 87 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

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

(15) Aspek kemudahan melakukan serangan dan pertahanan, didapat persentase 

75 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(16) Aspek  kemudahan untuk mencetak skor, didapat persentase 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(17) Aspek  melakukan pendinginan terlebih dahulu setelah melakukan 

permainan, didapat persentase 81 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(18) Aspek harus bergerak membawa bola untuk menghindari lawan, didapat 

persentase 94 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(19) Aspek melakukan lompatan saat permainan gawang skor, didapat persentase 

75 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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(20) Aspek menangkap bola pada saat teman satu tim mu mengoper bola pada 

permainan gawang skor, didapat persentase 81 %. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

(21) Aspek perlu kerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(22) Aspek pemain harus mematuhi peraturan permainan, didapat persentase 

94%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(23) Aspek pemberian teguran oleh wasit kepada pemain yang tidak mentaati 

peraturan, didapat persentase 81 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(24) Aspek suka atau tidaknya model pembelajaran, didapat persentase 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(25) Aspek menarik atau tidaknya model pembelajaran, didapat persentase 88 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(26) Aspek mengakui keunggulan lawan, didapat persentase 81 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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(27) Aspek pemain harus mentaati peraturan permainan, didapat persentase 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(28) Aspek dapat tidaknya pemain bekerjasama dalam permainan, didapat 

persentase 81 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(29) Aspek boleh atau tidak pemain menentang keputusan wasit, didapat 

persentase 75 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(30) Aspek bersedia atau tidak untuk bermain lagi, didapat persentase 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2) Analisis Hasil Uji Coba Lapangan 

Pada lampiran 14 akan disajikan analisis data hasil uji coba lapangan. 

Analisis data uji coba lapangan model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor dapat dilihat pada lampiran 14. 

Berdasarkan data pada lampiran 14 didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

Berdasarkan tabel analisis data pada lampiran 1 hasil uji coba lapangan 

yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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(1) Aspek kualitas model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang 

skor, didapat persentase 82%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

(2) Aspek memainkan model pembelajaran sepak bola melalui permainan 

gawang skor, didapat persentase 68%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

(3) Aspek kemudahan memainkan model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor, didapat persentase 76%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

(4) Aspek peningkatan denyut nadi, didapat persentase 88%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(5) Aspek cara bermain, didapat persentase 97%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(6) Aspek perlunya pemanasan sebelum pembelajaran, didapat persentase 68%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 
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(7) Aspek pengetahuan tentang permainan sepak bola sesungguhnya, didapat 

persentase 97%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(8) Aspek menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa menjadi sehat dan pembiasaan 

untuk hidup sehat, didapat persentase 88%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

(9) Aspek mengetahui cara passing, shotting dan dribbling yang baik dan benar, 

didapat persentase 74%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

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

(10) aspek paham tentang peraturan bermain gawang skor, didapat persentase 

85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(11) Aspek kemudahan dalam membawa bola, didapat persentase 88%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(12) Aspek kemudahan untuk mengoper bola, didapat persentase 91%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(13) Aspek pembelajaran mendorong siswa lebih aktif bergerak, didapat 

persentase 71%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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(14) Aspek kemudahan melakukan tembakan ke dalam gawang/keranjang, 

didapat persentase 94%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

(15) Aspek kemudahan melakukan serangan dan pertahanan, didapat persentase 

79%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(16) Aspek  kemudahan untuk mencetak skor, didapat persentase 76%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

criteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(17) Aspek  melakukan pendinginan terlebih dahulu setelah melakukan 

permainan, didapat persentase 79%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

(18) Aspek harus bergerak membawa bola untuk menghindari lawan, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(19) Aspek melakukan lompatan saat permainan gawang skor, didapat 

persentase 74%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(20) Aspek menangkap bola pada saat teman satu tim mu mengoper bola pada 

permainan gawang skor, didapat persentase 79%. Berdasarkan kriteria yang 



80 

 

 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

(21) Aspek perlu kerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 85%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(22) Aspek pemain harus mematuhi peraturan permainan, didapat persentase 

97%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(23) Aspek pemberian teguran oleh wasit kepada pemain yang tidak mentaati 

peraturan, didapat persentase 79%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

(24) Aspek suka atau tidaknya model pembelajaran, didapat persentase 82%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(25) Aspek menarik atau tidaknya model pembelajaran, didapat persentase 

97%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(26) Aspek mengakui keunggulan lawan, didapat persentase 88%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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(27) Aspek pemain harus mentaati peraturan permainan, didapat persentase 

97%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(28) Aspek dapat tidaknya pemain bekerjasama dalam permainan, didapat 

persentase 79%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(29) Aspek boleh atau tidak pemain menentang keputusan wasit, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

(30) Aspek bersedia atau tidak untuk bermain lagi, didapat persentase 76%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

 

4.2 Pembahasan  

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

80%. Berdasarakan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 5 

Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Faktor yang dapat 

menjadikan model pembelajaran ini dapat diterima siswa SD adalah dari 

penilaian kualitas model pembelajaran yang dilakukan oleh ahli Penjas pada  10 

aspek telah mendapat kriteria baik  karena  masing-masing mendapat point 4 

dan 3 aspek telah memenuhi kriteria sangat baik mendapat point 5. 
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Hasil analisis dari data evaluasi ahli Pembelajaran, didapat rata-rata 

persentase 80%. Berdasarakan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD 

Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Faktor yang dapat 

menjadikan model pembelajaran ini dapat diterima siswa SD adalah dari 

penilaian kualitas model pembelajaran yang dilakukan oleh ahli Pembelajaran  

pada aspek 14. Pada aspek tersebut telah memenuhi kriteria baik yaitu 

mendapat poin 4. Aspek penilaian kualitas model pembelajaran yaitu 13 aspek 

telah memenuhi kriteria baik karena  masing-masing mendapat poin 4.   

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

pilihan jawaban yang sesuai 83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka model pembelajaran permainan sepak bola melalui permainan gawang 

skor ini telah memenuhi kriteria baik. Secara keseluruhan model pembelajaran 

sepak bola melalui permainan gawang skor dapat diterima siswa putera dengan 

baik, sehingga dari uji coba kelompok kecil model pembelajaran ini dapat 

digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara. 

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

jawaban yang sesuai 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah 

memenuhi kriteria baik. Secara keseluruhan model pembelajaran sepak bola 

melalui permainan gawang skor dapat diterima siswa dengan baik, sehingga dari 
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uji coba lapangan model pembelajaran ini dapat digunakan untuk siswa kelas V 

SD Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

Pada tabel berikut ini akan disajikan data hasil keseluruhan dari evaluasi 

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

Tabel 7. 

Data Hasil Keseluruhan Dari Evaluasi Ahli, Uji Coba Kelompok Kecil, dan 

Uji Coba Lapangan 

NO KOMPONEN HASIL 

1. Evaluasi Ahli 

Hasil Evaluasi Ahli 

Sepak bola 

Didapat persentase skala penilaian 80 %, 

sehingga produk model pembelajaran sepak bola 

melalui permainan gawang skor dapat digunakan 

untuk siswa putera Sekolah Dasar. 

Hasil Evaluasi Ahli 

Pembelajaran I 

 

Didapat persentase skala penilaian 80%, sehingga 

produk model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor dapat digunakan untuk 

siswa putera Sekolah Dasar. 

2. Uji coba kelompok 

kecil 

Didapat persentase pilihan jawaban yang sesuai 

83%, sehingga produk model pembelajaran sepak 

bola melalui permainan gawang skor dapat 

digunakan untuk siswa Sekolah Dasar. 

3. Uji coba lapangan Didapat persentase pilihan jawaban yang sesuai 

85%, sehingga produk model pembelajaran sepak 

bola melalui permainan gawang skor dapat 

digunakan untuk siswa Sekolah Dasar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi, meliputi. 

1) Ukuran lapangan dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. 

2)  Peralatan  disesuaikan pada kemampuan sarana yang dimliki sekolahan 

masing-masing. 

3) Peraturan permainan yang fleksibel berdasarkan tingkat karateristik anak. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa. 

1) Produk model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor sudah 

dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba produk berdasarkan hasil analisa 

dari evaluasi ahli Penjas didapat rata-rata persentase 80 % dan hasil analisa 

data dari evaluasi Pembelajaran didapat rata-rata 80 %. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan maka produk model pembelajaran sepak bola melalui 

permainan gawang skor ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa SD N 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara. 

2) Produk model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor sudah 

dapat digunakan bagi siswa SD N 5 Tubanan Kecamatan KembangKabupaten 

Jepara. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat 
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rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 83 % dan hasil analisis data 

uji coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 85 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka produk model 

pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini telah memenuhi 

kriteria baik, analisis dikatakan baik karena dari keseluruhan jawaban 

kuisioner kognitif, afektif dan psikomotor memperoleh jawaban positif pada 

uji kecil sebanyak 83% dan uji besar sebanyak 85%, model pembelajaran 

sepak bola melalui permainan gawang skor dapat diterima siswa dengan baik 

dan menghsilkan produk pembelajaran, sehingga dapat digunakan untuk siswa 

SD N 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

3) Faktor yang menjadikan model pembelajaran sepak bola melalui permainan 

gawang skor dapat diterima oleh siswa SD N 5 Tubanan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara adalah rata-rata dari semua aspek uji coba yang ada, lebih 

dari 80% siswa dapat mempraktikkan dan memahami dengan baik, dilihat dari 

uji coba kelompok kecil maupun uji coba lapangan menghasilkan suatu 

produk model pembelajaran yang dapat digunakan bagi siswa SD.  

5.2 Saran  

5.2.1 Model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor 

sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran sepak 

bola untuk siswa SD. 

5.2.2 Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan sesuai dengan tujuan 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 



86 

 

 

5.2.3 Model pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini 

dapat digunakan untuk pembelajaran sepak bola karena sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

5.2.4 Bagi guru Penjasorkes di sekolah diharapkan dapat mengembangkan 

model-model pembelajaran sepak bola yang lebih menarik dan variatif 

untuk digunakan dalam pembelajaran sepak bola di sekolah. 

5.2.5 Dalam permainan ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih 

perlu adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya 

disesuaikan dengan kondisi fasilitas yang tersedia di sekolahan, 

sehingga pembelajaran sepak bola melalui permainan gawang skor ini 

dapat digunakan lebih efektif lagi dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdulkadir Ateng. 1992. Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani. Jakarta: 

Depdikbud. 

 

Agus Mahendra. 2003. Falsafah Pendidikan Jasmani. Jakarta: Depdiknas. 

Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran 

Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: 

Depdiknas. 

 

Husdarta. 2009. Manajemen Pendidikan Jasmani. Bandung: Alfabeta. 

Ma’mun, Amung dan M. Saputra, Yudha. 2000. Perkembangan Gerak dan 

Belajar Gerak. Jakarta: Depdikbud. 

 

Max Darsono. 2001. Belajar dan Pembelajaran. Semarang. CV IKIP Semarang 

Press 

 

Punaji Setyosari. 2010. Metode Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Kencana. 

Rusli Lutan. 2001. Asas-Asas Pendidikan Jasmani. Jakarta: Depdiknas. 

Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers. 

Sucipto, dkk. 2000. Sepak bola. Jakarta: Depdiknas. 

Suherman, Adang. 2000. Dasar-Dasar Penjaskes. Jakarta: Depdiknas. 

Suherman, Bahagia. 2000. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Modifikasi 

Cabang Olahraga. Jakarta: Depdiknas. 

 

Tim Penyusun. 2011. Panduan Penyusunan Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

 

http://sekolahdasar.atwiki.com/page/Pendidikan%20Jasmani (diunduh pada 

tanggal 14 Desember 2012 pukul 22.15 WIB) 

http://arfan-olahraga.blogspot.com (diunduh pada tanggal 12 Januari 2013 pukul 

23.10 WIB ) 

 

http://pojokpenjas.blogspot.com/search?q=modifikasi+pembelajaran+pendidikan 

(diunduh pada tanggal 14 desember 2012 pukul 22.32 WIB)  

http://sekolahdasar.atwiki.com/page/Pendidikan%20Jasmani
http://arfan-olahraga.blogspot.com/
http://pojokpenjas.blogspot.com/search?q=modifikasi+pembelajaran+pendidikan


88 

 

 

Lampiran 1 

 
 

 

 

 

Lampiran 2 



89 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lampiran  3 



90 

 

 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN SEPAK BOLA GAWANG 

SKOR DALAM PENJASORKES BAGI SISWA KELAS V SEKOLAH 

DASAR NEGERI 5 TUBANAN KECAMATAN KEMBANG 

KABUPATEN JEPARA 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

jujurnya. 

2. Berilah tanda contreng () pada salah satu jawaban: Ya/Tidak pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan pilihanmu. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ………………………………………………………….. 

Umur  : ………………………………………………………….. 

No. absen  : ………………………………………………………….. 

Kelas  : ………………………………………………………….. 

Alamat : SD Negeri 5 Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara. 
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II. PERTANYAAN 

A.  Pertanyaan  Kognitif 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah menurut kamu permainan gawang skor merupakan 

permainan yang mudah untuk dimainkan?  

  

2 Apakah kamu dapat memainkan model permainan gawang skor?    

3 Apakah cara permainan gawang skor ini lebih mudah dari 

permainan sepak bola yang kamu kenal? 

  

4 Apakah setelah permainan gawang skor denyut nadi kamu 

bertambah? 

  

5 Apakah kamu tahu cara permainan gawang skor?   

6 Apakah sebelum bermain gawang skor perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

  

7 Apakah dengan permainan gawang skor membuat kamu kenal 

dengan permainan sepak bola? 

  

8 Apakah permainan gawang skor dapat menjadikan tubuh menjadi 

kuat, jiwa menjadi sehat dan pembiasaan untuk hidup sehat? 

  

9 Apakah setelah bermain gawang skor kamu mengetahui cara 

passing, shotting dan dribbling yang baik dan benar? 

  

10 Apakah kamu paham peraturan bermain gawang skor?   
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B. Pertanyaan Psikomotor 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah dalam permainan gawang skor kamu mudah untuk 

membawa bola? 

  

2 Apakah dalam permainan gawang skor kamu mudah untuk 

mengoper bola? 

  

3 Apakah permainan gawang skor dapat mendorong kamu lebih 

aktif bergerak? 

  

4 Apakah dalam permainan gawang skor kamu mudah melakukan 

tembakan ke dalam gawang? 

  

5 Apakah dalam permainan gawang skor kamu mudah melakukan 

serangan dan pertahanan? 

  

6 Apakah dalam permainan gawang skor kamu mudah untuk 

mencetak skor? 

  

7 Apakah sebelum bermain gawang skor perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

  

8 Apakah dalam permainan gawang skor kamu harus bergerak 

membawa bola untuk menghindari lawan? 

  

9 

 

Apakah kamu melakukan lompatan saat permainan gawang 

skor? 

 

 

 

 

10 Apakah kamu dapat menangkap bola pada saat teman satu tim 

mu mengoper bola pada permainan gawang skor? 
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C. Pertanyaan Afektif 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah dalam permainan gawang skor perlu kerjasama dengan 

teman satu tim? 

  

2 Apakah dalam permainan gawang skor setiap pemain harus 

mematuhi peraturan permainan? 

  

3 Apakah seorang wasit akan memberikan teguran kepada pemain 

yang melakukan pelanggaran dan tidak mentaati peraturan? 

  

4 Apakah kamu suka bermain permainan sepak bola gawang skor?   

5 Apakah permainan gawang skor menarik bagi kamu?   

6 Apakah kamu akan mengakui keunggulan lawan ketika tim kamu 

kalah ? 

  

7 Apakah kamu akan mentaati peraturan selama permainan gawang 

skor? 

  

8 Apakah dalam permainan gawang skor dibutuhkan kerjasama 

untuk memenangkan pertandingan? 

  

9 Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang 

diberikan oleh wasit? 

  

10 Apakah kamu bersedia bermainan gawang skor lagi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

Lampiran 4 

(Lembar evaluasi ahli) 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK 

BOLA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI V 

TUBANAN KABUPATEN JEPARA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Sepak Bola Melalui Permainan Gawang skore 

Sasaran Program : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  :  

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepak bola dengan 

Gawang skore yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada 

setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 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 memberi tanda “” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : 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 kolom tambahan 

yang telah disediakan. 

A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

      

2 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 

      

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

      

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

      

5 Kesesuaian bentuk model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

      

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik jasmani siswa. 

      

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

      

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

      

9 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

      

10 Dapat meningkatkan teknik 

dasar bermain sepak bola 

sesungguhnya.(dribbling,sho

oting dan passing) 
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11 Dapat meningkatkan 

ketrampilan bermain sepak 

bola sesungguhnya. 

      

12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

      

13 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

      

14 Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

      

 

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  

No. 
Bagian yang 

direvisi 
Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi. 

2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala kecil. 

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

 

Semarang, ........................... 

Evaluator 

 

 

(..............................................) 
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Lanjutan Lampiran 4 

Evaluasi Skala Kecil 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK 

BOLA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI V 

TUBANAN KABUPATEN JEPARA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Sepak Bola Melalui Permainan Gawang skore 

Sasaran Program : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  : Kumbul. B. S.Pd, M.KES 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepak bola dengan 

Gawang skore yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada 

setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 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 memberi tanda “” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : 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 kolom tambahan 

yang telah disediakan. 

A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

      Petunjuk sudah tepat dan 

jelas 

2 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 

      Sesuai dengan usia siswa 

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

      Alat dan fasilitas sudah cocok 

dengan permainan 

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

      Lebih untuk ditingkatkan 

model permainan yang lain 

5 Kesesuaian bentuk model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

      Sudah cukup dengan 

karakteristik siswa 

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik jasmani siswa. 

       

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

       

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

       

9 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

       

10 Dapat meningkatkan teknik 

dasar bermain sepak bola 

sesungguhnya.(dribbling,sho

oting dan passing) 

      Lebih ditingkatkan teknik 

dasarnya 
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11 Dapat meningkatkan 

ketrampilan bermain sepak 

bola sesungguhnya. 

      Perbanyak latihan permainan 

12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

      Beri tugas sendiri – sendiri 

tiap anak 

13 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

14 Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

 

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  

No. 
Bagian yang 

direvisi 
Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

 Ukuran Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan 

halaman sekolah 

Ukuran lapangan dibuat 

tidak baku 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

Ukuran lapangan dibuat tidak baku menyesuaikan halaman sekolah tersebut 

dan ukuran lapangan mempengaruhi jumlah pemain. 

Contoh : P = 20 m, l = 15 m, jumlah pemain setiap tim 6 orang. 

Bisa diganti p = 15 m, l = 10 m. Jumlah pemain setiap tim 4 orang 

tergantung luas halaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi. 

2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala kecil. 

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

 

Semarang, 11 April 2013 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK 

BOLA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI V 

TUBANAN KABUPATEN JEPARA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Sepak Bola Melalui Permainan Gawang skore 

Sasaran Program : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  : Dyah Putri Riswaty, S.Pd 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepak bola dengan 

Gawang skore yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada 

setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 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 memberi tanda “” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan 

yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

       

2 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 

      Sudah sesuai 

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

       

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

      Lebih untuk ditingkatkan 

model permainan yang lain 

5 Kesesuaian bentuk model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

      Sudah cukup dengan 

karakteristik siswa 

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik jasmani siswa. 

       

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

       

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

       

9 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

       

10 Dapat meningkatkan teknik 

dasar bermain sepak bola 

sesungguhnya.(dribbling,sho

oting dan passing) 

      Lebih ditingkatkan teknik 

dasarnya 

11 Dapat meningkatkan 

ketrampilan bermain sepak 

bola sesungguhnya. 

      Perbanyak latihan permainan 
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12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

       

13 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

14 Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

 

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  

No. 
Bagian yang 

direvisi 
Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

 Ukuran Lapangan 

 

 

 

Sesuai dengan 

halaman sekolah 

Ukuran lapangan dibuat 

tidak baku 
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C. Komentar dan Saran Umum 

Sudah baik Inovasinya 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi. 

2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala kecil. 

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

 

 

Semarang, 11 April 2013 

Evaluator 
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Evaluasi Skala Besar 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK 

BOLA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI V 

TUBANAN KABUPATEN JEPARA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Sepak Bola Melalui Permainan Gawang skore 

Sasaran Program : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  : Kumbul. B. S.Pd, M.KES 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepak bola dengan 

Gawang skore yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada 

setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 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 memberi tanda “” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan 

yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

       

2 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 

       

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

       

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

       

5 Kesesuaian bentuk model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

       

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik jasmani siswa. 

       

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

       

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

       

9 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

       

10 Dapat meningkatkan teknik 

dasar bermain sepak bola 

sesungguhnya.(dribbling,sho

oting dan passing) 

       

11 Dapat meningkatkan 

ketrampilan bermain sepak 
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bola sesungguhnya. 

12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

       

13 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

14 Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

 

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  

No. 
Bagian yang 

direvisi 
Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

Dapat dilanjutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi. 

2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala kecil. 

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

 

 

 

Semarang, 10 Mei 2013 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEPAK 

BOLA PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI V 

TUBANAN KABUPATEN JEPARA 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Sepak Bola Melalui Permainan Gawang skore 

Sasaran Program : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  : Dyah Putri Riswaty, S.Pd 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepak bola dengan 

Gawang skore yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada 

setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah 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 memberi tanda “” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan 

yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kejelasan petunjuk 

permainan. 

       

2 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 

      Sudah sesuai 

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

       

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

      Lebih untuk ditingkatkan 

model permainan yang 

lain 

5 Kesesuaian bentuk model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

      Sudah cukup dengan 

karakteristik siswa 

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik jasmani siswa. 

       

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

       

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

       

9 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

       

10 Dapat meningkatkan teknik 

dasar bermain sepak bola 

sesungguhnya.(dribbling,sho

oting dan passing) 

      Lebih ditingkatkan 

teknik dasarnya 

11 Dapat meningkatkan 

ketrampilan bermain sepak 

bola sesungguhnya. 
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12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

       

13 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

14 Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran sepak 

bola. 

       

 

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  

No. Bagian yang 

direvisi 

Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

 Sudah sesuai dengan yang diinginkan 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi. 

2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala kecil. 

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

 

 

 

Semarang,10 Mei 2013 

Evaluator 
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Lanjutan Lampiran 4 

Hasil Rata-rata Skor Penilaian Ahli 

No Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1 

2 

 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran 

4 

4 
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Lampiran 5  

Saran dan Perbaikan Permainan 

Ukuran lapangan dibuat tidak baku menyesuaikan halaman sekolah 

tersebut dan ukuran lapangan mempengaruhi jumlah pemain. 

Contoh : ukuran lapangan, p = 20 m dan l = 15 m, jumlah pemain setiap tim 6 

orang. 

Bisa diganti p= 15 m, l= 10 m. Jumlah pemain setiap tim 4orang 

tergantung luas halaman sekolah tersebut. 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

Daftar siswa kelas V SD N 5 Tubanan ( N : 16) 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Abid Nor L 

2 Ahmad Imam L 

3 Ahmad Rama L 

4 Aria Pramana L 

5 Hadi Bagus L 

6 Ikmalul Ibad L 

7 Karen Saeful L 

8 Miftahul Amin L 

9 Muhammad dandi L 

10 Rahmad Faisal L 

11 Riki Andreanto L 

12 Teeris Andreanto L 

12 Wahyu Adi L 

14 Alfanora N L 

15 Elang Sukmana L 

16 Ahmad Niam L 
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Lampiran 8 

 

Jawaban Kuisioner Aspek Psikomotor 

 

No Nama Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor Y Y T Y Y T T Y Y Y 

2 Ahmad Imam Y Y Y Y T Y Y Y T Y 

3 Ahmad Rama Y Y Y Y Y T Y Y Y T 

4 Aria Pramana Y Y Y Y Y Y T Y T Y 

5 Hadi Bagus Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

6 Ikmalul Ibad Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 

7 Karen Saeful Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

8 Miftahul Amin Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

9 Muhammad dandi Y T Y Y Y Y T Y Y T 

10 Rahmad Faisal Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

11 Riki Andreanto Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

12 Teeris Andreanto Y T T Y T Y Y Y Y Y 

13 Wahyu Adi Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

14 Alfanora N Y Y Y Y T Y Y Y Y T 

15 Elang Sukmana Y Y Y Y T Y Y Y T Y 

16 Ahmad Niam Y Y Y T Y Y Y T Y Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

Lanjutan lampiran 8 

Jawaban Kuisioner Aspek Kognitif 

 

No Nama Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor Y T Y Y Y T Y Y Y Y 

2 Ahmad Imam Y Y T Y Y Y Y T T Y 

3 Ahmad Rama Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

4 Aria Pramana Y Y Y T Y Y Y Y Y T 

5 Hadi Bagus Y Y T Y T Y Y Y Y Y 

6 Ikmalul Ibad Y Y Y Y Y Y T Y Y T 

7 Karen Saeful Y T Y Y Y T Y Y T Y 

8 Miftahul Amin Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

9 Muhammad dandi Y Y T Y Y Y Y Y Y T 

10 Rahmad Faisal Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

11 Riki Andreanto Y Y Y T Y T Y T Y Y 

12 Teeris Andreanto Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

13 Wahyu Adi Y T T Y Y T Y Y T Y 

14 Alfanora N Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

15 Elang Sukmana 
Y Y Y T T Y Y Y T Y 

16 Ahmad Niam 

Y Y Y Y Y Y T T Y Y 
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Lanjutan lampiran  8 

Jawaban Kuisioner Aspek Afektif 

No Nama Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor Y Y Y 1 1 T Y Y T 1 

2 Ahmad Imam T Y Y T Y Y T Y Y Y 

3 Ahmad Rama Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

4 Aria Pramana Y Y Y T T Y Y Y Y Y 

5 Hadi Bagus T Y Y T Y T Y Y T Y 

6 Ikmalul Ibad Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

7 Karen Saeful Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

8 Miftahul Amin Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

9 Muhammad dandi Y Y Y Y Y Y Y T Y T 

10 Rahmad Faisal Y Y Y Y Y Y T T Y Y 

11 Riki Andreanto T Y T Y Y Y Y Y Y Y 

12 Teeris Andreanto Y Y Y T Y Y Y Y T Y 

13 Wahyu Adi Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

14 Alfanora N Y Y Y T Y Y Y T T Y 

15 Elang Sukmana T Y Y Y T Y Y Y Y Y 

16 Ahmad Niam Y Y Y Y Y Y T Y Y T 
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Lampiran  9 

Hasil Rekapitulasi Kuisioner Skala Kecil 

Rekapitulasi Kuisioner Aspek Psikomotor 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Butir Soal  

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

2 Ahmad Imam 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

3 Ahmad Rama 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

4 Aria Pramana 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

5 
Hadi Bagus 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 Ikmalul Ibad 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

7 Karen Saeful 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 Miftahul Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 Muhammad 

dandi 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 

10 Rahmad Faisal 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

11 Riki Andreanto 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

12 
Teeris Andreanto 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

13 Wahyu Adi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 Alfanora N 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

15 Elang Sukmana 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

16 Ahmad Niam 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

Presentase 16 14 12 14 12 13 13 15 12 13 134 

Jumlah 100 88 75 88 75 81 81 94 75 81 84 
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Lanjutan lampiran  9 

Rekapitulasi Kuisioner Aspek Kognitif 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Butir Soal  

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

2 Ahmad Imam 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 

3 Ahmad Rama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 Aria Pramana 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

5 
Hadi Bagus 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

6 Ikmalul Ibad 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

7 Karen Saeful 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 

8 Miftahul Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 Muhammad 

dandi 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

10 Rahmad Faisal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 Riki Andreanto 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 

12 Teeris 

Andreanto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 Wahyu Adi 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 

14 Alfanora N 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

15 Elang 

Sukmana 

1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
7 

16 Ahmad Niam 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

Presentase 16 12 12 13 14 12 14 13 12 13 131 

Jumlah 100 75 75 81 88 75 88 81 75 81 82 
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Lanjutan lampiran  9 

Rekapitulasi Kuisioner Aspek Afektif 

 

 

No 

 

 

Nama Siswa 

Butir Soal  

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abid Nor 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 

2 Ahmad Imam 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 

3 Ahmad Rama 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 Aria Pramana 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

5 
Hadi Bagus 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6 

6 Ikmalul Ibad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 Karen Saeful 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 Miftahul Amin 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

9 Muhammad 

dandi 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

10 Rahmad Faisal 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

11 Riki Andreanto 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

12 Teeris 

Andreanto 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 

13 Wahyu Adi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

14 Alfanora N 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 

15 Elang 

Sukmana 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
8 

16 Ahmad Niam 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 

Presentase 
12 15 13 11 14 13 13 13 12 13 129 

Jumlah 
75 94 81 81 88 81 81 81 75 81 81 
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Lanjutan lampiran  9 

Aspek Psikomotor 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif 134 84 

2 Negatif 26 16 

 Total 160 100% 

 

Aspek Kognitif 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif 131 82 

2 Negatif 29 18 

Total 160 100% 

 

Aspek Afektif 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif Posistif  129 

2 Negatif Negatif  31 

 Total Total 160 

 

Hasil Keseluruhan Kuisioner 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif Posistif  350 

2 Negatif Negatif  70 

 Total 420 100% 
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Lampiran 10 

Analisis Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil N: (16) 

 

No 

 

Pertanyaan  

Hasil  

Jawaban Presentase 

1 Apakah menurut kamu permainan 

gawang skor merupakan permainan yang 

mudah untuk dimainkan?  

Ya 100% 

2 Apakah kamu dapat memainkan model 

permainan gawang skor?  
Ya 75% 

3 Apakah cara permainan gawang skor ini 

lebih mudah dari permainan sepak bola 

yang kamu kenal? 

Ya 75% 

4 Apakah setelah permainan gawang skor 

denyut nadi kamu bertambah? 
Ya 81% 

5 Apakah kamu tahu cara permainan 

gawang skore? 
Ya 88% 

6 Apakah penting melakukan pemanasan 

sebelum melakukan permainan gawang 

skor? 

Ya 75% 

7 Apakah dengan permainan gawang skor 

membuat kamu kenal dengan permainan 

sepak bola? 

Ya 88% 

8 Apakah permainan gawang skor dapat 

menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa 

menjadi sehat dan pembiasaan untuk 

hidup sehat? 

Ya 81% 

9 Apakah setelah bermain gawang skor 

kamu mengetahui cara passing, shotting 

dan dribbling yang baik dan benar? 

Ya 75% 

10 Apakah kamu paham peraturan bermain 

gawang skor? 
Ya 81% 

11 Apakah dalam permainan gawang skor 

kamu mudah untuk membawa bola? 
Ya 100% 

12 Apakah dalam permainan gawang skor 

kamu mudah untuk mengoper bola? 
Ya 88% 

13 Apakah permainan gawang skor dapat 

mendorong kamu lebih aktif bergerak? 
Ya 75% 

14 Apakah dalam permainan gawang skor 

kamu mudah melakukan tembakan ke 

dalam gawang/keranjang? 

Ya 87% 

15 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah melakukan serangan dan 

pertahanan? 

Ya 75% 

16 Apakah dalam permainan gawang skor 

kamu mudah untuk mencetak skor? 
Ya 81% 
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17 Apakah sebelum bermain gawang skor 

perlu melakukan pemanasan terlebih 

dahulu? 

Ya 81% 

18 Apakah dalam permainan gawang skor 

kamu harus bergerak membawa bola 

untuk menghindari lawan? 

Ya 94% 

19 Apakah kamu melakukan lompatan saat 

permainan gawang skor? 
Ya 75% 

20 Apakah kamu dapat menangkap bola 

pada saat teman satu tim mu mengoper 

bola pada permainan gawang skor? 

Ya 81% 

21 Apakah dalam permainan gawang skor 

perlu kerjasama dengan teman satu tim? 
Ya 75% 

22 Apakah dalam permainan gawang skor 

setiap pemain harus mematuhi peraturan 

permainan? 

Ya 94% 

23 Apakah seorang wasit akan memberikan 

teguran kepada pemain yang melakukan 

pelanggaran dan tidak mentaati 

peraturan? 

Ya 81% 

24 Apakah kamu suka bermain dengan 

gawang skor? 
Ya 81% 

25 Apakah permainan gawang skor menarik 

bagi kamu? 
Ya 88% 

26 Apakah kamu akan mengakui 

keunggulan lawan ketika tim kamu kalah 

? 

Ya 81% 

27 Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama permainan gawang skor? 
Ya 81% 

28 Apakah dalam permainan gawang skor 

dibutuhkan kerjasama untuk 

memenangkan pertandingan? 

Ya 81% 

29 Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang diberikan 

oleh wasit? 

Tidak 75% 

30 Apakah kamu bersedia bermainan 

gawang skor lagi? 
Ya 81% 

Rata-rata  
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Lanjutan lampiran 10 

 

No 

 

Pertanyaan  

Hasil  

Presentase Kriteria 

1 Apakah menurut kamu permainan gawang 

skore merupakan permainan yang mudah 

untuk dimainkan?  

100% Sangat Baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan model 

permainan gawang skore?  
75% Baik 

3 Apakah cara permainan gawang skore ini 

lebih mudah dari permainan sepak bola yang 

kamu kenal? 

75% Baik 

4 Apakah setelah permainan gawang skore 

denyut nadi kamu bertambah? 
81% Baik 

5 Apakah kamu tahu cara permainan gawang 

skore? 
88% Baik 

6 Apakah sebelum bermain gawang skore 

perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu? 
75% Baik 

7 Apakah dengan permainan gawang skore 

membuat kamu kenal dengan permainan 

sepak bola? 

88% Baik 

8 Apakah permainan gawang skore dapat 

menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa 

menjadi sehat dan pembiasaan untuk hidup 

sehat? 

81% Baik 

9 Apakah setelah bermain gawang skore kamu 

mengetahui cara passing, shotting dan 

dribbling yang baik dan benar? 

75% Baik 

10 Apakah kamu paham peraturan bermain 

gawang skore 
81% Baik 

11 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah untuk membawa bola? 
100% Sangat Baik 

12 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah untuk mengoper bola? 
88% Baik 

13 Apakah permainan gawang skore dapat 

mendorong kamu lebih aktif bergerak? 
75% Baik 

14 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah melakukan tembakan ke dalam 

gawang/keranjang? 

87% Baik 

15 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah melakukan serangan dan 

pertahanan? 

75% Sangat Baik 

16 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu mudah untuk mencetak skor? 
81% Baik 

17 Apakah sebelum bermain gawang skore 

perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu? 
81% Baik 
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18 Apakah dalam permainan gawang skore 

kamu harus bergerak membawa bola untuk 

menghindari lawan? 

94% Sangat Baik 

19 Apakah kamu melakukan lompatan saat 

permainan gawang skore? 
75% Baik 

20 Apakah kamu dapat menangkap bola pada 

saat teman satu tim mu mengoper bola pada 

permainan gawang skore? 

81% Baik 

21 Apakah dalam permainan gawang skore 

perlu kerjasama dengan teman satu tim? 
75% Baik 

22 Apakah dalam permainan gawang skore 

setiap pemain harus mematuhi peraturan 

permainan? 

94% Sangat Baik 

23 Apakah seorang wasit akan memberikan 

teguran kepada pemain yang melakukan 

pelanggaran dan tidak mentaati peraturan? 

81% 

Baik 

24 Apakah kamu suka bermain dengan gawang 

skore? 
81% Baik 

25 Apakah permainan gawang skore menarik 

bagi kamu? 
88% Baik 

26 Apakah kamu akan mengakui keunggulan 

lawan ketika tim kamu kalah ? 
81% Baik 

27 Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama permainan gawang skore? 
81% Baik 

28 Apakah dalam permainan gawang skore 

dibutuhkan kerjasama untuk memenangkan 

pertandingan? 

81% Baik 

29 Apakah seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan oleh wasit? 
75% Baik 

30 Apakah kamu bersedia bermainan gawang 

skore lagi? 
81% Baik 

Rata-Rata 82% Baik 
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Lampiran 11 

Daftar Siswa Kelas V SD N 5 Tubanan Uji Coba Lapangan 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

1 ROZA EFENDI L 

2 ADIB NOR M L 

3 MUHAMAMAD ANDRES L 

4 AHMAD IMAM K L 

5 DENNIE CAHYO A L 

6 AHMAD NIAM L 

7 AHMAD RAMA L 

8 ADINDA SHERLIN P 

9 ALVIANA RISMA P 

10 AMELIA DUITA P 

11 ARIA PRANAMA L 

12 AS YULIANINGSIH P 

13 CINDI NURMALA P 

14 ELANG SUKMONOLO L 

15 FITRIA KUMALA D P 

16 HADI BAGUS W L 

17 IKMALUL IBAD \L 

18 INNA ISMUNAWAROH P 

19 ITA SERLIANA P 

20 LINDA ASTUTIK P 

21 MIFTAHUL AMIN L 

22 SITI TIARA P 

23 RIKI ANDREANTO L 

24 RATIH SRI P 

25 RAHMAD FAISAL L 

26 SUSI WIJAYANTI P 

27 MUHAMMAD RIZAL L 

28 NURUL ISTIANA P 

29 ALFANARO NAUFAL L 

30 WAHYU ADI P L 

31 MUHAMMAD DANDI L 

32 NATASYA PUTRI P 

33 NURUL INTAN P 

34 MUHAMMAD ALLUWI L 
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Lampiran 12 

Jawaban Kuisioner Aspek Kognitif Uji Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI Y T Y Y Y T Y Y Y Y 

2 ADIB NOR M. Y Y T Y Y Y Y T T Y 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES 
T Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

4 

AHMAD IMAM 

K. 
Y Y Y T Y Y Y Y Y T 

5 

DENNIE CAHYO 

A. 
Y Y T Y T Y Y Y Y Y 

6 AHMAD NIAM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

7 AHMAD RAMA Y T Y Y Y T Y Y T Y 

8 

ADINDA 

SHERLIN 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

9 

ALVIANA 

RISMA 
Y Y T Y Y Y Y Y Y T 

10 AMELIA DUITA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

11 

ARIA 

PRANAMA 
T Y Y T Y T Y T Y Y 

12 

AS 

YULIANINGSIH 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

13 

CINDI 

NURMALA 
Y T T Y Y T Y Y T Y 

14 
ELANG 

SUKMONOLO 
Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

15 
FITRIA 

KUMALA D. 
T Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

16 HADI BAGUS W. Y T Y Y Y T Y Y T Y 

17 IKMALUL IBAD Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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18 

INNA 

ISMUNAWARO

H. 

Y Y T Y Y Y Y Y Y T 

19 ITA SERLIANA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

20 LINDA ASTUTIK Y Y Y T Y T Y T Y Y 

21 
MIFTAHUL 

AMIN 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

22 SITI TIARA Y T T Y Y T Y Y T Y 

23 
RIKI 

ANDREANTO 
Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

24 RATIH SRI T Y Y T Y T Y T Y Y 

25 
RAHMAD 

FAISAL 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

26 
SUSI 

WIJAYANTI 
Y T T Y Y T Y Y T Y 

27 
MUHAMMAD 

RIZAL 
Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

28 
NURUL 

ISTIANA 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

29 
ALFANARO 

NAUFAL 
T T Y Y Y T Y Y T Y 

30 WAHYU ADI P. Y Y Y Y Y Y T Y Y Y 

31 
MUHAMMAD 

DANDI 
Y Y T Y Y Y Y Y Y T 

32 
NATASYA 

PUTRI 
T Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

33 NURUL INTAN Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 

34 
MUHAMMAD 

ALLUWI 
Y T Y Y Y T Y Y T Y 
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Lanjutan Lampiran 12 

Jawaban Kuisioner Aspek Afektif Uji Coba Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

2 ADIB NOR M T Y Y Y Y Y T Y Y Y 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES 
Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

4 

AHMAD IMAM 

K 
Y Y Y Y T Y Y Y Y Y 

5 

DENNIE CAHYO 

A 
T Y Y Y Y T Y Y Y Y 

6 AHMAD NIAM Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

7 AHMAD RAMA Y T Y Y Y Y Y Y Y Y 

8 

ADINDA 

SHERLIN 
Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

9 

ALVIANA 

RISMA 
Y Y Y Y Y Y Y T Y T 

10 AMELIA DUITA Y Y Y Y Y Y Y Y 1 Y 

11 ARIA PRANAMA T Y T Y Y Y Y Y Y Y 

12 

AS 

YULIANINGSIH 
Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

13 

CINDI 

NURMALA 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

14 

ELANG 

SUKMONOLO 
Y Y Y T Y Y Y T Y Y 

15 

FITRIA 

KUMALA D 
Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

16 HADI BAGUS W Y Y Y Y Y Y Y T Y T 
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17 IKMALUL IBAD Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

18 

INNA 

ISMUNAWAROH 
T Y T Y Y Y Y Y Y Y 

19 ITA SERLIANA Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

20 LINDA ASTUTIK Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

21 

MIFTAHUL 

AMIN 
Y Y Y T Y Y Y T Y Y 

22 SITI TIARA Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

23 

RIKI 

ANDREANTO 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

24 RATIH SRI Y Y Y T Y Y Y T Y Y 

25 

RAHMAD 

FAISAL 
Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

26 

SUSI 

WIJAYANTI 
Y Y Y Y Y Y Y T Y T 

27 

MUHAMMAD 

RIZAL 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

28 NURUL ISTIANA T Y T Y Y Y Y Y Y Y 

29 

ALFANARO 

NAUFAL 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

30 WAHYU ADI P Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

31 

MUHAMMAD 

DANDI 
Y Y Y Y Y Y Y T Y Y 

32 

NATASYA 

PUTRI 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

33 NURUL INTAN Y Y Y Y Y Y Y Y Y T 

34 

MUHAMMAD 

ALLUWI 
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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Lanjutan Lampiran 12 

Jawaban Kuisioner Aspek Psikomotor Uji Coba Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI Y Y T Y Y T T Y Y Y 

2 ADIB NOR M Y Y Y Y T Y Y Y T Y 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES Y Y Y Y Y T Y Y Y T 

4 AHMAD IMAM K Y Y Y Y Y Y T Y T Y 

5 DENNIE CAHYO A Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

6 AHMAD NIAM Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 

7 AHMAD RAMA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

8 ADINDA SHERLIN Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

9 ALVIANA RISMA T Y Y Y Y Y Y Y Y T 

10 AMELIA DUITA Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

11 ARIA PRANAMA Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

12 AS YULIANINGSIH Y T T Y T Y Y Y Y Y 

13 CINDI NURMALA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

14 

ELANG 

SUKMONOLO T Y Y Y T Y Y Y Y T 

15 FITRIA KUMALA D Y Y T Y Y T T Y Y Y 

16 HADI BAGUS W Y Y Y Y T Y Y Y T Y 

17 IKMALUL IBAD Y Y Y Y Y T Y Y Y T 

18 

INNA 

ISMUNAWAROH Y Y Y Y Y Y T Y T Y 

19 ITA SERLIANA Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

20 LINDA ASTUTIK Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 

21 MIFTAHUL AMIN T Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

22 SITI TIARA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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23 RIKI ANDREANTO Y T Y Y Y Y T Y Y T 

24 RATIH SRI Y Y Y T Y Y Y Y Y Y 

25 RAHMAD FAISAL Y Y T Y Y T Y Y Y Y 

26 SUSI WIJAYANTI Y T T Y T Y Y Y Y Y 

27 MUHAMMAD RIZAL Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

28 NURUL ISTIANA Y Y Y Y T Y Y Y Y T 

29 

ALFANARO 

NAUFAL Y Y T Y Y T T Y Y Y 

30 WAHYU ADI P Y Y Y Y T Y Y Y T Y 

31 

MUHAMMAD 

DANDI Y Y Y Y Y T Y Y Y T 

32 NATASYA PUTRI T Y Y Y Y Y T Y T Y 

33 NURUL INTAN Y Y T Y Y Y Y Y Y Y 

34 

MUHAMMAD 

ALLUWI Y Y Y Y Y Y Y Y T Y 
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Lampiran 13 

Hasil Rekapitulasi Kuisioner Psikomotor Uji Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

2 ADIB NOR M 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

4 

AHMAD IMAM 

K 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

5 

DENNIE CAHYO 

A 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 AHMAD NIAM 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

7 AHMAD RAMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 

ADINDA 

SHERLIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 

ALVIANA 

RISMA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

10 AMELIA DUITA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

11 ARIA PRANAMA 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

12 

AS 

YULIANINGSIH 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

13 

CINDI 

NURMALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 

ELANG 

SUKMONOLO 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 

15 

FITRIA 

KUMALA D 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

16 HADI BAGUS W 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 
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17 IKMALUL IBAD 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

18 

INNA 

ISMUNAWAROH 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 

19 ITA SERLIANA 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

20 LINDA ASTUTIK 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

21 

MIFTAHUL 

AMIN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

22 SITI TIARA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

23 

RIKI 

ANDREANTO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 

24 RATIH SRI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

25 

RAHMAD 

FAISAL 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

26 

SUSI 

WIJAYANTI 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

27 
MUHAMMAD 

RIZAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

28 NURUL ISTIANA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 

29 

ALFANARO 

NAUFAL 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

30 WAHYU ADI P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 8 

31 

MUHAMMAD 

DANDI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

32 

NATASYA 

PUTRI 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 

33 NURUL INTAN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

34 

MUHAMMAD 

ALLUWI 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Jumlah 30 31 24 32 27 26 27 34 25 27 283 

Presentase 88 91 71 94 79 76 79 100 74 79 83 
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Lanjutan Lampiran 13 

Hasil Rekapitulasi Kuisioner Kognitif Uji Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

2 ADIB NOR M 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 

AHMAD IMAM 

K 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 

5 

DENNIE CAHYO 

A 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

6 AHMAD NIAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 AHMAD RAMA 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 

8 

ADINDA 

SHERLIN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 

ALVIANA 

RISMA 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

10 AMELIA DUITA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 ARIA PRANAMA 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 

12 

AS 

YULIANINGSIH 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 

CINDI 

NURMALA 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 

14 

ELANG 

SUKMONOLO 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

15 

FITRIA 

KUMALA D 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

16 HADI BAGUS W 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 

17 IKMALUL IBAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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18 

INNA 

ISMUNAWAROH 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

19 ITA SERLIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20 LINDA ASTUTIK 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 

21 

MIFTAHUL 

AMIN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

22 SITI TIARA 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 

23 

RIKI 

ANDREANTO 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

24 RATIH SRI 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 

25 

RAHMAD 

FAISAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

26 

SUSI 

WIJAYANTI 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 

27 

MUHAMMAD 

RIZAL 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

28 NURUL ISTIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

29 

ALFANARO 

NAUFAL 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6 

30 WAHYU ADI P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

31 

MUHAMMAD 

DANDI 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

32 

NATASYA 

PUTRI 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

33 NURUL INTAN 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

34 

MUHAMMAD 

ALLUWI 
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 

Jumlah 28 23 26 30 33 23 33 30 25 29 280 

Presentase 82 68 76 88 97 68 97 88 74 85 82 
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Lanjutan Lampiran 13 

Hasil Rekapitulasi Kuisioner Afektif Uji Lapangan 

 

NO 

 

Nama 

 

Butir Soal 

 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ROZA EFENDI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 ADIB NOR M 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

3 

MUHAMAMAD 

ANDRES 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

4 

AHMAD IMAM 

K 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

5 

DENNIE CAHYO 

A 
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

6 AHMAD NIAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 AHMAD RAMA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 

ADINDA 

SHERLIN 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

9 

ALVIANA 

RISMA 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

10 AMELIA DUITA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 ARIA PRANAMA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

12 
AS 

YULIANINGSIH 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

13 

CINDI 

NURMALA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

14 

ELANG 

SUKMONOLO 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

15 

FITRIA 

KUMALA D 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

16 HADI BAGUS W 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

17 IKMALUL IBAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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18 

INNA 

ISMUNAWAROH 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

19 ITA SERLIANA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

20 LINDA ASTUTIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

21 

MIFTAHUL 

AMIN 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

22 SITI TIARA 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

23 

RIKI 

ANDREANTO 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

24 RATIH SRI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 

25 

RAHMAD 

FAISAL 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

26 

SUSI 

WIJAYANTI 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

27 
MUHAMMAD 

RIZAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

28 NURUL ISTIANA 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

29 

ALFANARO 

NAUFAL 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

30 WAHYU ADI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

31 

MUHAMMAD 

DANDI 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

32 

NATASYA 

PUTRI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

33 NURUL INTAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

34 

MUHAMMAD 

ALLUWI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah 29 33 27 28 33 30 33 27 34 26 290 

Presentase 85 97 79 82 97 88 97 79 100 76 85 
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Aspek Psikomotor 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif 283 83 

2 Negatif 57 17 

 Total 340 100% 

 

Aspek Kognitif 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif  Posistif  Posistif  

2 Negatif  Negatif  Negatif  

Total 340 100% 

 

Aspek Afektif 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif 290 85 

2 Negatif 50 15 

 Total 340 100% 

 

Hasil Keseluruhan Kuisioner 

No Alternatif Jawaban 
Jumlah Total 

Butir 

 

% 

1 Posistif 863 85 

2 Negatif 157 15 

 Total 1020 100% 
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Lampiran 14 

Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan 

 

No 

 

Pertanyaan  

Hasil  

Jawaban Presentase 

1 Apakah menurut kamu permainan gawang skore 

merupakan permainan yang mudah untuk 

dimainkan?  

Ya 82% 

2 Apakah kamu dapat memainkan model permainan 

gawang skore?  
Ya 68% 

3 Apakah cara permainan gawang skore ini lebih 

mudah dari permainan sepak bola yang kamu kenal? 
Ya 76% 

4 Apakah setelah permainan gawang skore denyut nadi 

kamu bertambah? 
Ya 88% 

5 Apakah kamu tahu cara permainan gawang skore? Ya 97% 

6 Apakah penting melakukan pemanasan sebelum 

melakukan permainan gawang skore? 
Ya 68% 

7 Apakah dengan permainan gawang skore membuat 

kamu kenal dengan permainan sepak bola? 
Ya 97% 

8 Apakah permainan gawang skore dapat menjadikan 

tubuh menjadi kuat, jiwa menjadi sehat dan 

pembiasaan untuk hidup sehat? 

Ya 88% 

9 Apakah setelah bermain gawang skore kamu 

mengetahui cara passing, shotting dan dribbling yang 

baik dan benar? 

Ya 74% 

10 Apakah kamu paham peraturan bermain gawang 

skore 
Ya 85% 

11 Apakah dalam permainan gawang skore kamu mudah 

untuk membawa bola? 
Ya 88% 

12 Apakah dalam permainan gawang skore kamu mudah 

untuk mengoper bola? 
Ya 91% 

13 Apakah permainan gawang skore dapat mendorong 

kamu lebih aktif bergerak? 
Ya 71% 

14 Apakah dalam permainan gawang skore kamu mudah 

melakukan tembakan ke dalam gawang/keranjang? 
Ya 94% 

15 Apakah dalam permainan gawang skore kamu mudah 

melakukan serangan dan pertahanan? 
Ya 79% 

16 Apakah dalam permainan gawang skore kamu mudah 

untuk mencetak skor? 
Ya 76% 

17 Apakah sebelum bermain gawang skore perlu 

melakukan pemanasan terlebih dahulu? 
Ya 79% 

18 Apakah dalam permainan gawang skore kamu harus 

bergerak membawa bola untuk menghindari lawan? 
Ya 100% 

19 Apakah kamu melakukan lompatan saat permainan 

gawang skore? 
Ya 74% 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

No 

 

Pertanyaan  

Hasil  

Presentase Kriteria 

1 Apakah menurut kamu permainan gawang 

skore merupakan permainan yang mudah 

untuk dimainkan?  

82% Baik 

2 Apakah kamu dapat memainkan model 

permainan gawang skore?  
68% Cukup Baik 

3 Apakah cara permainan gawang skore ini 

lebih mudah dari permainan sepak bola yang 

kamu kenal? 

76% Baik 

4 Apakah setelah permainan gawang skore 

denyut nadi kamu bertambah? 
88% Baik 

5 Apakah kamu tahu cara permainan gawang 

skore? 
97% Sangat Baik 

6 Apakah sebelum bermain gawang skore perlu 

melakukan pemanasan terlebih dahulu? 
68% Cukup Baik 

7 Apakah dengan permainan gawang skore 

membuat kamu kenal dengan permainan sepak 

bola? 

97% Sangat Baik 

20 Apakah kamu dapat menangkap bola pada saat teman 

satu tim mu mengoper bola pada permainan gawang 

skore? 

Ya 79% 

21 Apakah dalam permainan gawang skore perlu 

kerjasama dengan teman satu tim? 
Ya 85% 

22 Apakah dalam permainan gawang skore setiap 

pemain harus mematuhi peraturan permainan? 
Ya 97% 

23 Apakah seorang wasit akan memberikan teguran 

kepada pemain yang melakukan pelanggaran dan 

tidak mentaati peraturan? 

Ya 79% 

24 Apakah kamu suka bermain dengan gawang skore? Ya 82% 

25 Apakah permainan gawang skore menarik bagi 

kamu? 
Ya 97% 

26 Apakah kamu akan mengakui keunggulan lawan 

ketika tim kamu kalah ? 
Ya 88% 

27 Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 

permainan gawang skore? 
Ya 97% 

28 Apakah dalam permainan gawang skore dibutuhkan 

kerjasama untuk memenangkan pertandingan? 
Ya 79% 

29 Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan 

yang diberikan oleh wasit? 
Tidak 100% 

30 Apakah kamu bersedia bermainan gawang skore 

lagi? 
Ya 76% 

Rata-rata  
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8 Apakah permainan gawang skore dapat 

menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa menjadi 

sehat dan pembiasaan untuk hidup sehat? 

88% Baik 

9 Apakah setelah bermain gawang skore kamu 

mengetahui cara passing, shotting dan 

dribbling yang baik dan benar? 

74% Baik 

10 Apakah kamu paham peraturan bermain 

gawang skore 
85% Baik 

11 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

mudah untuk membawa bola? 
88% Sangat Baik 

12 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

mudah untuk mengoper bola? 
91% Sangat Baik 

13 Apakah permainan gawang skore dapat 

mendorong kamu lebih aktif bergerak? 
71% Baik 

14 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

mudah melakukan tembakan ke dalam 

gawang/keranjang? 

94% Sangat Baik 

15 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

mudah melakukan serangan dan pertahanan? 
79% Sangat Baik 

16 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

mudah untuk mencetak skor? 
76% Baik 

17 Apakah sebelum bermain gawang skore perlu 

melakukan pemanasan terlebih dahulu? 
79% Baik 

18 Apakah dalam permainan gawang skore kamu 

harus bergerak membawa bola untuk 

menghindari lawan? 

100% Sangat Baik 

19 Apakah kamu melakukan lompatan saat 

permainan gawang skore? 
74% Baik 

20 Apakah kamu dapat menangkap bola pada saat 

teman satu tim mu mengoper bola pada 

permainan gawang skore? 

79% Baik 

21 Apakah dalam permainan gawang skore perlu 

kerjasama dengan teman satu tim? 
85% Baik 

22 Apakah dalam permainan gawang skore setiap 

pemain harus mematuhi peraturan permainan? 
97% Sangat Baik 

23 Apakah seorang wasit akan memberikan 

teguran kepada pemain yang melakukan 

pelanggaran dan tidak mentaati peraturan? 

79% 

Baik 

24 Apakah kamu suka bermain dengan gawang 

skore? 
82% Baik 

25 Apakah permainan gawang skore menarik 

bagi kamu? 
97% Sangat Baik 

26 Apakah kamu akan mengakui keunggulan 

lawan ketika tim kamu kalah ? 
88% Baik 

27 Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 97% Sangat Baik 



148 

 

 

permainan gawang skore? 

28 Apakah dalam permainan gawang skore 

dibutuhkan kerjasama untuk memenangkan 

pertandingan? 

79% Baik 

29 Apakah seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan oleh wasit? 
100% Sangat Baik 

30 Apakah kamu bersedia bermainan gawang 

skore lagi? 
76% Baik 

Rata-Rata 85% Baik 
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Lampiran 15 

Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 16 

Dokumentasi 

 

 

Foto bersama guru penjas dan siswa 

 

 

Peneliti saat membagikan angket 
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Foto saat siswa melakukan pemanasan 

 

 

Gambar gawang skor 
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Gambar peneliti memberikan penjelasan 

 


