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SARI 
 

Muhammad Muchlas, 2013. Pembelajaran Sepakbola dalam Penjasorkes melalui 
Permainan Unit 4 – 2 pada Siswa SMK Farming Ungaran Tahun 2013. Skripsi 
Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. 
 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan  permainan unit 

4-2 pada pembelajaran sepakbola untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa 

terhadap aspek Penjasorkes. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan 

permainan unit 4-2 pada pembelajaran sepakbola untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran siswa terhadap aspek Penjasorkes. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan yang merupakan 

kegiatan mencermati objek penelitian suatu kelompok orang yang mengorganisasi 
suatu kondisi, sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman tersebut. Sehingga 
dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan 
terhadap suatu kegiatan yang sengaja di munculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. 
Dalam PTK berbentuk proses rangkaian berdaur yang terdiri atas empat tahapan 
yaitu, rencana / perencanaan, tindakan, observasi, reflektif. Dalam penelitian yang 
dilakukan di SMK Farming Ungaran peneliti melakukan dua kali siklus yang 
sebelumnya sudah direncanakan sebelum melakukan penelitian. 

Hasil penilaian rata - rata kelas siklus I dan siklus II pada aspek kognitif yaitu 
68,7 dan 77,4. Pada aspek afektif diperoleh 72,8 dan 77,4. Pada aspek psikomotor 
diperoleh 65,1 dan 83,6. Untuk hasil prosentase rata -  rata kelas siklus I dan siklus II 
pada aspek kognitif yaitu 69% dan 77%. Pada aspek afektif diperoleh 73% dan 77%. 
Pada aspek psikomotor diperoleh 65% dan 84%. Dari hasil pengamatan yang 
diperoleh bahwa prosentase kemampuan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dari 
siswa SMK Farming Ungaran tahun 2013 setelah diberikan pembelajaran sepakbola 
melalui permainnan unit 4 – 2 terjadi peningkatan. 
 Simpulan dari penelitian ini yaitu : 1) Penelitian pembelajaran sepakbola 
dalam penjasorkes melalui permainan unit 4 – 2 dapat meningkatkan aspek kognitif, 
afektif dan psikomotor pada siswa, 2) Untuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor 
siswa SMK Farming Ungaran telah meningkat setelah diberikan pembelajaran 
sepakbola melalui permainan unit 4 – 2 dengan menganalisis lembar pengamatan 
yang telah disusun sedemikian rupa sehingga mengacu pada aspek kognitif, afektif 
dan psikomotor. Karena telah mengalami peningkatan dan terdapat pengaruh positif 
pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa, maka telah memenuhi semua 
kriteria pembelajaran efektif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan rekontruksi aneka pengalaman dan 

peristiwa yang dialami individu agar segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah 

dan bermakna. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan menyeluruh, 

dan sekaligus memiliki potensi yang strategis untuk mendidik (Adang Suherman, 

2000 : 1). 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan 

keseluruhan. Hal ini membawa akibat juga terhadap tujuan yang ingin dicapai melalui 

pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan secara garis besar dikelompokkan oleh 

Bloom dan Krathwohl ke dalam tiga ranah, yaitu : ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotor. Dengan demikian tujuan pendidikan jasmani pun  setidak – 

tidaknya harus bermuara ke sana (Nadisah, 1992 : 50). 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan                

hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri. 

Yaitu, ”developmental appropriate practice” (DAP). Artinya yaitu tugas ajar yang 

sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan 
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karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik 

(Adang Suherman, 2000 : 55). 

Pendidikan jasmani yang ada saat ini belum semua dikelola sebagaimana 

mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik 

dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Model pembelajaran yang kurang menarik 

akan membuat anak merasa bosan, sehingga anak tidak bergairah untuk melakukan 

pembelajaran. Sebagai contoh dalam pembelajaran passing sepakbola. Guru 

mengajarkan passing sepakbola dengan formasi saling berhadap - hadapan dan 

melakukan passing secara bergantian secara terus menerus, sehingga anak cenderung 

merasa bosan dengan pembelajaran tersebut. 

Seorang guru diharapkan bisa memodifikasi dari pembelajaran yang ada agar 

anak tidak cepat bosan, sehingga anak bergairah dan dapat termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Untuk menentukan pembelajaran yang tepat dan bahan ajar yang berguna bagi 

anak, maka seorang guru pendidikan jasmani perlu mengetahui karakteristik anak, 

kemampuan anak, kesukaan anak, dan tujuan yang harus dicapai (Sukintaka, 1956 : 

40). 

Ketepatan penentuan metode mengajar dan penguasaan tentang tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak, merupakan kunci suksesnya usaha pendidikan 

(Crow dan Crow dalam  Sukintaka 1992 :  40). 
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Pembelajaran sepakbola dalam pendidikan jasmani melalui permainan sangatlah 

tepat dilakukan, karena selain variasi – variasi mengajarnya banyak, penyesuaian 

terhadap kemampuan anak sehingga mereka tidak terlalu cepat bosan mengikuti 

pembelajaran, termotivasi dan bergairah untuk bergerak. Proses pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di Sekolah Menengah Kejuruan Farming Ungaran tahun 2013 

kondisinya kurang menarik, sehingga anak kurang aktif dan oleh sebab itu 

pembelajaran passing sepakbola perlu dilakukan modifikasi. 

Permainan unit 4 - 2 pada pembelajaran passing sepakbola bisa menjadi solusi 

pembelajaran yang lebih bergairah pada siswa. Karena permainan ini selain menarik 

minat siswa juga lebih banyak melakukan teknik dasar  passing sepakbola. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 

Pembelajaran Sepakbola Dalam Penjasorkes Melalui Permainan Unit 4 - 2 Pada 

Siswa SMK Farming Ungaran Tahun 2013. 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan permainan 

unit 4 – 2 pada pembelajaran sepakbola untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

siswa terhadap aspek penjasorkes? 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan permainan unit 4-2 pada 

pembelajaran sepakbola untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa terhadap 

aspek penjasorkes. 

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai pedoman bagi guru 

untuk pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam menerapkan 

modifikasi pembelajaran sepakbola. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran 

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

diartikan bantuan kepada siswa terutama pada aspek moral atau budi pekerti, 

sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik dibatasi pada 

aspek intelektual dan ketrampilan. Unsur utama dari pembelajaran adalah 

pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi proses belajar. Dengan 

demikian pendidikan, pembelajaran dan pengajaran mempunyai hubungan yang 

konseptual yang tidak berbeda, perbedaannya pendidikan mempunyai cakupan yang 

lebih luas yaitu mencakup baik pengajaran maupun pembelajaran dan pengajaran 

merupakan bagian dari pembelajaran. 

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu belajar merupakan suatu 

kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku ,maka pengertian 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 2000 : 24). 

Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru 

berbentuk tingkah lakuyang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Sedangkan aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran adalah cara guru 
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

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

Humanistik mendeskripsikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 

si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. (Sugandi, 2004 : 9) 

2.1.1 Ciri – Ciri Pembelajaran 

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

ciri – ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dealam belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

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

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan 

bagi siswa. 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik 

maupun psikologis. 

7. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. 

Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran adalah 
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membantu para siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan pengalaman itu 

tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang 

dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi 

sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. 

2.1.2 Prinsip Pembelajaran 

 Dalam tujuanya dibagi menjadi tiga : 

1. Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

 Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan kognitif 

yang efisien. Caranya mengatur kegiatan kognitif yang efisien menggunakan 

sistematika alur pemikiran dan sistematika proses pembelajaran itu sendiri. 

2. Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

 Pembelajaran afektif perlu memperhatikan dan menerapkam tiga pengaturan 

kegiatan afektif, yaitu faktor kondisi (coditioning), tindakan modifikasi (bahavior 

modification, human model). Faktor conditioning yaitu perilaku guru yang 

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

behavior modification yaitu pemberian penguatan seketika. Faktor human model 

yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya oleh siswa. 

3. Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

 Pembelajaran psikomotorik mementingkan faktor latihan penguasaan prosedur 

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

pembelajaran fase kognitif (Sugandi, 2004 : 11)  
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2.1.3 Strategi Pembelajaran 

 Komponen strategi pembelajaran terdiri atas empat hal : 

1. Urutan kegiatan pembelajaran 

 Urutan kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga tahapan, yaitu pendahuluan, 

penyajian, dan penutup. Pada pendahuluan guru menginformasikan tujuan, gambaran 

singkat materi yang akan disajikan dan menghubungkan pesan pembelajaran dengan 

pengalaman subjek belajar. Tahap penyajian inti terdiri atas kegiatan mengurai isi 

pembelajaran, memberikan contoh dan memberikan latihan. Pada tahap penutup 

sebagai kegiatan terakhir guru memberikan kegiatan tesformatif dan balikan serta 

tindak lanjut. 

2. Metode 

 Komponen metode pembelajaran ini memuat pendekatan, model mengajar, 

Metode mengajar dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Dalam hal 

ini menyajikan materi secara bertahap. Setelah materi selesai guru memberikan 

kesempatan anak untuk bertanya dan juga memberikan pertanyaan kepada anak. 

Apabila ada kesalahan dijadikan diskusi lebih lanjut. 

3. Media pembelajaran 

 Media ini mencakup media visual, auditif, benda tiruan atau nyata dan alat 

pembelajaran. Dalam hal ini guru harus pandai memberikan contoh benda yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Contohnya guru menggunakan bola tenis 

dalam menata teknik tolak peluru, bukan peluru yang sesungguhnya. 

4. Waktu 
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 Waktu yang digunakan dalam pembelajaran penjasorkes harus mengikuti 

prosedur kurikulum KTSP (Sugandi 2004 : 83-84). Misalmya waktu yang digunakan 

dalam mengajar di SMK Farming Ungaran yaitu 45 menit / 1 jam pelajaran. 

 

 

2.2 Sepakbola 

 Sepakbola adalah olahraga yang memainkan bola dengan menggunakan kaki. 

Tujuan utamanya dari permainan ini adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak – 

banyaknya yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan (Agus salim 2008 : 10). Sedangkan permainan sepakbola adalah cabang 

olahraga permainan beregu atau permainan tim, maka suatu kesebelasan yang baik, 

kuat, tangguh adalah kesebelasan yang terdiri atas pemain – pemain yang mampu 

menyelenggarakan permainan yang kompak, artinya mempunyai kerja sama tim yang 

baik (Sukatamsi 1985 : 12). 

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

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

gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, 

kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan lengannya di daerah 

tendangan tendangan hukumannya. Dalam perkembangannya permainan ini dapat 

dimainkan di luar lapangan (out door) dan di dalam ruangan (in door). Sepakbola 

berkembang dengan pesat dimasyarakat karena permainan ini dapat dimainkan oleh 

laki-laki dan perempuan, anak-anak, dewasa, dan oangtua. Bukti nyata permainan 
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sepakola dapat dilakukan wanita yaitu diselenggarakan sepakbola wanita pada 

kejuaraan Dunia 1999. Dalam final tim AS melawan China, sungguh tidak kalah 

menarik dengan partai final piala dunia 1998 antara Prancis dan Brasil. 

Setiap cabang mempunyai tujuan dari permainannya. Tujuan permainan 

sepakbola adalah pemain memasukkan bola sebanyak-banyaknya kegawang 

lawannya dan berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Satu regu 

dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bola terbanyak ke 

gawang lawannya dan apabila terjadi nilai sama, maka permainan dinyatakan draw. 

Tujuan dari permainan tersebut diatas hanya merupakan tujuan sementara. Tujuan 

yang paling utama dan paling diharapkan untuk pendidikan terutama pendidikan 

jasmani  adalah sepakbola merupakan salah satu mediator untuk mendidik anak agar 

kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif Selain itu melalui 

permainan sepakbola kita mengharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan 

berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama (cooperation), interaksi 

sosial (social interaction), dan pendidikan moral (moral educatioan). 

 Sepakbola merupakan salah satu jenis permainan yang memiliki prinsip yang 

sederhana, yaitu berusaha memasukkan bola kegawang lawannya sebanyak mungkin 

dan berusaha menggagalkan serangan lawan untuk melindungi atau menjaga agar 

gawangnya tidak kemasukan bola (A.Sarumpaet, 1992 : 5). 

 Apa yang membuat sepakbola begitu populer?. Satu jawaban yang diyakini 

hampir mendekati kebenaran adalah karena kesederhanaanya. Permainan ini dapat 
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dimainkan oleh siapa saja, tidak peduli usia atau jenis kelamin dan dimana saja 

dimuka bumi ini, di lapangan rumput, jalanan sempit di kota, di pantai berpasir, di 

padang salju atau bahkan di tanah becek berlumpur. Tidak perlu memakai 

perlengkapan bernilai mahal. Cukup sebuah bola, kalau pun tak ada bola, bahkan 

kaleng bekas minuman atau bola buatan sendiri dari gumpalan kertas atau kainpun 

yang penting semua orang bisa bersenang – senang (Daud darmawan 2007 : 6). 

2.2.1 Teknik Dasar Sepak bola 

 Teknik dasar bermain bola merupakan bagian penting dalam sepak bola yang 

harus dikuasai oleh setup pemain. (Remmy Muchtar, 1992 : 27) teknik sepakbola 

adalah " Cara pengolahan bola atau pengolahan gerak tubuh dalam bermain 

sepakbola adalah semua cara pelaksaaan gerakan - gerakan yang diperlukan untuk 

bermain sepak bola, terlepas sama sekali permainannya". 

 Berdasarkan dua pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa, teknik dasar 

bermain sepak bola merupakan cara - cara memainkan bola dan gerak tubuh yang 

mendukung kemampuan memainkan bola yang berdiri sendiri terlepas dari permainan 

sepakbola yang sebenarnya. Bertolak dari pengertian teknik dasar bermain bola yang 

telah dikemukakan diatas dapat diidentifikasi bahwa teknik dasar bermain sepak bola 

dibedakan menjadi dua macam dalam hal ini (Remmy Muchtar, 1992 : 27) 

mengelompokkan teknik sepak bola terdiri atas : 

1) Teknik badan adalah cara menguasai gerak tubuhnya dalam permainan terdiri atas 

: cara lari, melompat dan gerak tipu. 
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2) Teknik bola adalah semua gerakan-gerakan dengan bola terdiri dari (1) Teknik 

menendang bola (kicking), (2) Teknik menahan bola (trapping), (3) Teknik menggiring 

bola (dribbling), (4) Gerak tipu dengan bola, (5) Teknik menyundul bola 

(heading), (6) Teknik merebut bola (tackling), (7) Teknik lemparan kedalam ( 

Throw in), (8) Teknik penjaga gawang. 

2.2.2 Pembinaan Teknik Dasar Sepak Bola 

 Dalam perkembangan sepak bola modern, teknik, kondisi fisik, pengembangan 

taktik dipelajari benar - benar secara mendalam dan cermat. Secara ilmiah penyajian 

dan peragaan sepakbola tingkat tinggi hanya mampu dilakukan oleh pemain - pemain 

sejak usia muda telah mengalami penggemblengan bermain sepakbola secara 

kontinyu dan terarah. Teknik dalam olahraga adalah merupakan kemampuan untuk 

melaksanakan gerakan - gerakan secara tepat, cepat dan harmonis. Jadi teknik dalam 

olahraga merupakan ketrampilan dan kemampuan manusia untuk bergerak secara 

ekonomis dan dengan satu tujuan. Untuk mencapai penguasaan teknik - teknik dasar 

bermain mau tidak mau sesorang pemain harus melakukan dengan prinsip-prinsip 

gerakan teknik yang benar - benar cermat, sistematik dilakukan dengan berulang-

ulang terus menerus berkelanjutan, sehingga akhirnya menghasilkan kerja sama yang 

baik antara sekumpulan saraf otot, untuk pembentukan gerak harmonis, hingga 

menghasilkan gerakan-gerakan otomatisasi. Untuk mencapai gerak otomatisasi ini 

yang dimulai sejak usia dini (muda) usia tujuh tahun, sehingga kurun waktu anak 

berusia 8 - 10 tahun tercapailah gerakan-gerakan otomatis teknik dasar bermain sepak 

bola dengan sempurna. Untuk mendorong anak agar tertarik atau menjadi gemar 
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bermain sepakbola pembinaan teknik seyogyanya pemulaan anak - anak diajarkan 

teknik dasar mulai dari yang sederhana, mudah dipelajari, mudah dilakukan, paling 

banyak dilakukan dalam permainan dan yang segera untuk dapat digunakan dalam 

bermain bentuk kecil - kecilan atau sederhana. Dengan demikian anak anak akan 

dengan riang gembira dan penuh semangat mempelajari berbagai teknik dasar 

bermain sepakbola agar untuk selanjutnya anak - anak memilih sepakbola sebagai 

pilihannya untuk menjadi hobinya dan anak-anak dapat merasakan bahwa pada 

dirinya terdapat kemajuan-kemajuan dalam bermain sepakbola. 

2.2.3 Analisis Pola Gerak Domain Permainan Sepak Bola 

 Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan pada permainan sepakbola, disitu 

terdapat gerakan lari, lompat, loncat, menendang, menghentakkan dan menangkap 

bola bagi penjaga gawang. Semua gerakan - gerakan tersebut terangkai dalam suatu 

pola gerak. Jika dilihat dari rumpun gerak dan ketrampilan dasar terdapat tiga 

ketrampilan diantaranya : Lokomotor, Non lokomotor, dan Manipulatif. 

1) Lokomotor 

 Pada permainan sepakbola ada gerakan berpindah tempat, seperti lari kesegala arah, 

meloncat atau melompat, gerakan tersebut diatas termasuk kedalam rumpun gerak 

lokomotor. 

2) Non Lokomotor 

 Dalam bermain sepakbola ada gerakan - gerakan yang tidak berpindah tempat, 

seperti menjangkau, melenting, membungkuk, meliuk dan lain sebagainya. 

3) Manipulatif 
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 Dalam sepakbola yang termasuk gerakan - gerakan manipulatif adalah gerakan 

menendang, menggiring, menyundul, lemparan, kedalam. 

 Dan analisis gerakan - gerakan bermain sepakbola terdapat pola gerak yang 

bersifat dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi ciri khas dari permainan 

sepakbola. Seperti lari keberbagai arah untuk mengikuti irama permainan, meloncat 

atau melompat pada saat menyundul bola, merampas bola, menangkap bola, 

menendang, menggiring merupakan gerak - gerak dominan dalam permainan 

sepakbola. 

 Penguasaan pola gerak dominan merupaka syarat mutlak guna terbentuknya 

keterampilan khas dalam suatu cabang olahraga, termasuk cabang sepak bola. Jika 

pola gerak dominan tidak dimiliki oleh siswa, maka ia akan menenmui kesulitan 

dalam bermain sepak bola. (Sucipto dkk, 2000 : 8 - 9). 

2.2.4 Struktur Gerak Permainan Sepak Bola 

 Cabang olahraga sepakbola memiliki ketrampilan yang komplek dan bersifat 

terbuka. Kompleksitas ketrampilan sepakbola meliputi menendang bola, menggiring 

bola, menyundul bola, merampas bola, melempar dan menangkap bola. Belum lagi 

kalau kita analisis dari tiap-tiap ketrampilan itu sendiri, seperti menggiring dan 

mengumpan bola. 

 Teknik menggiring bola dibedakan berdasarkan perkenaan kaki dengan bola 

seperti menggiring bola dengan kaki bagian dalam (inside of the foot), menggiring 

dengan kaki bagian luar (outside of the foot), menggiring bola dengan punggung kaki 
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(inside of the instep). Berdasarkan bagian kaki yang digunakan untuk menggiring 

bola ada karakteristik tersendiri jika dillihat dari tujuannya. Salah satu tujuan dari 

menggiring bola adalah : untuk melewati lawan, untuk mencari kesempatan 

memberikan bola umpan pada teman dengan tepat, untuk menahan bola agar tetap 

dalam penguasaan, menyelamatkan bola apabila tidak terdapat kemungkinan atau 

kesempatan untuk memberikan operan kepada teman 

 Teknik passing atau mengumpan adalah seni memindahkan momentum bola 

dari satu pemain ke pemain lainya. Teknik passing juga dibedakan berdasarkan 

perkenaan kaki dengan bola seperti passing dengan menggunakan kaki bagian dalam, 

passing menggunakan kaki bagian luar dan passing menggunakan tumit. 

 Melihat kompleksitas skill dan ketrampilan terbuka dari cabang olahraga sepak 

bola, maka untuk dapat diajarkan di sekolah - sekolah perlu diadakan pengembangan 

dan modifikasi pembelajarannya. Untuk itu perlu dimodifikasi dengan cara 

mengurangi struktur permainan yang sebenarnya, sehingga startegi dasar bermain 

dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Pengurangan struktur permainan ini dapat 

dilakukan terhadap faktor - faktor ukuran lapangan, jumlah / ukuran / kualitas 

peralatan yang digunakan, jenis ketrampilan yang diterapkan, aturan permainan, 

jumlah pemain, tujuan permainan dan lain-lain. 

2.2.5 Peraturan Permainan Sepak Bola 

1) Lapangan Permainan 
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 Lapangan sepakbola berbentuk persegi panjang, panjangnya 91,8  m - 

 120 m, dan lebarnya antara 46,9 m - 91,8m. Untuk pertandingan 

 Internasional panjang lapangan antara 100 m - 110 m dan lebarnya  antara 

 64,26 m - 73,44 m. 

2) Pembatas lapangan 

Lapangan permainan dibatasi dengan garis yang jelas lebarnya tidak lebih dari 

15 cm. Bendera sudut lapangan 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. 

3) Kotak Gawang  

Di setiap ujung jari dari lapangan harus digambar 2 garis sejajar dengan garis 

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

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

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

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

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

hukuman. 

4) Bola   

 Bola harus bulat terbuat dari kulit / karet, Bola dalamnya terbuat dari  karet 

 atau bahan lain yang semacam. Bola tidak boleh terbuat dari bahan  yang 
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membahayakan pemain. Keliling bola tidak boleh lebih dari 71 cm  dan tidak 

kurang dari 68 cm. Berat bola antara 410  gr  - 450 gr. Tekanan  udara antara 

0,6 – 1,1 atmosfer. 

5) Gawang  

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

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

dihubungkan dengan sebuah tiang horizontal yang tingginya 2,44 m. Tiang 

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

internasional FIFA. 

6) Jumlah Pemain 

 Pertandingan akan dilaksanakan oleh dua tim yang masing-masing tim 

 beranggotakan 11 orang dan salah satu dintaranya bertindak sebagai  penjaga 

gawang.  

7) Kotak Gawang 

Pemain hendaknya memakai kostum yang bernomor di dada dan di punggung. 

Dalam permainan, pemain diharuskan memakai sepatu sepakbola. 

8) Perlengkapan Pemain  

Pemain hendaknya memakai kostum yang  bernomor di dada dan punggung. 

Dalam permaianan, pemain diharuskan memakai sepatu sepakbola. 

9) Wasit 
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Seorang wasit akan ditunjuk untuk memimpin dalam setiap pertandingan. 

Kewenangan dan penggunaan kekuasaan diberikan oleh hukum dari Badan 

pertandingan segera setelah wasit memasuki lapangan pertandingan. 

Keputusan wasit, mutlak tidak bisa diganggu gugat. 

2.3 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 Pendidikan Jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang melekat. 

Proses belajar dalam penjas juga bertujuan untuk menimbulkan perubahan perilaku. 

Guru mengajar dengan maksud agar terjadi proses belajar secara sederhana, 

pendidikan jasmani tak lain adalah proses belajar untuk bergerak, dan belajar untuk 

gerak. Selain belajar dan dididik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, 

dalam penjas anak diajarkan untuk bergerak. Melalui pengalaman itu akan terbentuk 

perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. (Rusli Luthan, 2000 : 15).  

 Rijsdrop (1971 : 30) dalam Sukintaka (1992 : 10) mengatakan bahwa pendidikan 

jasmani itu pendidikan. Dan pendidikan yang menolong anak dan orang muda 

menjadi dewasanya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa pendidikan jasmani itu 

merupakan pergaulan pendidikan dalam bidang gerak dan pergaulan tubuh. Pada 

dasarnya mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan 

proses pendidikan melalui aktivitas fisik. Melalui proses belajar tersebut, Pendidikan 

Jasmani ingin memberikan sumbangannya terhadap perkembangan anak, sebuah 
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perkembangan yang tidak berat sebelah. Perkembangan bersifat menyeluruh, sebab 

yang dituju bukan aspek fisik / jasmani. 

 Namun juga perkembangan gerak atau psikomotorik, perkembangan 

pengetahuan dan penalaran watak serta kepribadian, yang tercakup dalam 

perkembangan afektif. Didalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan pada siswa yang terlibat langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan 

pengalaman belajar itu untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan 

aktif sepanjang hayat. 

 Lebih lanjut Gabbard, Leblanc, dan Lowy dalam Sukintaka (1992 : 10) 

menyatakan bahwa pertumbuhan, perkembangan dan aktivitas jasmani akan 

mempengaruhi: (1) ranah kognitif, yang berupa kemampuan berpikir (bertanya, 

kreatif dan menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari gerak, dan 

perbuatan akademik. (2) ranah psikomotor, yang berupa pertumbuhan biologik, 

kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan gerak, dan peningkatan keterampilan 

gerak, dan (3) ranah afektif, yang berupa rasa senang, penganggapan yang sehat 

terhadap aktivitas jasmani, kemampuan menyatakan diri (aktulisasi diri), menghargai 

diri sendiri, dan konsep sendiri. 

 Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan pendidikan melalui 

aktivitas jasmani untuk mencapai pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang 
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dirumuskan dalam ranah fisik, kognitif, psikomotorik dan afektif. Pendidikan jasmani 

merupakan bagian dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tujuan umum dari 

pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum pendidikan. Tujuan belajar 

adalah menghasilkan perubahan perilaku yang melekat. Pendidikan jasmani dapat 

dibedakan berdasarkan sudut pandang, yaitu sebagai berikut: 

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

komponen utama yang dapat dipilah - pilah, yaitu jasmani dan rohani. Pandangan 

ini menganggap bahwa penjas semata - mata hanya mendidik jasmani atau 

sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia. 

Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap saja (Adang Suherman, 2000 : 

17). 

2). Pandangan modern yang sering juga disebut sebagai pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian - bagian yang 

terpilah - pilah. Manusia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian - bagian 

yang terpadu. Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan sebagai 

proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. Hubungan antara 

tujuan umum pendidikan, tujuan pendidikan jasmani, dan penyelenggarannya 

harus terjamin dengan baik. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan 

jasmani penting bagi pengembangan manusia secara utuh dan merupakan bagian 

dari pendidikan secara utuh. Oleh karena itu, penjas tidak hanya berorentasi pada 

jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Pandangan 

holistik ini, pada awalanya kurang banyak masukan aktivitas sport karena 
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pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu akhir abad 19 yang menganggap bahwa 

sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. Namun tidak dapat dipungkiri sport terus 

tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang merupakan bagian intergral 

dari kehidupan manusia, sport menjadi populer, siswa menyenangi dan ingin 

mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di sekolah - sekolah sehingga para 

pendidik seolah - olah ditekan untuk menerima sport dalam kurikulum di sekolah 

karena mengandung nilai-nilai pendidikan (Adang Suherman, 2000 : 19) 

 

2.3.1 Aspek Kognitif, Afektif, dan Psikomotor 

1). Aspek kognitif 

 Aspek ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran yang bersifat intelektual 

dalam mengembangkam kemampuan – kemampuan mengingat, memproses, dan 

mengambil keputusan secara jitu dan tepat. Rincian aspek ini adalah sebagai berikut : 

(1). Pengetahuan, yaitu menyangkut segala sesuatu yang dapat mengembangkan, 

memperluas, dan memperdalam ilmu pengetahuan, seperti pengetahuan tentang : 

a. Aturan permaian. 

b. Etiket bermain dan bertanding. 

c. Istilah – istilah dalam keolahragaan. 

d. Fungsi – fungsi tubuh. 

(2). Kemampuan dan keterampilan intelektual. Termasuk dalam sasaran ini adalah: 

a. Penggunaan Strategi. 
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b. Kemampuan menilai dan menaksir hal – hal yang berhubungan dengan waktu, 

bentuk, ruang, kecepatan, dan arah dalam menggunakan objek. (bola, alat 

pemukul, dan dirinya sendiri) 

c. Memecahkan masalah – masalah yang muncul melalui gerakan. 

d. Pemahaman tentang hubungan antar aktifitas olahraga dengan fungsi dan struktur 

tubuh. 

e. Pengetahuan tentang dampak langsung dari aktifitas olahraga. 

f. Pengetahuan tentang dampak jangka panjang dari aktifitas olahraga. 

2). Aspek afektif 

 Aspek ini dimaksud untuk menggambarkan sasaran – sasaran yang berkenaan 

dengan pengembangan sikap dan pribadi anak didik untuk tetap langgeng dalam 

penyesuaian dirinya dengan masyarakat dan budaya lingkunganya. Rincian sasaran 

untuk aspek afektif ini sebagai berikut : 

(1). Sikap merespon secara sehat tanpa aktifitas jasmani. Termasuk dalam kelompok 

ini adalah : 

a. Pengembangan reaksi positif terhadap keberhsilan atau kegagalan dalam 

beraktifitas. 

b. Apresiasi terhadap pengalaman – pengalaman estetis yang didapat dari aktifitas 

yang bertalian dengan pengalaman – pengalaman itu. 

c. Pengenalan terhadap potensi – potensi kegiatan sebagai jalan ke luar 

ketegangan dan penggunaan waktu senggang 

d. Kemampuan untuk bisa menikmati aktifitas olahraga. 
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e. Menjadi penonton yang baik yang menghargai penampilan yang luar biasa 

(indah / baik) dalam olahraga. 

(2). Perwujudan diri, yaitu sasaran – sasaran yang dicakup : 

a. Menyadari akan kemampuan tubuh sendiri apa yang bisa dilakukan dalam saat 

– saat yang tepat. 

b. Pengetahuan tentang kemampuan – kemampuan apa yang dapat diterima orang 

lain sehubuhan dengan kapasitas dan potensi – potensi orang itu. 

c. Kemampuan untuk menentukan tingkat aspirasi yang berada dalam jangkauan 

dan motivasi untuk mencari tingkat ini. 

(3). Harga diri, yaitu persepsi diri yag merujuk kepada keyakinan dasar individu itu 

secara utuh tentang dirinya atas dasar pengalaman – pengalaman yang lalu. 

Harga diri merujuk kepada penilaian diri atas keyakinan – keyakinan tersebut. 

Salah satu tataran pengembangan harga diri ini ialah pengembangan persepsi 

individu tentang kemampuan umum jasmaniahnya atau penampilan jasmani 

dalam suatu aktifitas yang spesifik. 

3).  Aspek psikomotor 

 Aspek ini dimaksudkan untuk menggambarkan sasaran – sasaran yang berupa 

keterpaduan atau koordinasi antara sistem persyaratan dan sistem perototan untuk 

menghasilkan gerakan yang diniati. 

 Aspek ini pun perlu dirinci lagi sehingga lebih mudah bagi para guru 

merumuskan kekhususan tujuan pembelajaran geraknya. Adapun rincian dari aspek 

ini adalah sebagai berikut : 
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(1). Kemampua gerak perseptual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mengenal, menginterprestasi, dan merespon suatu stimulus (rangsang) untuk 

melakukan sesuatu jenis tugas atau gerakan. Termasuk dalam bagian ini adalah : 

a. Keseimbangan, yaitu sebagai kemampuan mempertashankan posisi atau 

kedudukan tubuh. 

b. Kinestesis, yaitu kesadaran akan kedudukan dan gerakan tubuh atau bagian – 

bagianya di dalam ruang. Seperti misalnya, anak yang sedang berdiri tegak, 

satu lengan harus ke samping dan satu lagi lurus ke atas disamping telinga. Ia 

menyadari akan sikap itu dimana dan bagaimana lengan itu berada dan 

sebagainya. 

c. Diskriminasi visual, yaitu kemampuan menerima, mengenal, dan membedakan 

antara objek – objek yang ada di ruang melalui penglihatan. Misalnya bisa 

mengenal perbedaan besarnya antara bola voli dengan bola tenis atas dasar 

penglihatan, bisa melakukan gerakan – gerakan senam kesegaran jasmani 

dengan melihat contoh yang dilakukan instruktur, bisa membayangkan 

bagaimana gerakan salto ke depan itu dilakukan. 

d. Diskriminasi auditif, yaitu kemampuan menerima, mengenal, dan membedakan 

sesuatu bunyi atau suara melalui pendengaran. Misalnya bisa membedakan 

bunyi peluit tanda bahwa terjadi pelanggaran atau babak pertandingan selesai 

dalam sepakbola. Atau bisa juga melakukan gerakan atas dasar irama musik 

atau lagu. 
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e. Koordinasi visual – motor, yaitu kemampuan memadukan gejala – gejala visual 

atau penglihatan dengan bagian – bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan 

gerakan yang diinginkan. Bentuk gerakan yang tercakup dalam kelompok ini 

misalnya gerakan – gerakan yang memerlukan koordinasi antara tangan dengan 

mata, seperti memanah, menembak, dan lain – lain serta koordinasi antara mata 

dan kaki yaitu gerakan menendang bola dan lain – lain. 

(2). Keterampilan – keterampilan gerak fundamental, yaitu keterampilan – 

keterampilan manipulatif yang meliputi manipulasi tubuh sendiri atau suatu 

objek. Termasuk dalam bagian ini adalah : 

a. Keterampilan manipulasi tubuh, yaitu gerakan – gerakan yang terbatas pada 

penggerakan tubuh sendiri dengan berpindah tempat dari yang satu ke tempat 

yang lainya, atau menggerakkan tubuh secara utuh atau bagian – bagianya 

tetapi tubuh sendiri tidak berpindah tempat. Gerakan – gerakan yang termasuk 

golongan pertama yaitu berjalan, berlari, melompat, berjingkat, kelompok ini 

lazim disebut gerakan locomotor. Gerakan – gerakan yang termasuk golongan 

kedua yaitu membungkuk, menegangkan, berpilin, mengayun – ayunkan lengan 

atau tungkai, dan menggantung. Golongan kedua ini lazim disebut gerakan 

nonlocomotor. Selain itu juga dapat dilakuka gerakan gabugan baik antara dua 

jenis atau lebih gerakan locomotor, seperti main lompat tali, lompat jauh dan 

lain – lain. Gabungan antara dua atau lebih gerakan dari nonlocomotor seperti 

berayun – ayun di palang tunggal, mengangkat suatu benda, dan lain – lain. 
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b. Keterampilan memanipulasi benda, yakni gerakan – gerakan yang 

menggunakan berbagai gerak manipulasi tubuh seperti melepaskan dan 

menghentikan atau menerima. Bentuk – bentuk gerakanya adalah melempar, 

mendorong, menarik, memukul, mengangkat, menangkap, dan menghentikan. 

c. Keterampilan – keterampilan olahraga, yaitu keterampilan – keterampilan yang 

lebih majemuk yang menggunakan keterampilan – keterampilan spesifik dalam 

suatu cabang olahraga atau tari – tarian. Termasuk dalam kelompok ini adalah 

keterampilan – keterampilan olahraga individual, olahraga berpasangan, dan 

olahraga beregu. (Nadisah, 1992 : 51 - 53) 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Adang Suherman (2000 : 23) menyatakan secara umum tujuan penjasorkes dapat 

diklarifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: 

1. Perkembangan Fisik 

 Tujuan ini berhubungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan 

kekuatan-kekuatan fisik dari organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2. Perkembangan Gerak 

 Tujuan ini berhubungan dengan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, 

indah, sempurna (skillfull). 

3. Perkembangan Mental 

 Perkembangan mental mempunyai tujuan yang berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjasorkes ke  
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dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, 

sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4. Perkembangan Sosial  

 Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri 

dalam kelompok atau masyarakat. Secara sederhana tujuan dari pendidikan jasmani 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk: 

1). Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.  

2). Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka 

aktivitas jasmani. 

3). Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal 

untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali. 

4). Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

5). Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif 

dalam hubungan antar orang. 

6). Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. (Husdarta, 2009 : 9) 
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 Diringkaskan dalam terminologi yang populer, maka tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan dalam domain psikomotorik, domain 

kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam domain afektif. 

2.4 Permainan 

Bermain adalah melakukan sesuatu untuk bersenang – senang dan permainan 

adalah hal bermain (Poewadarminta 2003 : 689). 

 Dalam peristiwa bermain itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan 

dengan sungguh – sungguh, tetapi bermain itu bukan merupakan suatu kesungguhan. 

Rasa senang bermain itu harus disebabkan karena bermain itu sendiri, bukan karena 

sesuatu yang terdapat diluar bermain. 

 Permainan selalu dipilih sendiri oleh mereka yang akan bermain, jadi dalam 

bermain tidak ada paksaan. Mereka bermain karena rasa senang bermain, untuk 

memperoleh kesenangan dalam bermain. Rasa senang bermain ini tersebar luas 

disegala lapisan dan golongan masyarakat, dan bermain banyak berkaitan dengan 

hidup dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu banyak dibicarakan, diteliti, dan 

dibahas para pakar psikologi, fisiologi dan akhirnya diikuti oleh para pendidik dan 

para pakar pendidikan jasmani. Mereka mencari dan menentukan sifat, arti, dan 

menunjukan arti permainan dalam kehidupan manusia (Huizinga 1952 : 1 dan 2). 

Akibat dari keadaan ini maka terdapat banyak batasan tentangg bermain dan 

permainan yang banyak dan sangat berbeda – beda sesuai dengan sudut pandang 
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kepentingan dan kepakaan mereka masing – masing. Akibatnya banyak timbul 

batasan yang bermacam – macam. 

 Teori bermain membahas tentang aktifitas jasmani anak yang dilakukan dengan 

rasa senang, serta kaitan bermain sebagai wahana pencapaian dengan rasa senang, 

serta kaitan bermain sebagai wahana pencapaian tujuan pendidikan. (Sukintaka 1992 : 

2). 

2.4.1 Fungsi bermain dalam pendidikan 

 1. Bigo, Kohnstam, dan Palland (1950 : 275 - 276) 

 Ke tiga pakar ini berpendapat bahwa permainan mempunyai makna pendidikan, 

dengan uraian sebagai berikut : 

a) Permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa 

anak kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Anak akan 

memahami dan menghargai dirinya atau temanya. Pada anak yang 

bermain, akan tumbuh rasa kebersamaan, yang sangat baik bagi 

pembentukan rasa sosialnya. 

b) Dalam permainan anak akan mengetahui kekuatanya, menguasai alat 

bermain, dan mengetahui sifat alat. 

c) Dalam permainan, anak akan mempunyai suasana, yang tidak hanya 

mengungkapkan fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan 

semua sifat aslinya, dan pengungkapan itu dilakukan secara patuh dan 

spontan. Anak laki – laki dan perempuan yang berumur sama akan 
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berbuat yang berbeda terhadap permainan yang sama (misalnya 

bermain dengan kubus atau boneka). 

d) Dalam permainan, anak mengungkapkan macam – macam emosinya 

dan sesuai dengan yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu 

diungkapkanya, serta tidak mengarah pada prestasi. 

e) Dalam bermain anak akan dibawa kepada kesenangan, kegembiraan, 

dan kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak. Semua situasi ini 

mempunyai makna wahana pendidikan. 

f) Permainan akan mendasari kerjasama, taat pada peraturan permainan, 

pembinaan watak jujur dalam bermain dan seemuanyya ini akan 

membentuk sifat “fair play” (jujur, sifat ksatria atau baik) dalam 

bermain. 

g) Bahaya dalam bermain dapat saja timbul dengan keadaan ini akan 

banyak guunanya dalam hidup yang sesungguhnya. 

 2. Pendapat Huizinga (1950) karena masalah permainan dalam perluasanya 

merupakan gejala kebudayaan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

permainan itu mempunyai makna pendidikan praktis. 

 3. Montessori (Bigot, Kohnstam dan Palland, 1950 : 273) menyebutkan 

permainan sebagai alat untuk mempelajari fungsi. Rasa senang akan terdapat dalam 

segala macam jenis permainan, akan merupakan dorongan yang kuat uuntuk 

mempelajari sesuatu. 
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 4. Bucher (1960 : 48) berpendapat bahwa permainan yang telah lama dikenal 

oleh anak – anak, orang tua, laki – laki maupun perempuan mampu menggerakkan 

untuk berlatih, bergembira dan releks. Permainan merupakan salah satu komponen 

pokok pada program pendidikan jasmani, oleh sebab itu guru pendidikan jasmani 

harus menganalisis secara mendalam tentang seluk beluk permainan. 

 5. Cowell dan Hozeltn (1955 : 46) mengatakan bahwa untuk membawa anak 

kepada cita – cita pendidikan, maka perlu adanya usaha peningkatan keadaan 

jasmani, sosial, mental dan moral anak yang optimal. Agar memperoleh peningkatan 

tersebut, anak dapat dibantu dengan permainan, karena anak dapat menampilkan dan 

memperbaiki ketrampilan jasmani, rasa sosial, percaya diri, peningkatan moral dam 

spiritual lewat “fair play” dan “sportmanship” atau bermain dengan jujur, sopan dan 

berjiwa olahragawan sejati. 

 6. Drijakara (1955 : 15) mengutarakan bahwa dorongan untuk, bermain itu pasti 

ada pada setiap manusia. Akan tetapi lebih – lebih pada manusia muda, sebab itu 

sudah semestinya bahwa permainan digunakan untuk pendidikan. 

 7. Hadi Sukatna (Taman Siswa 1956 : 165) mengemukakan bahwa Taman Siswa 

mempunyai keyakinan setebal – tebalnya bahwa dengan permainan kanak – kanak 

sebagai alat pendidikan itu dapat membimbing anak kita ke arah kesenangan hidup 

kebangsaan semurni – murninya. 

 8. Rob dan leenouwer (1950 : 38) mengaatakan bila seorang guru permainan 

menemukan dan menepati tujuan permainan bahwa anak bermain untuk 

kesenanganya para pemain akan bermain dengan senang. Maka akan timbul realita 
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yang harmonis dengan ditandai adanya ketertiban dan keteraturan akan timbul banyak 

situasi pedagogik. 

 9. Rijsdrop (1971 : 47) mengutakan baha anak yang bermain kepribadianya akan 

berkembang dan wataknya akan terbentuk juga (Sukintaka 1992 : 5-7) 

  Permainan anak – anak biasanya ada dua macam, ialah permainan dengan 

peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri, biasanya mereka akan bermain dengan 

patuh untuk menepati peraturan – peraturan yang mereka sepakati. Siapa yang curang 

atau ingkar dari peraturan akan mendapat cemooh atau ejekan dari teman – teman 

yang lain. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memiliki sifat 

kreatif, mematuhi kesepakatan yang mereka buat dan mereka sanggup bermain 

bersama dan menjadi wasit bersama. Jenis permainan yang kedua ialah permainan 

yang diberikan oleh orang dewasa, baik itu guru pendidikan jasmani, orang tua atau 

dari para pendidik yang lain. Permainan yang diberikan oleh orang dewasa ini pada 

umumnya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi anak agar berkembang sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Jadi anak yang bermain itu, baik yang sengaja 

maupun yang tidak disengaja, seluruh aspek pribadinya dapat berkembang. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa wahana bermain dapat dicapai peningkatan kualitas 

manusia Indonesia. 

 Permainan sebagai wahana pendidikan akan memperoleh sukses apabila guru 

pendidikan jasmani memahami peranan permainan dalam pendidikan, memilih jenis 

permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, mengetahui kebutuhan 
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anak dan dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan anak 

(Sukintaka 1992 : 8) 

2.5 Permainan Unit 4 – 2 

Permainan unit 4 – 2 adalah salah satu bentuk modifikasi permainan passing. 

Gambaran permainan 4 – 2 sebagai berikut : 

5m 

 

5m 

 

 

Keterangan :  Pemain yang menguasai bola 

  Pemain yang merebut bola 

  Bola 

Nama permainan : 4 – 2 

Peraturan Permainan Unit 4 – 2  : 

1. Permainan dilakukan di lapangan yang berukuran 5m x 5m. 

2. Bola yang digunakan adalah bola futsal. 

3. Pemain 6 orang terdiri dari 4 orang yang boleh menguasai bola dan 2 orang 

berusaha merebut bola. 
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4. Jika bola hasil passing dari orang yang menguasai bola tersentuh oleh orang yang 

merebut bola, maka orang yang menguasai bola akan bertukar tempat atau peran 

dengan orang yang bertugas merebut bola. 

5. Jika bola melewati garis permainan, maka orang yang melewatkan bola 

kemudian menjadi orang yang merebut bola. 

Permainan Unit 4 -2 ke II : 

1. Permainan dilakukan di lapangan yang berukuran 5m x 5m. 

2. Bola yang digunakan adalah bola futsal. 

3. Pemain 6 orang terdiri dari 4 orang yang boleh menguasai bola dan 2 orang 

berusaha merebut bola. 

4. Jika bola hasil passing dari orang yang menguasai bola tersentuh oleh orang yang 

merebut bola, maka orang yang menguasai bola akan bertukar tempat atau peran 

dengan orang yang bertugas merebut bola. 

5. Jika bola melewati garis permainan, maka orang yang menguasai bola kemudian 

menjadi orang yang merebut bola. 

6. Pemain yang menguasai bola hanya dapat atau boleh memainkan bola maksimal 

dengan 2 kali sentuhan. 

Permainan Unit 4 -2 ke III : 

1. Permainan dilakukan di lapangan yang berukuran 5m x 5m. 

2. Bola yang digunakan adalah bola futsal. 

3. Pemain 6 orang terdiri dari 4 orang yang boleh menguasai bola dan 2 orang 

berusaha merebut bola. 
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4. Jika bola hasil passing dari orang yang menguasai bola tersentuh oleh orang yang 

merebut bola, maka orang yang menguasai bola akan bertukar tempat atau peran 

dengan orang yang bertugas merebut bola. 

5. Jika bola melewati garis permainan, maka orang yang menguasai bola kemudian 

menjadi orang yang merebut bola. 

6. Pemain yang menguasai bola hanya dapat atau boleh memainkan bola maksimal 

dengan 2 kali sentuhan. 

7. Apabila pemain yang menguasai bola dapat melakukan passing beruntun sepuluh 

kali tanpa terkena pemain yang bertugas mengejar bola, maka orang yang 

bertugas mengejar bola diberikan hukuman yaitu lari keliling area permainan 

sebanyak satu kali putaran. 

2.6 Keterkaitan antara Permainan unit 4 – 2 dengan Penjasorkes 

Untuk menentukan pembelajaran yang tepat dan bahan ajar yang berguna bagi 

anak, maka seorang guru pendidikan jasmani perlu mengetahui karakteristik anak, 

kemampuan anak, kesukaan anak, dan tujuan yang harus dicapai (Sukintaka 1956 : 

40). 

Ketepatan penentuan metode mengajar dan penguasaan tentang tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak, merupakan kunci suksesnya usaha pendidikan 

(Crow dan Crow dalam Sukintaka 1992 : 40). 
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Kenyataan di lapangan pendidikan jasmani yang ada saat ini belum dikelola 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Model pembelajaran 

yang kurang menarik akan membuat anak merasa bosan, sehingga anak tidak 

bergairah untuk melakukan pembelajaran. 

Maka seorang guru diharapkan bisa memodifikasi dari pembelajaran yang ada 

agar anak tidak cepat bosan, sehingga anak bergairah dan dapat termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Farming Ungaran tahun 2013 sebanyak 

40 siswa. 

3.2 Objek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari 

suatu penelitian. Obyek penelitian merupakan sumber diperolehnya data dari 

penelitian yang dilakukan. Obyek pada penelitian ini yaitu penerapan permainan 

terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pelajaran penjasorkes siswa  

SMK Farming Ungaran tahun 2013. 

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau 2 kali pertemuan, 

1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. 
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3.4 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMK Farming 

Ungaran. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan merupakan kegiatan mencermati objek penelitian suatu 

kelompok orang yang mengorganisasi suatu kondisi, sehingga mereka dapat 

mempelajari pengalaman tersebut. Sehingga dapat disimpulkan penelitian tindakan 

kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap suatu kegiatan yang sengaja di 

munculkan, dan terjadi dalam sebuah kelas. Dalam PTK berbentuk proses rangkaian 

berdaur yang terdiri atas empat tahapan yaitu, rencana / perencanaan, tindakan, 

observasi, reflektif (Sukardi, 2008 : 212). 
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Tahapan dalam PTK digambarkan sebagai berikut : 

 Siklus I     Siklus II 

T  O    T  O 

 

P  R    P  R 

 

 

RP 

Keterangan : 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O: Observasi 

R : Refleksi 

RP: Revisi Perencanaan 

Sikulus I 
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Dalam siklus ini terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan rancangan pembelajaran terdiri dari : 

a. Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar dalam 

pembelajaran Penjasorkes. 

b. Menyusun RPP dengan materi “Permainan 4 - 2” 

c. Menyusun instrument yang digunakan dalam siklus PTK, berupa lembar 

pengamatan. 

d. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa : 

1) Peluit 

2) Bola futsal 

3) Lapangan 

4) Cone atau kerucut 

2. Tindakan 

a. Guru masuk kedalam kelas, kemudian mempresensi siswa. 
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b. Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian memberi 

penjelasan kepada siswanya tentang materi apa yang akan diberikan. 

c. Guru memberikan apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan 

pengetahuan awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat 

terkait pengetahuan permainan unit 4 – 2. 

d. Guru memberikan materi permainan 4 - 2. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung dan interaksi siswa dengan siswa yang lain selama melakukan 

permainan. Serta melakukan pengisian lembar pengamatan yang berisi aspek – aspek 

penjasorkes.  

4. Refleksi 

Setelah melakukan tindakan kelas peneliti melakukan perincian kegiatan siswa 

yang telah dilakukan saat tindakan kelas. Diteliti, dicermati, dilihat dari kekurangan 

dan kelebihan dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Meminta masukan dan 

saran kepada ahli pembelajaran, kemudian kelemahanya dijadikan koreksi dalam 

pembelajaran selanjutnya. 
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Siklus II 

1. Perencanaan 

a. Guru dapat mengorganisasikan waktu dalam pembelajaran dengan baik 

sehingga semua tahap dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik 

dan optimal. 

b. Menyusun RPP yang sudah diperbaiki dengan materi “Permainan 4 - 2”. 

c. Menyusun instrument yang digunakan dalam siklus PTK, berupa lembar 

pengamatan. 

d. Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa : 

1) Peluit 

2) Bola futsal 

3) Lapangan 

4) Cone atau kerucut 

2. Tindakan 

a. Guru masuk kedalam kelas, kemudian mempresensi siswa. 

b.  Guru memimpin doa sebelum memulai pembelajaran, kemudian memberi 

penjelasan kepada siswanya tentang materi apa yang akan diberikan. 
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c. Guru memberikan apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan 

pengetahuan awal siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat 

terkait pengetahuan permainan unit 4 – 2. 

d. Guru memberikan materi permainan unit 4 - 2. 

3. Observasi 

 Observasi dilakukan oleh peneliti yaitu mengisi lembar pengamatan terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dan interaksi siswa dengan siswa 

yang lain selama melakukan permainan. 

4. Refleksi 

 Mengevaluasi proses dan pembelajaran pada siklus ke II dan mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran serta hasil tindakan siklus ke II. 

3.6 Instumen Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan lembar pengamatan. Lembar pengamatan adalah suatu daftar yang 

berisi nama – nama subjek dan faktor – faktor yang hendak diselidiki. Lembar 

pengamatan dimaksudkan untuk mensistematiskan catatan observasi, dengan lembar 

pengamatan dapat lebih dijamin bahwa peneliti mencatat sikap kejadian yang 

betapapun kecilnya tetapi dipandang penting dan telah ditetapkan akan diselidiki. 

Dalam lembar pengamatan akan diungkap aspek - aspek antara lain:  



44 

 

 

1) aspek kognitif 

2) aspek afektif 

3) aspek psikomotor 

Tabel 3.1 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Definisi Konsep Indikator Item Soal Nomor Item 

Jumlah 

Item 

Tujuan 

pendidikan secara 

garis besar 

dikelompokkan 

oleh Bloom 

(1956) dan 

Krathwohl (1964) 

kedalam tiga 

ranah, yaitu : 

ranah kognitif, 

ranah afektif, 

ranah psikomotor 

(Nadisah 1992 : 

Ranah 

kognitif 

Identifikasi 

modifikasi 

permainan, 

Aturan 

permainan, 

Etiket bermain 

dan 

bertanding, 

Penggunaan 

strategi, 

Pengetahuan 

tentang 

dampak 

1,2,3,4,5 5 
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50). langsung dari 

olahraga. 

Ranah 

afektif 

Antusias, 

Sportif, 

menghormati 

keputusan 

wasit, kerja 

sama dengan 

tim, mengakui 

kekalahan. 

6,7,8,9,10 5 

Ranah 

psikomotor 

Kemampuan 

gerak, 

keseimbangan 

gerak, 

keaktifan 

gerak, motifasi 

gerak, 

koordinasi 

gerak. 

11,12,13,14,15 

 

 

5 
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3.7 Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 

diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif 

prosentase, untuk memperoleh kesimpulan yang diteliti maka analisis data merupakan 

salah satu langkah terpenting dalam penelitian, karena dengan analisis data akan 

ditarik kesimpulan mengenai masalah – masalah yang akan diteliti. Setelah data 

terkumpul lalu diberi skor atau nilai dari tiap – tiap jawaban responden dengan 

berpedoman sebagai berikut : 

1) Untuk jawaban “Positif” mendapat nilai 1 

2) Untuk jawaban “Negatif” mendapat nilai 0 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah statistik deskriptif 

prosentase. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

 

                             

NP = Nilai dalam %   

n = Adalah nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

(Mohammad Ali 1987:187) 
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 Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian dapat disimpulkan dengan teori 

belajar tuntas. Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang pendidik dipandang 

tuntas jika ia mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan 

keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan atau 

mencapai minimal skor 65, sekurang – kurangnya 85% dari jumlah peserta didik 

yang ada di kelas tersebut (Mulyasa 2005 : 99). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilaksanakan di SMK Farming Ungaran merupakan 

sebuah penelitian tindakan kelas (classroom actions research). Penelitian tindakan 

yang telah dilakukan ini terdiri dari dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. 

4.1.1 Hasil Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu pada tanggal 27 April 2013 

dengan alokasi waktu 2 x 45 menit mulai jam 08.30 sampai 10.00 WIB. Pada Siklus I 

guru menyampaikan materi tentang pembelajaran passing sepakbola. 

4.1.1.1 Aspek Kognitif 

Ranah kognitif yaitu berupa kemampuan berpikir (bertanya, kreatif dan 

menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari gerak, dan perbuatan 

akademik. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pada siklus pertama, rata – 

rata nilai kognitif pada siswa SMK Farming Ungaran 68,7. Kemudian untuk hasil 

prosentase aspek kognitif pada siswa SMK Farming Ungaran pada siklus pertama 

69%. 

4.1.1.2 Aspek Afektif 

Ranah afektif yaitu berupa rasa senang, penganggapan yang sehat terhadap aktivitas 

jasmani, kemampuan menyatakan diri (aktulisasi diri), menghargai diri sendiri, dan 
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konsep sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pada siklus pertama, 

rata – rata nilai afektif pada siswa SMK Farming Ungaran 72,8.  

Untuk hasil prosentase aspek afektif pada siswa SMK Farming Ungaran pada siklus 

pertama 73%.  

4.1.1.3 Aspek Psikomotor 

Ranah psikomotor yaitu berupa pertumbuhan biologik, kesegaran jasmani, kesehatan, 

keterampilan gerak, dan peningkatan keterampilan gerak. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan penelitian pada siklus pertama, rata – rata nilai psikomotor pada 

siswa SMK Farming Ungaran 65,1. Untuk hasil prosentase aspek psikomotor pada 

siswa SMK Farming Ungaran pada siklus pertama 65%.  

Setelah melakukan dan  menyelesaikan siklus pertama, peneliti bersama rekan 

guru yang bertindak sebagai kolabolator yang melakukan pengamatan, melakukan 

diskusi dan refleksi. 

4.1.2 Hasil Siklus II 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2013 dengan alokasi waktu 2 x 45 menit 

mulai jam 08.30 sampai 10.00 WIB. Pada siklus II ini terjadi penambahan sarana 

yaitu pemakaian rompi pada pemain yang bertugas merebut bola. Penambahan sarana 

tersebut atas saran rekan guru yang bertindak sebagai kolaborator sebagai tindakan 

refleksi agar terlihat perbedaan pemain yang menguasai bola dengan yang bertugas 

merebut atau mengejar bola. 

4.1.2.1 Aspek Kognitif 
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Ranah kognitif yaitu berupa kemampuan berpikir (bertanya, kreatif dan 

menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari gerak, dan perbuatan 

akademik. Berdasarkan pada hasil pengamatan dan penelitian pada siklus kedua, rata 

– rata nilai kognitif pada siswa SMK Farming Ungaran 77,4. Kemudian untuk hasil 

prosentase aspek kognitif pada siswa SMK Farming Ungaran 77%. 

4.1.2.2 Aspek Afektif 

Ranah afektif yaitu berupa rasa senang, penganggapan yang sehat terhadap aktivitas 

jasmani, kemampuan menyatakan diri (aktulisasi diri), menghargai diri sendiri, dan 

konsep sendiri. Berdasarkan pada hasil pengamatan dan penelitian pada siklus kedua, 

rata – rata nilai afektif pada siswa SMK Farming Ungaran 77,4. Kemudian untuk 

hasil prosentase aspek afektif pada siswa SMK Farming Ungaran 77%. 

4.1.2.3 Aspek Psikomotor 

Ranah psikomotor yaitu berupa pertumbuhan biologik, kesegaran jasmani, kesehatan, 

keterampilan gerak, dan peningkatan keterampilan gerak. Berdasarkan pada hasil 

pengamatan dan penelitian pada siklus kedua, rata – rata nilai psikomotor pada siswa 

SMK Farming Ungaran 83,6. Kemudian untuk hasil prosentase aspek psikomotor 

pada siswa SMK Farming Ungaran 84%. 

Berdasarkan teori belajar tuntas, maka seorang pendidik dipandang tuntas jika ia 

mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran 

minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas dilihat 

dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan atau mencapai minimal skor 
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65, sekurang – kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut 

(Mulyasa 2005 : 99). 

Berdasarkan teori diatas, dapat dilihat pada tabel nilai pembelajaran sepakbola 

bahwa siswa SMK Farming Ungaran mampu mencapai nilai rata – rata kelas 79,5 dan 

lebih dari 85% peserta didik yang ada di kelas tersebut dapat mencapainya. 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil pengamatan yang diperoleh bahwa prosentase kemampuan aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor dari siswa SMK Farming Ungaran tahun 2013 

setelah diberikan pembelajaran sepakbola melalui permainnan unit 4 – 2 terjadi 

peningkatan. 

Pada pembelajaran sepakbola melalui permainan unit 4 – 2 sudah banyak siswa 

yang telah memahami peraturan permainan unit 4 – 2 karena rata – rata siswa sudah 

pernah bermain permainan unit 4 – 2 tetapi dengan nama dan aturan yang mereka 

sepakati masing – masing. Faktor peningkat aspek kognitif dalam penelitian ini yaitu 

siswa telah memahami tujuan dari permainan unit 4 – 2. Pada awalnya siswa hanya 

cenderung bermain tanpa mengetahui maksud dari permainan unit 4 – 2 tersebut, 

setelah diberikan koreksi, pada siklus selanjutnya mereka memahami bahwa jika mau 

bermain dengan baik mereka harus memanfaatkan lebar lapangan dan membuka 

ruang untuk meminta bola kepada rekanya saat bermain permainan unit 4 – 2. 

Walaupun hanya beberapa orang yang memahami, akan tetapi terjadi peningkatan 

dalam aspek kognitif yaitu sebesar 8%. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan 

siklus I yaitu sebesar 69% kemudian siklus II 77%. 
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Perbandingan rata – rata nilai aspek kognitif hasil siklus I dan siklus II 

68,7

77,4

64

66

68

70

72

74

76

78

80

Aspek Kognitif

Siklus I

Siklus II

 

Diagram 4.1 

Perbandingan rata – rata prosentase aspek kognitif hasil siklus I dan II 

69%

77%

65%

70%

75%

80%

Aspek kognitif

Siklus I

Siklus II

 

Diagram 4.2 

Pada aspek afektif, Hasil perbandingan siklus I dan siklus II yaitu 73% dan 77%, 

hanya terjadi peningkatan sebesar 4% yaitu dalam hal menerima keputusan teman. 

Pada siklus yang pertama sering terjadi perselisihan pendapat, yaitu terjadi pada 

pemain yang menguasai bola dan pemain yang mengejar atau merebut bola. Saat bola 
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menyerempet pemain yang bertugas merebut bola, pemiain yang bertugas merebut 

bola menyatakan mengenai bola tetapi pemain yang menguasai bola atau yang 

melakukan operan atau umpan sering tidak mau mengakuinya, namun hal itu tidak 

terjadi lagi pada siklus kedua berjalan. 

Perbandingan rata – rata nilai aspek afektif hasil siklus I dan siklus II 

72,8

77,4

70

71

72

73

74

75

76
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Aspek Afektif

Siklus I

Siklus II

 

Diagram 4.3 

Perbandingan rata – rata prosentase aspek afektif hasil siklus I dan II 
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76%
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Siklus I

Siklus II

 

Diagram 4.4 
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Khusus untuk aspek psikomotor terjadi peningkatan hasil yang lebih baik yaitu 

sebesar 19%. Dari hasil siklus I yaitu 65% kemudian pada siklus II menjadi 84%. 

Faktor yang mempengaruhinya yaitu dapat melakukan pasing atau operan dengan 

tepat. Dibandingkan dengan siklus yang pertama, dimana pemain yang menguasai 

bola sering melakukan kesalahan sendiri yaitu dengan melakukan pasing melewati 

garis batas permainan atau malah mengarahkanya kepada pemain yang bertugas 

merebut bola. Pada siklus kedua hal itu sudah jarang terlihat, bahkan sesekali ada 

pemain yang menguasai bola dapat melakukan pasing atau operan tanpa melihat bola. 

Perbandingan rata – rata nilai aspek psikomotor hasil siklus I dan siklus II 
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Diagram 4.5 

Perbandingan rata – rata prosentase aspek psikomotor hasil siklus I dan II 
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Diagram 4.6 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada Bab IV, maka penelitian 

yang telah dilaksanakan di SMK Farming Ungaran tahun 2013 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian pembelajaran sepakbola dalam penjasorkes melalui permainan unit 4 – 

2 dapat meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor pada siswa. 

2. Untuk aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa SMK Farming Ungaran telah 

meningkat setelah diberikan pembelajaran sepakbola melalui permainan unit 4 – 2 

dengan menganalisis lembar pengamatan yang telah disusun sedemikian rupa 

sehingga mengacu pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Karena telah mengalami peningkatan dan terdapat pengaruh positif pada 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor siswa, maka telah memenuhi semua kriteria 

pembelajaran efektif. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat penulis sumbangkan terkait dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Metode pembelajaran ini hendaknya digunakan dalam mata pelajaran penjasorkes 

yang diajarkan di sekolah karena dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran sepakbola bola dalam penjasorkes melalui permainan unit 4 

-  2 adalah pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

2. Penggunaan alat bantu serta sistem peraturan praktikum sebaiknya sering 

digunakan untuk lebih meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

peserta didik sebagai penunjang pembelajaran. 
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ANGKET PENELITIAN 

PEMBELAJARAN SEPAKBOLA DALAM PENJASORKES 

MELALUI PERMAINAN UNIT 4 – 2 PADA SISWA SMK 

FARMING UNGARAN TAHUN 2013 

 

LEMBAR PENGAMATAN 

IDENTITAS RESPONDEN 

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

Kelas :  ..........................................................................................  

PENGANTAR 

Angket ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan 

skripsi dengan judul : “PEMBELAJARAN SEPAKBOLA DALAM 

PENJASORKES MELALUI PERMAINAN UNIT 4 – 2 PADA SISWA SMK 

FARMING UNGARAN TAHUN 2013”. 

Berikut ini adalah instrumen lembar pengamatan untuk permainan unit 4 – 2 : 

No Aspek kemampuan Ya Tidak 

1 Aspek kognitif 

1. Memahami peraturan permainan 

unit 4 – 2 

  

Lampiran 6 
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2. Mengetahui jumlah pemain 

permainan unit 4 – 2 

3. Menggunakan strategi pada 

permaian unit 4 – 2 

4. Mengetahui terjadinya pelanggaran 

pada permainan unit 4 – 2 

5. Mengetahui tujuan dari permainan 

unit 4 – 2 

2 Aspek afektif 

6. Mempunyai minat memainkan 

permainan unit 4 – 2 

7. Menaati peraturan pada permainan 

unit 4 – 2 

8. Dapat menerima keputusan teman 

pada permainan unit 4 -2 

9. Dapat bekerja sama dengan teman 

satu tim pada permainan unit 4 – 2 

10. Mengakui kekalahan pada saat 

  

Lanjutan lampiran 6 
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bermain unit 4 – 2 

3 Aspek psikomotor 

11. dapat melakukan passing dengan 

baik pada permainan unit 4 – 2 

12. dapat melakukan gerakan passing 

dalam permainan unit 4 - 2 tanpa 

terjatuh 

13. mampu bermain sampai tanda 

waktu permainan berakhir 

14. dapat melalukan passing tanpa 

melihat bola pada permainan unit 4 

– 2 

15. dapat melakukan passing kepada 

rekanya dengan tepat 

  

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 6 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI MODEL PEMBELAJARAN PERMAINAN UNIT 4 - 2 

SISWA SMK FARMING UNGARAN 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Unit 4 - 2 

Sasaran Program : Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Evaluator  : ...................................................... 

Tanggal  : ...................................................... 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pembelajaran permainan unit 4 - 2 yang 

efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SMK Farming 

Ungaran. Sehubungan 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 Pembelajaran. 

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

serta kesimpulan. 

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

dengan memberi tanda ″ √″  pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik  

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

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan 

 

A. Kualitas Model Pembelajaran 

 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar.     

2. Kejelasan petunjuk pembelajaran.     

3. 
Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

bagi siswa. 

    

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan.     

5. 
Kesesuaian bentuk / model pembelajaran untuk 

siswa. 

    

6. 
Kesesuaian bentuk / model pembelajaran dengan 

karakteristik siswa. 

    

7. 
Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani 

siswa. 

    

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa.     

9 
Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa. 

    

10. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa     

11. 
Pembelajaran diberikan kepada siswa yang 

terampil maupun tidak terampil. 

    

12. 
Pembelajaran dapat dipahami siswa putra maupun 

putri. 
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13. Mendorong siswa aktif bergerak.     

14. 
Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran sepakbola 

    

15. 
Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola 
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B.  Komentar dan Saran Umum 

 

 

C. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

1. Layak untuk digunakan / uji coba siklus I tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji coba siklus I dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba siklus I 

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

 

Semarang,…………………… 

Evaluator 

 

 

(               ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERMAINAN UNIT 4 – 2 PADA PEMBELAJARAN SEPAKBOLA 

DALAM PENJASORKES 

Satuan Pendidikian : SMK FARMING UNGARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Semester  : 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit (1 x pertemuan)  

Standar Kompetensi (SK) 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga  dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik  serta  nilai 

hormat, tanggung jawab, peduli, jujur, adil, beradab, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan 
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Indikator 

Kognitif 

 Produk  

1. Siswa dapat membuat keputusan untuk menempatkan diri pada sasaran 

datangnya bola. 

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk memainkan bola dengan teknik yang 

relevan. 

3. Setelah memainkan bola, siswa dapat membuat keputusan untuk kembali 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya.  

Proses 

1. Mengamati karakteristik perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya 

bola. 

2. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 

Psikomotor 

1. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

2. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas gerak 

berikutnya. 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

1. Jujur 

2. Hormat 
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3. Tanggung jawab 

4. Peduli 

Keterampilan sosial 

1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran. 

3. Mendengarkan penjelasan guru, dan memperhatikan pertanyaan atau jawaban 

siswa lain. 

4. Percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan saat melakukan 

permainan unit 4 - 2. 

Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Produk 

1. Siswa dapat menjelaskan cara bergerak kearah datangnya bola. 

2. Siswa dapat menjelaskan teknik memainkan bola yang relevan dengan 

karakteristik datangnya bola. 

3. Siswa dapat menjelaskan gerak lanjut setelah memainkan bola untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Proses 
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1. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan datangnya bola saat dijelaskan atau 

saat diperagakan dalam pembelajaran. 

2. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola. 

3. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara-cara melakukan 

gerak lanjut setelah memainkan bola untuk mempersiapkan diri 

menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Psikomotor 

1. Dalam melakukan permainan siswa dapat menempatkan dirip daarah 

datangnya bola. 

2. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

3. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas 

gerak berikutnya. 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Jujur 

2. Hormat 

3. Tanggung jawab 

4. Peduli 
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Keterampilan Sosial 

1. Mengikuti permainan dengan peraturan yang sederhana, siswa 

menunjukkan sikap kerjasama. 

2. Pada saat diber ikesempatan, siswa bertanya dan berpendapat saat 

pembelajaran  

3. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan. 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan. 

5. Pada saat melakukan tugas – tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri, tolerans dan menghargai lawan dan kawan. 

Materi Pembelajaran 

Pembelajaran permainan unit 4 – 2. 

 Gerak tanpa bola. 

 Gerak dengan bola. 

Model / Pendekatan / Strategi / Metode / Teknik Pembelajaran 

Model / Pendekatan : Pendekatan taktis 

Strategi   : Game – Drill - Game  

Metode / teknik  : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, 

Tugas dan Tanya Jawab. 
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Langkah - Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajaran 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, lembar presensi, lembar penilaian, 

lembar tugas). 

b. Menyiapkan peralatan (bola, cone ) dan peta setting / tata letak alat. 

c. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons siswa 

2. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin. 

b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan awal 

siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait pengetahuan 

permainan unit 4 - 2. 

c. Menyampaikan ruang lingkup materi Permainan unit 4 - 2 yang akan dipelajari. 

d. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

e. Pemanasan keliling lari lapangan dilanjutkan dengan peregangan. 

3.Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Permainan unit 4 – 2. 

Permainan unit 4 – 2 adalah salah satu bentuk modifikasi permainan  
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passing. Gambaran permainan 4 – 2 sebagai berikut : 

4m 

 

4m 

 

 

Keterangan :  Pemain yang menguasai bola 

     Pemain yang merebut bola 

     Bola 

Nama permainan : 4 – 2 

Peraturan Permainan Unit 4 – 2  : 

1. Permainan dilakukan di lapangan yang berukuran 4m x 4m. 

2. Bola yang digunakan adalah bola futsal. 

3. Pemain 6 orang terdiri dari 4 orang yang boleh menguasai bola dan 2 orang 

berusaha merebut bola. 

4. Jika bola hasil passing dari orang yang menguasai bola tersentuh oleh orang 

yang merebut bola, maka orang yang menguasai bola akan bertukar tempat 

atau peran dengan orang yang bertugas merebut bola. 

5. Jika bola melewati garis permainan, maka orang yang melewatkan bola 

kemudian menjadi orang yang merebut bola. 
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b. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 1 

Pada akhir permainan ke I, guru menanyakan “bagaimana permainan ini 

dilakukan agar pemain tidak merasa kesulitan dalam melakukan passing 

atau mengoper bola kepada rekanya ? “ 

Siswa menjawab berdasarkan pengalaman cara memainkan bola pada 

permainan. 

c. Tugas latihan ke 1 

Berdasarkan jawaban siswa yang mengarah kepada respon gerak yang 

relevansi, guru menugaskan siswa untuk berlatih secara kelompok. Jumlah 

dan lama latihan respon ini disesuaikan dengan waktu yang ada  

(modifikasi). 

d. Permainan unit 4 - 2 ke II 

Setelah tugas latihan ke I selesai, siswa ditugaskan kembali melakukan 

permainan unit 4 – 2 ke II. Pada permainan ini peraturan permainan 

dimodifikasi / dikembangkan yaitu peraturan ditambah, jika pemain yang 

menguasai bola hanya dapat atau boleh memainkan bola maksimal dengan 

2 kali sentuhan. 

e. Pertanyaan elaborasi respon siswa ke 2 

Setelah permainan unit 4 - 2 ke II berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “bagaimana permainan ini dilakukan agar pemain tidak merasa 
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kesulitan dalam melakukan passing atau mengoper bola kepada rekanya ? 

“yang mengarah kepada respon siswa yang lebih relevan. 

f. Permainan unit 4 – 2 ke III 

Setelah tugas latihan ke I dan ke II selesai, siswa kembali ditugaskan 

kembali melakukan permainan unit 4 – 2 ke III. Pada permainan unit 4 – 2 

ke III ini peraturan permainan dimodifikasi atau dikembangkan yaitu 

peraturan ditambah, apabila pemain yang menguasai bola dapat 

melakukan passing beruntun sepuluh kali tanpa terkena pemain yang 

bertugas mengejar bola, maka orang yang bertugas mengejar bola 

diberikan hukuman yaitu lari keliling area permainan sebanyak satu kali 

putaran. 

g. Pertanyaan elaborasi respon siswa ke 3 

Setelah permainan unit 4 – 2 ke III berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “bagaimana permainan ini dilakukan agar pemain tidak merasa 

kesulitan dalam melakukan passing atau mengoper bola kepada rekanya ? 

“yang mengarah kepada respon siswa yang lebih relevan. 

Demikian langkah – langkah pembelajaran dilaksanakan, 

4.Kegiatan Penutup (10 menit) 

Pendinginan 

a. Refleksi pengalaman belajar siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang hal -  hal yang baru dipelajarinya. 
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b. Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa (pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan). 

c. Apresiasi yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu. 

d. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari – hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya). 

e. Presensi akhir dan berdoa. 

5.Sumber Belajar / Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran. 

1. Peluit 

2. Bola futsal 

3. Cone 

b. Prasana 

Lapangan 4 x 4 meter yang dimodifikasi, aman dan nyaman dipakai 

pembelajaran permainan unit 4 - 2. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PERMAINAN UNIT 4 – 2 PADA PEMBELAJARAN SEPAKBOLA 

DALAM PENJASORKES 

Satuan Pendidikian : SMK FARMING UNGARAN 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Semester  : 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2x 45 menit (1 x pertemuan)  

Standar Kompetensi (SK) 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga  dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik  serta  nilai 

hormat, tanggung jawab, peduli, jujur, adil, beradab, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan 

Indikator 

Kognitif 

 Produk  
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1. Siswa dapat membuat keputusan untuk menempatkan diri pada sasaran 

datangnya bola. 

2. Siswa dapat membuat keputusan untuk memainkan bola dengan teknik yang 

relevan. 

3. Setelah memainkan bola, siswa dapat membuat keputusan untuk kembali 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya.  

Proses 

1. Mengamati karakteristik perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya 

bola. 

2. Memperhatikan penjelasan dan instruksi guru 

Psikomotor 

1. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

2. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas gerak 

berikutnya. 

Afektif 

 Perilaku berkarakter 

1. Jujur 

2. Hormat 

3. Tanggung jawab 

4. Peduli 
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Keterampilan sosial 

1. Bekerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas gerak. 

2. Bertanya dan berpendapat saat pembelajaran. 

3. Mendengarkan penjelasan guru, dan memperhatikan pertanyaan atau jawaban 

siswa lain. 

4. Percaya diri, toleransi dan menghargai lawan dan kawan saat melakukan 

permainan unit 4 - 2. 

A.Tujuan Pembelajaran 

Kognitif 

Produk 

1. Siswa dapat menjelaskan cara bergerak kearah datangnya bola. 

2. Siswa dapat menjelaskan teknik memainkan bola yang relevan dengan 

karakteristik datangnya bola. 

3. Siswa dapat menjelaskan gerak lanjut setelah memainkan bola untuk 

mempersiapkan diri menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Proses 

a. Secara individu atau berkelompok, siswa mengamati karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan datangnya bola saat dijelaskan atau 

saat diperagakan dalam pembelajaran. 
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b. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang karakteristik 

perubahan arah, sasaran, dan kecepatan  datangnya bola. 

c. Melakukan diskusi dan pencarian informasi tentang cara-cara melakukan 

gerak lanjut setelah memainkan bola untuk mempersiapkan diri 

menghadapi tugas gerak berikutnya. 

Psikomotor 

1. Dalam melakukan permainan siswa dapat menempatkan dirip daarah 

datangnya bola. 

2. Melakukan gerakan memainkan bola dengan teknik yang relevan. 

3. Melakukan gerak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapai tugas 

gerak berikutnya. 

Afektif 

Perilaku Berkarakter 

1. Jujur 

2. Hormat 

3. Tanggung jawab 

4. Peduli 

Keterampilan Sosial 

1. Mengikuti permainan dengan peraturan yang sederhana, siswa 

menunjukkan sikap kerjasama. 
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2. Pada saat diber ikesempatan, siswa bertanya dan berpendapat saat 

pembelajaran  

3. Pada saat guru menjelaskan, siswa memperhatikan. 

4. Pada saat siswa lain bertanya atau menjawab pertanyaan guru, seluruh 

siswa mendengarkan dan memperhatikan. 

5. Pada saat melakukan tugas – tugas pembelajaran, siswa melaksakannya 

dengan penuh percaya diri, tolerans dan menghargai lawan dan kawan. 

Materi Pembelajaran 

Pembelajaran permainan unit 4 – 2. 

 Gerak tanpa bola. 

 Gerak dengan bola. 

Model / Pendekatan / Strategi / Metode / Teknik Pembelajaran 

Model / Pendekatan : Pendekatan taktis 

Strategi   : Game – Drill - Game  

Metode / teknik  : (bagian – keseluruhan – gabungan), Diskusi, 

Tugas dan Tanya jawab. 

Langkah - Langkah Pembelajaran 

1. Persiapan Guru Penjasorkes Sebelum Pembelajaran 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran (RPP, lembar presensi, lembar penilaian, 

lembar tugas). 

b. Menyiapkan peralatan (bola, cone, rompi ) dan peta setting / tata letak alat. 
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c. Guru menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi respons siswa. 

2. Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

a. Berdoa dan presensi. Siswa berbaris dengan tertib dan disiplin. 

b. Apersepsi (menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan awal 

siswa). Saat ini, siswa didorong untuk berani berpendapat terkait pengetahuan 

permainan unit 4 - 2. 

c. Menyampaikan ruang lingkup materi Permainan unit 4 - 2 yang akan 

dipelajari. 

d. Menyampaikan Tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

e. Pemanasan keliling lari lapangan dilanjutkan dengan peregangan. 

3. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Permainan unit 4 – 2. 

Permainan unit 4 – 2 adalah salah satu bentuk modifikasi permainan 

passing. Gambaran permainan 4 – 2 sebagai berikut : 

5m 

 

5m 
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Keterangan :  Pemain yang menguasai bola 

     Pemain yang merebut bola 

     Bola 

Nama permainan : 4 – 2 

Peraturan Permainan Unit 4 – 2  : 

1. Permainan dilakukan di lapangan yang berukuran 5m x 5m. 

2. Bola yang digunakan adalah bola futsal. 

3. Pemain 6 orang terdiri dari 4 orang yang boleh menguasai bola dan 2 orang 

berusaha merebut bola. 

4. Jika bola hasil passing dari orang yang menguasai bola tersentuh oleh orang 

yang merebut bola, maka orang yang menguasai bola akan bertukar tempat 

atau peran dengan orang yang bertugas merebut bola. 

5. Jika bola melewati garis permainan, maka orang yang melewatkan bola 

kemudian menjadi orang yang merebut bola. 

b. Pertanyaan elaborasi respons siswa ke 1 

Pada akhir permainan ke I, guru menanyakan “bagaimana permainan ini 

dilakukan agar pemain tidak merasa kesulitan dalam melakukan passing 

atau mengoper bola kepada rekanya ? “ 

Siswa menjawab berdasarkan pengalaman cara memainkan bola pada 

permainan. 

c. Tugas latihan ke 1 
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Berdasarkan jawaban siswa yang mengarah kepada respon gerak yang 

relevansi, guru menugaskan siswa untuk berlatih secara kelompok. Jumlah 

dan lama latihan respon ini disesuaikan dengan waktu yang ada 

(modifikasi). 

d. Permainan unit 4 - 2 ke II 

Setelah tugas latihan ke I selesai, siswa ditugaskan kembali melakukan 

permainan unit 4 – 2 ke II. Pada permainan ini peraturan permainan 

dimodifikasi / dikembangkan yaitu peraturan ditambah, jika pemain yang 

menguasai bola hanya dapat atau boleh memainkan bola maksimal dengan 

2 kali sentuhan. 

e. Pertanyaan elaborasi respon siswa ke 2 

Setelah permainan unit 4 - 2 ke II berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “bagaimana permainan ini dilakukan agar pemain tidak merasa 

kesulitan dalam melakukan passing atau mengoper bola kepada rekanya ? 

“yang mengarah kepada respon siswa yang lebih relevan. 

f. Permainan unit 4 – 2 ke III 

Setelah tugas latihan ke I dan ke II selesai, siswa kembali ditugaskan 

kembali melakukan permainan unit 4 – 2 ke III. Pada permainan unit 4 – 2 

ke III ini peraturan permainan dimodifikasi atau dikembangkan yaitu 

peraturan ditambah, apabila pemain yang menguasai bola dapat 

melakukan passing beruntun sepuluh kali tanpa terkena pemain yang 
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bertugas mengejar bola, maka orang yang bertugas mengejar bola 

diberikan hukuman yaitu lari keliling area permainan sebanyak satu kali 

putaran. 

g. Pertanyaan elaborasi respon siswa ke 3 

Setelah permainan unit 4 – 2 ke III berakhir, guru menanyakan kembali 

tentang “bagaimana permainan ini dilakukan agar pemain tidak merasa 

kesulitan dalam melakukan passing atau mengoper bola kepada rekanya ? 

“yang mengarah kepada respon siswa yang lebih relevan. 

Demikian langkah – langkah pembelajaran dilaksanakan, 

4. KegiatanPenutup (10 menit) 

Pendinginan 

a. Refleksi pengalaman belajar siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang hal -  hal yang baru dipelajarinya. 

b. Evaluasi Umum terhadap Proses dan Hasil Belajar Siswa (pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan). 

c. Apresiasi yaitu memberikan penghargaan atas hasil kerja siswa, baik 

kelompok dan atau individu. 

d. Tindak Lanjut (pembiasaan dalam kehidupan sehari – hari dan kegiatan 

pembelajaran berikutnya). 

e. Presensi akhir dan berdoa. 
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5. Sumber Belajar / Media Pembelajaran 

c. Media pembelajaran. 

Peluit 

Bola futsal 

Rompi 

Cone 

d. Prasana 

Lapangan 4 x 4 meter yang dimodifikasi, aman dan nyaman dipakai 

pembelajaran permainan unit 4 - 2. 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran    Guru Praktikan  

  

Aji Tri Pamungkas, S.Pd                                       Muhammad Muchlas 

         NIM :6101408215 
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Hasil Pengamatan Pada Aspek Kognitif Siklus Pertama 

No Nama 
Aspek Kognitif Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
1 2 3 4 5 

1 Achmad Surya 1 1 0 1 0 3 60 60% 

2 Adi Wicaksono 1 1 0 1 0 3 60 60% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 1 0 4 80 80% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 1 1 0 4 80 80% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 1 1 0 4 80 80% 

6 Arif Heriyanto 1 1 0 1 0 3 60 60% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 0 1 0 3 60 60% 

8 Aziz Setyono 1 1 1 1 0 4 80 80% 

9 Deby Ayu Tabita 1 1 0 1 0 3 60 60% 

10 Deni Kurniawan 1 1 1 1 0 4 80 80% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 0 1 0 3 60 60% 

12 Dora meiske Triyadi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

13 Dwi Kunarso 1 1 0 1 0 3 60 60% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 0 1 0 3 60 60% 

15 Fahrur Rozi 1 1 1 1 0 4 80 80% 

16 Habib Yunus 1 1 1 1 0 4 80 80% 

17 Helmi Prayoga 1 1 1 1 0 4 80 80% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 0 1 0 3 60 60% 

19 Heri Suprayitno 1 1 0 1 0 3 60 60% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

21 Miftahul Haris 1 1 0 1 0 3 60 60% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 0 1 0 3 60 60% 

23 M. Hani Efendi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 1 1 0 4 80 80% 

25 Panji Yudha 1 1 1 1 0 4 80 80% 

26 Resiana Mahasri P. 1 1 0 1 0 3 60 60% 

27 Riska Dwi Anjarsari 1 1 0 1 0 3 60 60% 

28 Risky Yulianto 1 1 1 1 0 4 80 80% 
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29 Sahid Nurrahmanto 1 1 1 1 0 4 80 80% 

30 Sapto Priyono 1 1 0 1 0 3 60 60% 

31 Selvi Nita Mega I. 1 1 0 1 0 3 60 60% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 1 1 0 4 80 80% 

33 Soni 1 1 1 1 0 4 80 80% 

34 Tatak Proyojati 1 1 0 1 0 3 60 60% 

35 Titah ingkodrat 1 1 0 1 0 3 60 60% 

36 Trimanto 1 1 1 1 0 4 80 80% 

37 Tri Wulandari 1 1 0 1 0 3 60 60% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 1 1 0 4 80 80% 

39 Sulton 1 1 1 1 0 4 80 80% 

rata – rata 1 1 0,4 1 0 3,4 68,7 69% 
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Hasil Pengamatan Pada Aspek Afektif Siklus Pertama 

No Nama 
Aspek Afektif Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
6 7 8 9 10 

1 Achmad Surya 1 1 1 0 1 4 80 80% 

2 Adi Wicaksono 1 1 0 1 1 4 80 80% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 0 1 4 80 80% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 0 1 1 4 80 80% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 0 0 1 3 60 60% 

6 Arif Heriyanto 1 1 0 0 1 3 60 60% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 1 0 1 4 80 80% 

8 Aziz Setyono 1 1 0 0 1 3 60 60% 

9 Deby Ayu Tabita 1 1 0 0 1 3 60 60% 

10 Deni Kurniawan 1 1 0 1 1 4 80 80% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 1 0 1 4 80 80% 

12 Dora meiske Triyadi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

13 Dwi Kunarso 1 1 0 0 1 3 60 60% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 1 0 1 4 80 80% 

15 Fahrur Rozi 1 1 0 0 1 3 60 60% 

16 Habib Yunus 1 1 0 1 1 4 80 80% 

17 Helmi Prayoga 1 1 0 0 1 3 60 60% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 0 0 1 3 60 60% 

19 Heri Suprayitno 1 1 1 0 1 4 80 80% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

21 Miftahul Haris 1 1 0 0 1 3 60 60% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 1 0 1 4 80 80% 

23 M. Hani Efendi 1 1 0 0 1 3 60 60% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 0 1 1 4 80 80% 

25 Panji Yuda 1 1 0 1 1 4 80 80% 

26 Resiana Mahasri P. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

27 Riska Dwi Anjarsari 1 1 1 0 1 4 80 80% 

28 Risky Yulianto 1 1 0 0 1 3 60 60% 

29 Sahid Nurrahmanto 1 1 0 0 1 3 60 60% 
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30 Sapto Priyono 1 1 0 1 1 4 80 80% 

31 Selvi Nita Mega I. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 0 0 1 3 60 60% 

33 Soni 1 1 0 1 1 4 80 80% 

34 Tatak Proyojati 1 1 0 1 1 4 80 80% 

35 Titah ingkodrat 1 1 0 0 1 3 60 60% 

36 Trimanto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

37 Tri Wulandari 1 1 1 0 1 4 80 80% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 0 1 1 4 80 80% 

39 Sulton 1 1 0 1 1 4 80 80% 

rata – rata 1 1 0,4 0,3 1 3,6 72,8 73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 11 



94 

 

 

Hasil Pengamatan Pada Aspek Psikomotor siklus pertama 

No Nama 
Aspek Psikomotor Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
11 12 13 14 15 

1 Achmad Surya 1 1 1 0 0 3 60 60% 

2 Adi Wicaksono 1 1 1 0 0 3 60 60% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 0 1 4 80 80% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 1 0 1 4 80 80% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

6 Arif Heriyanto 1 1 1 0 0 3 60 60% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 1 0 0 3 60 60% 

8 Aziz Setyono 1 1 1 0 1 4 80 80% 

9 Deby Ayu Tabita 0 1 1 0 0 2 40 40% 

10 Deni Kurniawan 1 1 1 0 1 4 80 80% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 1 0 0 3 60 60% 

12 Dora meiske Triyadi 0 1 1 0 0 2 40 40% 

13 Dwi Kunarso 1 1 1 0 0 3 60 60% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 1 0 0 3 60 60% 

15 Fahrur Rozi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

16 Habib Yunus 1 1 1 0 1 4 80 80% 

17 Helmi Prayoga 1 1 1 0 1 4 80 80% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 1 0 0 3 60 60% 

19 Heri Suprayitno 1 1 1 0 0 3 60 60% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 0 1 1 0 0 2 40 40% 

21 Miftahul Haris 1 1 1 0 0 3 60 60% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 1 0 0 3 60 60% 

23 M. Hani Efendi 1 1 1 0 0 3 60 60% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 1 0 1 4 80 80% 

25 Panji Yuda 1 1 1 0 1 4 80 80% 

26 Resiana Mahasri P. 0 1 1 0 0 2 40 40% 

27 Riska Dwi Anjarsari 0 1 1 0 0 2 40 40% 

28 Risky Yulianto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

29 Sahid Nurrahmanto 1 1 1 0 1 4 80 80% 
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30 Sapto Priyono 1 1 1 0 0 3 60 60% 

31 Selvi Nita Mega I. 0 1 1 0 0 2 40 40% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

33 Soni 1 1 1 0 1 4 80 80% 

34 Tatak Proyojati 1 1 1 0 0 3 60 60% 

35 Titah ingkodrat 1 1 1 0 0 3 60 60% 

36 Trimanto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

37 Tri Wulandari 0 1 1 0 0 2 40 40% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

39 Sulton 1 1 1 0 1 4 80 80% 

rata – rata 0,8 1 1 0 0,4 3,3 65,1 65% 
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Hasil Pengamatan Pada Aspek Kognitif Siklus Kedua 

No Nama 
Aspek Kognitif Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
1 2 3 4 5 

1 Achmad Surya 1 1 0 1 0 3 60 60% 

2 Adi Wicaksono 1 1 0 1 0 3 60 60% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 1 1 5 100 100% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 1 1 1 5 100 100% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 1 1 1 5 100 100% 

6 Arif Heriyanto 1 1 0 1 0 3 60 60% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 0 1 0 3 60 60% 

8 Aziz Setyono 1 1 1 1 1 5 100 100% 

9 Deby Ayu Tabita 1 1 0 1 0 3 60 60% 

10 Deni Kurniawan 1 1 1 1 1 5 100 100% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 0 1 0 3 60 60% 

12 Dora meiske Triyadi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

13 Dwi Kunarso 1 1 0 1 0 3 60 60% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 0 1 0 3 60 60% 

15 Fahrur Rozi 1 1 1 1 1 5 100 100% 

16 Habib Yunus 1 1 1 1 1 5 100 100% 

17 Helmi Prayoga 1 1 1 1 1 5 100 100% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 0 1 0 3 60 60% 

19 Heri Suprayitno 1 1 0 1 0 3 60 60% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

21 Miftahul Haris 1 1 0 1 0 3 60 60% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 0 1 0 3 60 60% 

23 M. Hani Efendi 1 1 0 1 0 3 60 60% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 1 1 1 5 100 100% 

25 Panji Yudha 1 1 1 1 1 5 100 100% 

26 Resiana Mahasri P. 1 1 0 1 0 3 60 60% 

27 Riska Dwi Anjarsari 1 1 0 1 0 3 60 60% 

28 Risky Yulianto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

29 Sahid Nurrahmanto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

Lampiran 13 



97 

 

 

30 Sapto Priyono 1 1 0 1 0 3 60 60% 

31 Selvi Nita Mega I. 1 1 0 1 0 3 60 60% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

33 Soni 1 1 1 1 1 5 100 100% 

34 Tatak Proyojati 1 1 0 1 0 3 60 60% 

35 Titah ingkodrat 1 1 0 1 0 3 60 60% 

36 Trimanto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

37 Tri Wulandari 1 1 0 1 0 3 60 60% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 1 1 1 5 100 100% 

39 Sulton 1 1 1 1 1 5 100 100% 

rata – rata 1 1 0,4 1 0,4 3,9 77,4 77% 
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Hasil Pengamatan Pada Aspek Afektif Siklus Kedua 

No Nama 
Aspek Afektif Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
6 7 8 9 10 

1 Achmad Surya 1 1 1 0 1 4 80 80% 

2 Adi Wicaksono 1 1 0 1 1 4 80 80% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 1 1 5 100 100% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 0 1 1 4 80 80% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 0 1 1 4 80 80% 

6 Arif Heriyanto 1 1 0 0 1 3 60 60% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 1 0 1 4 80 80% 

8 Aziz Setyono 1 1 0 1 1 4 80 80% 

9 Deby Ayu Tabita 1 1 0 0 1 3 60 60% 

10 Deni Kurniawan 1 1 0 1 1 4 80 80% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 1 0 1 4 80 80% 

12 Dora meiske Triyadi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

13 Dwi Kunarso 1 1 0 0 1 3 60 60% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 1 0 1 4 80 80% 

15 Fahrur Rozi 1 1 0 1 1 4 80 80% 

16 Habib Yunus 1 1 0 1 1 4 80 80% 

17 Helmi Prayoga 1 1 0 1 1 4 80 80% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 0 0 1 3 60 60% 

19 Heri Suprayitno 1 1 1 0 1 4 80 80% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

21 Miftahul Haris 1 1 0 0 1 3 60 60% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 1 0 1 4 80 80% 

23 M. Hani Efendi 1 1 0 0 1 3 60 60% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 0 1 1 4 80 80% 

25 Panji Yuda 1 1 0 1 1 4 80 80% 

26 Resiana Mahasri P. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

27 Riska Dwi Anjarsari 1 1 1 0 1 4 80 80% 

28 Risky Yulianto 1 1 0 1 1 4 80 80% 

29 Sahid Nurrahmanto 1 1 0 1 1 4 80 80% 
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30 Sapto Priyono 1 1 0 1 1 4 80 80% 

31 Selvi Nita Mega I. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 0 1 1 4 80 80% 

33 Soni 1 1 0 1 1 4 80 80% 

34 Tatak Proyojati 1 1 0 1 1 4 80 80% 

35 Titah ingkodrat 1 1 0 0 1 3 60 60% 

36 Trimanto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

37 Tri Wulandari 1 1 1 0 1 4 80 80% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 0 1 1 4 80 80% 

39 Sulton 1 1 0 1 1 4 80 80% 

rata – rata 1 1 0,4 0,5 1 3,9 77,4 77% 
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Hasil Pengamatan Aspek Psikomotor Pada Siklus Kedua 

No Nama 
Aspek Psikomotor Jumlah 

(∑) 
Nilai (N) 

Prosentase 

(%) 
11 12 13 14 15 

1 Achmad Surya 1 1 1 0 1 4 80 80% 

2 Adi Wicaksono 1 1 1 0 1 4 80 80% 

3 Ahmad Mahfud 1 1 1 1 1 5 100 100% 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 1 1 1 1 1 5 100 100% 

5 Anum Adhim Imam R. 1 1 1 0 1 4 80 80% 

6 Arif Heriyanto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

7 Ary Rahmat Jati 1 1 1 0 1 4 80 80% 

8 Aziz Setyono 1 1 1 1 1 5 100 100% 

9 Deby Ayu Tabita 0 1 1 0 1 3 60 60% 

10 Deni Kurniawan 1 1 1 1 1 5 100 100% 

11 Dio Galih Saputra 1 1 1 0 1 4 80 80% 

12 Dora meiske Triyadi 0 1 1 0 1 3 60 60% 

13 Dwi Kunarso 1 1 1 0 1 4 80 80% 

14 Erico Dyan Nata 1 1 1 0 1 4 80 80% 

15 Fahrur Rozi 1 1 1 1 1 5 100 100% 

16 Habib Yunus 1 1 1 1 1 5 100 100% 

17 Helmi Prayoga 1 1 1 1 1 5 100 100% 

18 Hendrik Kurniawan 1 1 1 0 1 4 80 80% 

19 Heri Suprayitno 1 1 1 0 1 4 80 80% 

20 Maria Gracia Budi Dewi 0 1 1 0 1 3 60 60% 

21 Miftahul Haris 1 1 1 0 1 4 80 80% 

22 M. Fatkhul hasyim 1 1 1 0 1 4 80 80% 

23 M. Hani Efendi 1 1 1 0 1 4 80 80% 

24 M. Nur Saefudin 1 1 1 1 1 5 100 100% 

25 Panji Yuda 1 1 1 1 1 5 100 100% 

26 Resiana Mahasri P. 0 1 1 0 1 3 60 60% 

27 Riska Dwi Anjarsari 0 1 1 0 1 3 60 60% 

28 Risky Yulianto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

29 Sahid Nurrahmanto 1 1 1 1 1 5 100 100% 
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30 Sapto Priyono 1 1 1 0 1 4 80 80% 

31 Selvi Nita Mega I. 0 1 1 0 1 3 60 60% 

32 Sigit Feri Ferdianto 1 1 1 0 1 4 80 80% 

33 Soni 1 1 1 0 1 4 80 80% 

34 Tatak Proyojati 1 1 1 0 1 4 80 80% 

35 Titah ingkodrat 1 1 1 0 1 4 80 80% 

36 Trimanto 1 1 1 1 1 5 100 100% 

37 Tri Wulandari 0 1 1 0 1 3 60 60% 

38 Widhi Wahyudi 1 1 1 1 1 5 100 100% 

39 Sulton 1 1 1 1 1 5 100 100% 

rata – rata 0,8 1 1 0,4 1,0 4,2 83,6 84% 
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Nilai Pembelajaran Sepakbola 

No Nama 
Nilai per Aspek 

Nilai akhir 

Kognitif Afektif Psikomotor 

1 Achmad Surya 60 80 80 73,3 

2 Adi Wicaksono 60 80 80 73,3 

3 Ahmad Mahfud 100 100 100 100,0 

4 Ahmad Lutfi Sofiyan 100 80 100 93,3 

5 Anum Adhim Imam R. 100 80 80 86,7 

6 Arif Heriyanto 60 60 80 66,7 

7 Ary Rahmat Jati 60 80 80 73,3 

8 Aziz Setyono 100 80 100 93,3 

9 Deby Ayu Tabita 60 60 60 60,0 

10 Deni Kurniawan 100 80 100 93,3 

11 Dio Galih Saputra 60 80 80 73,3 

12 Dora meiske Triyadi 60 80 60 66,7 

13 Dwi Kunarso 60 60 80 66,7 

14 Erico Dyan Nata 60 80 80 73,3 

15 Fahrur Rozi 100 80 100 93,3 

16 Habib Yunus 100 80 100 93,3 

17 Helmi Prayoga 100 80 100 93,3 

18 Hendrik Kurniawan 60 60 80 66,7 

19 Heri Suprayitno 60 80 80 73,3 

20 Maria Gracia Budi Dewi 60 80 60 66,7 

21 Miftahul Haris 60 60 80 66,7 

22 M. Fatkhul hasyim 60 80 80 73,3 

23 M. Hani Efendi 60 60 80 66,7 

24 M. Nur Saefudin 100 80 100 93,3 

25 Panji Yuda 100 80 100 93,3 

26 Resiana Mahasri P. 60 80 60 66,7 

27 Riska Dwi Anjarsari 60 80 60 66,7 

28 Risky Yulianto 100 80 100 93,3 

29 Sahid Nurrahmanto 100 80 100 93,3 
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30 Sapto Priyono 60 80 80 73,3 

31 Selvi Nita Mega I. 60 80 60 66,7 

32 Sigit Feri Ferdianto 100 80 80 86,7 

33 Soni 100 80 80 86,7 

34 Tatak Proyojati 60 80 80 73,3 

35 Titah ingkodrat 60 60 80 66,7 

36 Trimanto 100 100 100 100,0 

37 Tri Wulandari 60 80 60 66,7 

38 Widhi Wahyudi 100 80 100 93,3 

39 Sulton 100 80 100 93,3 

rata – rata 77,4 77,4 83,6 79,5 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Siklus 1 

 

Siswa sedang melakukan pemanasan 
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Peneliti memberikan teknis permainan 

 

Siswa bermain permainan unit 4 - 2 
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Siswa bermain permainan 4 – 2 
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Peneliti memberikan apresepsi 

 

Siswa bermain permainan 4 - 2 
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