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SARI
Khamdan Tohir.2013.”Pengembangan Model Permainan Sepakbola Lapangan
Lingkaran pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakntelan 03 Semarang”.
Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (1) Drs. Uen
Hartiwan, M.Pd. (2) Agus Raharjo, S.Pd. ,M.Pd.
Sepakbola adalah salah satu pembelajaran di sekolah, namun kenyataannya
dalam proses pembelajaran belum berjalan optimal. Maka perlu adanya
modifikasi dalam proses pembelajarnya. Permasalahan karena dalam penelitian ini
adalah apakah pengembangan model permainan sepakbola lapangan lingkaran
pada siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03 Semarang dapat berjalan efektif.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil pengembangan model permainan
sepakbola lapangan lingkaran pada siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03
Semarang.
Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research-based
development) oleh Brog dan Gall meliputi: (1)Melakukan penelitian pendahuluan
(2)Mengembangkan produk awal berupa (peraturan permainan sepakbola
lapangan lingkaran) (3)Evaluasi ahli menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli
pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil dengan menggunakan kuesioner dan
konsultasi kemudian dianalisis, (4)Revisi produk pertama, revisi produk
berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini
digunakan sebagai perbaikan terhadap produk uji coba kelompok kecil yang
dibuat oleh peneliti yang berjumlah 10 siswa. Revisi digunakan untuk perbaikan
untuk pembuatan produk awal yang dibuat oleh peneliti. (5)Uji coba lapangan
(skala besar) 26 siswa, (6)Revisi produk akhir dilakukan berdasarkan hasil uji
coba lapangan (skala besar), (7)Hasil akhir pengembangan model permainan
sepakbola lapangan lingkaran pada siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03, yang
dihasilkan melalui uji skala besar dimana pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli (satu ahli Penjas dan
dua ahli Pembelajaran) uji kelompok kecil 10 siswa putra, dan uji coba lapangan
26 siswa SD Negeri Pakintelan 03 Semarang. Data berupa hasil penilaian
mengenai kualitas produk saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian
kuesioner oleh siswa. Teknik analisa yang digunakan adalah deskkiptif presentase
untuk mengungkap aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa setelah
menggunakan produk.
Data hasil uji coba skala kecil diperoleh data evaluasi ahli ahli Penjas yaitu
81,33, dengan kategori (baik), ahli Pembelajaran I 92% (sangat baik), dan ahli
Pembelajaran II 86,67% (baik). Sehingga pengembangan model permaianan
sepakbola lapangan lingkaran dapat digunakan dalam pembelajaran penjasorkes
siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03 Semarang.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, direkomendasikan bagi guru pendidikan
jasmani di SD untuk dapat menggunakan produk permainan sepakbola lapangan
lingkaran dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara

keseluruhan. Pendidikan sebagai proses pembinaan manusia yang berlangsung
seumur hidup, mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memberi
kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar
melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang
memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan
untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perceptual, kognitif,
sosial dan emosional (Depdiknas: 2003).
Jadi pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong pertumbuhan
fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran,
dan penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang
pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Adapun
yang membedakan antara pendidikan jasmani dengan mata pelajaran lain adalah
alat yang digunakan yaitu gerak insani atau manusia yang bergerak secara sadar.
Gerak itu dirancang oleh guru dan diberikan dalam situasi yang tepat, agar dapat
merangsang pertumbuhan dan perkembangan siswa sacara optimal. Agar program
pendidikan jasmani dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dipersiapkan
guru yang berwenang dan memiliki kompetensi sebagai guru pendidikan jasmani.
Keberadaan pendidikan jasmani sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah
bukanlah tanpa alasan. Kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan
1
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keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa menjadi
manusia yang lengkap dan utuh.
Untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani seperti yang tertuang dalam
kurikulum dapat dilakukan melalui aktivitas atau pembelajaran berbagai macam
permainan dan olahraga, aktivitas ritmik, aktivitas uji diri atau senam, aktivitas
perkembangan dan aktivitas air (akuatik).
Pendidikan jasmani di sekolah memberi kesempatan kepada siswa untuk
terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas
jasmani, bermain, dan aktivitas olahraga secara sistematik, dan terarah sebagai
media untuk meningkatkan kemampuan. Gerak sebagai aktivitas jasmani
merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar dalam upaya mengenal dunia
dan dirinya sendiri. Struktur belajar dalam pendidikan jasmani berkaitan dengan
bagaimana siswa belajar mencapai tujuan pendidikan melalui medium aktivitas
fisik.
Untuk dapat mengembangkan kemampuan gerak dasar siswa dengan baik
seorang guru harus memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan
pembelajaran pendidikan jasmani sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan
karakteristik siswa serta kemampuan memodifikasi dan melakukan pendekatan
dalam proses pembelajaran. Kemampuan memodifikasi dan menentukan modelmodel pembelajaran serta pendekatan yang paling tepat merupakan sarana yang
efektif untuk mencapai tujuan pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah dan
sekaligus sebagai upaya meningktakan kualitas pembelajaran, sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan lebih bervariasi dan tidak menjenuhkan.
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Berdasarkan dari hasil pengamatan pada tanggal 8 November 2012 di SD N
Pakintelan 03 Semarang, kondisi di lapangan siswa bertindak kurang aktif,
dikarenakan selama ini masih menggunakan pembelajaran sepakbola dengan
model konvensional yaitu masih menggunakan peraturan yang baku. Hal ini perlu
adanya pengembangan model pembelajaran dan pendekatan yang disesuaikan
dengan kondisi siswa, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan,
kreatif, inofatif dan menyenangkan bagi siswa.
Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolahsekolah, menuntut guru penjas untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan
mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan
kondisi siswa dan sekolahnya. Tidak sedikit siswa yang kurang menyukai materi
pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya karena kemampuan guru dalam
menyampaikan materi yang diberikan, baik dalam penggunaan sarana dan
prasarana yang digunakan, dalam penyajian materi, dalam mengoptimalkan
lingkungan pembelajaran maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.
Guru mata pelajaran apapun tak terutama pelajaran penjas harus mampu
menggugah peserta didik untuk dapat terlibat secara aktif dengan tidak merasa
dipaksa serta beraktivitas dalam suasana yang riang gembira. Upaya tersebut tidak
lepas dari kemampuan guru untuk memodifikasi segala sesuatu yang berkaitan
dengan proses pembelajaran dengan jalan mengurangi atau menambah tingkat
kesulitan yang dihadapi siswa baik dalam hal alat bantu dan perlengkapan,
karakteristik materi yang disesuaikan dengan keadaan siswa, lingkungan
pembelajaran serta cara evaluasi yang diberikan di akhir kegiatan kelak. Seorang
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guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu yang
baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang
semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran
penjas yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru
pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani.
Dengan memodifikasi media pembelajaran pendidikan jasmani tidak akan
mengurangi aktivitas siswa dalam melakukan pendidikan jasmani. Namun justru
sebaliknya dengan memodifikasi pembelajaran dan pendekatan dalam bentuk
permainan sebagai contohnya, proses pembelajaran pendidikan jasmani akan lebih
menyenangkan. Dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan jasmani
dapat ditempuh salah satunya melalui aktivitas pembelajaran sepakbola. Karena
olahraga sepakbola merupakan permainan olahraga beregu dan kompetitif.
Artinya, kegiatan olahraga sepakbola dilakukan oleh 11 orang pemain yag saling
bekerjasama untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan menjaga supaya
lawan tidak bisa mencetak gol ke gawang sendiri. Tanpa kerjasama antar pemain,
maka akan sulit bagi suatu regu untuk memenangkan pertandingan. Sebagai
olahraga kompetitif, permainan sepakbola berlangsung antar dua kelompok yang
bersaing untuk memenangkan pertandingan. Selain daripada itu, olahraga
sepakbola banyak digemari dari berbagai lapisan yang berada di masyarakat. Jika
dilihat dari segi positif dari permainan sepakbola, sepakbola dapat mengajarkan
arti disiplin, sportifitas, fairplay, kerjasama, serta sebagai media untuk menjalin
persaudaraan. Seorang guru pendidikan jasmani dituntut untuk memberikan tugas
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gerak pada siswa dengan adanya arahan dan demonstrasi mengenai tugas gerak
yang harus dilakukan siswa, semuanya dilakukan dalam pengawasan guru.
Peneliti mendapatkan bahwa sarana dan prasarana sepakbola SD N
Pakintelan 03 Semarang cukup baik, namun tidak terdapat lapangan sepakbola
atau halaman yang memadai untuk dapat digunakan melaksanakan pembelajaran
sepakbola.
Peneliti juga mengamati bahwa dalam proses pembelajaran pendidikan
jasmani khususnya dalam pembelajaran sepakbola, guru mengajar permainan
sepakbola tanpa ada pemberian arahan terlebih dahulu secara khusus mengenai
tugas gerak yang harus dilakukan oleh siswa. Selain itu, tidak terlihatnya media
pembelajaran yang diterapkan oleh pengajar dalam pembelajaran permainan
sepakbola. Sehingga dalam proses pembelajaran sepakbola siswa merasa jenuh
dalam mengikuti pembelajaran sepakbola. Hal ini dapat berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan pembelajaran siswa yang tidak sesuai dengan harapan.
Pada proses pembelajaran sepakbola juga ditemui beberapa hal, antara lain:
1)

Alat dan fasilitas yang digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan
dan perkembangan siswa. Contoh: lapangan yang digunakan adalah
lapangan standar dan bola yang digunakan adalah bola ukuran dewasa.

2)

Peraturan permainan sepakbola yang digunakan sesuai dengan peraturan
yang baku.

3)

Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran
sepakbola.
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4)

Pembelajaran permainan sepakbola yang diberikan oleh guru masih belum
dikemas dalam bentuk modifikasi.

5)

Pola pikir guru yang menganggap semua siswa dapat bermain sepakbola.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan olahraga

sepakbola yang diberikan oleh guru masih kurang efektif dan kurang
menumbuhkan minat siswa agar aktif bergerak.
Dari masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran sepakbola tersebut,
maka hendaknya guru pendidikan jasmani mengambil langkah kreatif dalam
mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang
diharapkan yaitu dengan memodifikasi permainan sepakbola melalui lapangan
lingkaran. Permainan sepakbola ini menggunakan ukuran lapangan lebih kecil,
jumlah pemain lebih sedikit, bola lebih ringan dan peraturan permainan lebih
sederhana. Melalui modifikasi permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran
tersebut diharapkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat menjadi lebih
menarik dan lebih memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan
pembelajaran yang pada akhirnya hasil belajar yang dicapai siswa dapat optimal.
Seorang guru pendidikan jasmani harus memiliki keterampilan dan
kemampuan tersendiri untuk dapat menyusun dan menerapkan metode, model
serta memodifikasi pembelajaran. Ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan
akan perlunya metode, model pembelajaran serta kemampuan mencipta dan
modifikasi pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran dan
keterbatasan dana yang tersedia, harus diantisipasi sejak dini dengan bekal
pengetahuan dan pengalaman yang cukup.
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pemikiran dan
gagasan-gagasan yang konstruktif mengenai modifikasi pembelajaran pendidikan
jasmani di Sekolah Dasar sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran pendidikan jasmani di jenjang pendidikan. Sehingga berdasarkan
uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Pengembangan Model Permainan Sepakbola Lapangan Lingkaran
pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Pakintelan 03 Semarang”.
1.2 Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul
pertanyaan penelitian : Bagaimana model pembelajaran sepakbola lapangan
lingkaran pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakintelan 03 Semarang?.
1.3 Tujuan Pengembangan
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian,
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran sepakbola
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakintelan 03 Semarang.
1.4 Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan akan dihasikan melalui penelitian pengembangan ini
berupa model permainan sepakbola yang sesuai dengan karakteristik siswa
sekolah dasar, yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif,
afektif, psikomotor) pada hasil penelitian secara efektif dan efisien, dan dapat
meningkatkan intensitas fisik sehingga derajat kebugaran jasmani dapat terwujud,
serta dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran sepakbola.
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1.5 Manfaat Pengembangan
Pengembangan model pembelajaran sepakbola melalui permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran bagi siswa SD ini sangat penting untuk
dilakukan, mengingat pembelajaran permainan sepakbola yang dilakukan oleh
guru Pendidikan Jasmani selama ini masih kurang efektif. Pembelajaran
permainan sepakbola masih bersifat tradisional, karena masih menggunakan
peraturan yang baku. Padahal tidak semua siswa mampu menerapkan peraturan
yang baku dalam permainan sepakbola.
Pelaksanaan permainan sepakbola bagi siswa Sekolah Dasar masih disamakan
dengan permainan sepakbola pada orang dewasa dan belum dimodifikasi sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa.
1.6 Sumber Pemecahan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang ada maka, pemecahan masalah pembelajaran
permainan sepakbola di Sekolah Dasar, melalui penerapan model modifikasi
pembelajaran sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran bagi siswa SD
ini diharapkan dapat digunakan dan membantu guru Pendidikan Jasmani dalam
memberikan pembelajaran permainan sepakbola, sehingga kualitas pembelajaran
dapat meningkatkan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian yang
dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, para pendidik, dan
pembaca pada umumnya. Kesungguhan dan keaktifan siswa dalam mempelajari
penjasorkes akan meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja
siswa dalam pembelajaran penjasorkes.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Landasan Teori
Sebagai acuan berpikir secara ilmiah dalam rangka pemecahan permasalahan,
pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat para pakar. Selanjutnya secara
garis besar diuraikan tentang : Pengertian Model Pembelajaran, Pengertian gerak,
Karakteristik gerak anak usia Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani, Pengertian
Sepakbola, Teknik dasar bermain sepakbola, Pengembangan model pembelajaran
permainan sepakbola lapangan lingkaran.
2.2 Model Pembelajaran
2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan
siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku
mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan
pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap,
dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan guru dan siswa
dalam kaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran.
Rusli Lutan (1988) menyatakan bahwa “Modifikasi dalam mata pelajaran
pendidikan jasmani diperlukan, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam
berpartisipasi dan dapat melakukan pola gerak secara benar”. Pendekatan ini
dimaksudkan agar materi dapat disajikan sesuai dengan tahapan perkembangan
siswa, baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotor sehingga tujuan dari
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pembelajaran dapat tercapai. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus
mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk
aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam
belajarnya
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari
pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya
sekadar menghapal, melainkan suatu proses mental yang terjadi dalam diri.
2.3 Perkembangan Gerak
2.3.1 Pengertian Gerak
Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak
manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai
perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak (motor) ruang
lingkupnya lebih luas daripada psikomotor (Amung Ma’mun dan Yudha M.
Saputra, 2000:20).
2.3.2 Belajar Gerak
Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3), belajar gerak
merupakan

studi

tentang

proses

keterlibatan

dalam

memperoleh

dan

menyempurnakan keterampilan gerak (motor skills). Sebab Keterampilan gerak
sangat terikat dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. Belajar
gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi
belajar pada gerak manusia.
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Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu:
1)

Tahapan Verbal-Kognitif
Maksudnya kognitif dan proses membuat keputusan lebih menonjol. Pada

tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai
bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka belum
memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena
itu, kemampuan verbal-kognitif sangat mendominasikan tahapan ini.
2)

Tahapan Gerak (Motorik)
Memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik mungkin

agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Pada tahap ini, fokusnya adalah
membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan.
Biasanya yang harus dikuasai peserta didik pertama kali dalam belajar motorik
adalah kontrol dan konsistensi sikap berdiri serta rasa percaya diri.
3)

Tahapan Otomatisasi
Memperhalus gerakan agar performa peserta didik atau atlet menjadi lebih

padu dalam melakukan gerakannya. Pada tahapan ini, setelah peserta didik banyak
melakukan latihan, secara berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini
motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam
waktu singkat. Peserta didik sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan yang
dilakukan lebih efektif dan efisien.
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2.3.3 Kemampuan Gerak Dasar
Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan
guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga
katagori, yaitu :
1.

Kemampuan Lokomotor
Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu
tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti loncat
dan lompat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping,
melompat, meluncur, dan lari seperti kuda.

2.

Kemampuan Non-Lokomotor
Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak
yang memadai. Kemampuan non-locomotor terdiri dari menekuk dan
meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat
dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain.

3.

Kemampuan Manipulatif
Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah mengenal
macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan
tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan.
Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari gerakan mendorong,
gerakan menerima objek, dan gerakan memantul-mantulkan bola atau
menggiring bola.
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2.3.4 Gerak sebagai Kebutuhan Anak
Menurut Rachel Carson dunia anak-anak merupakan dunia yang segar, baru,
dan senantiasa indah, dipenuhi keajaiban dan keriangan. Namun demikian,
kemalangan bagi kebanyakan kita bahwa dunia yang cemerlang itu terenggut
muram dan bahkan hilang sebelum kita dewasa.
Dunia anak-anak memang menakjubkan, mengandung aneka ragam
pengalaman yang mencengangkan, dilengkapi berbagai kesempatan untuk
memperoleh pembinaan. Bila guru masuk ke dalam dunia itu, ia dapat membantu
anak-anak untuk mengembangkan pengetahuannya, mengasah kepekaan rasa
hatinya serta memperkaya keterampilannya.
Bermain adalah dunia anak. Sambil bermain mereka belajar, dan segala
macam dipelajarinya. Belajar dan keceriaan merupakan dua hal penting dalam
masa kanak-kanak, termasuk upaya mempelajari tubuhnya dan berbagai
kemungkinan geraknya. Gerak adalah rangsangan utama bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak. Kian banyak bergerak, kian banyak hal yang ditemui dan
dijelajahi, kian pula kualitas pertumbuhannya.
Gerak, gembira, dan belajar merupakan tiga kata kunci. Anak-anak suka
bergerak dan suka belajar. Bagi anak, gerak semata-mata untuk kesenangan,
bukan didorong oleh maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, gerak adalah
kebutuhan mutlak anak-anak. (Husdarta, 2009:17).
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2.4 Pendidikan Jasmani
2.4.1 Pengertian Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara
keseluruhan. Pendidikan sebagai proses pembinaan manusia yang berlangsung
seumur hidup, mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memberi
kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar
melalui aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang
memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan
untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, perceptual,
kognitif, sosial dan emosional. (Depdiknas: 2003)
Jadi pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong pertumbuhan
fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran,
dan penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang
pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. Yang
membedakan antara pendidikan jasmani dengan mata pelajaran lain adalah alat
yang digunakan yaitu gerak insani atau manusia yang bergerak secara sadar.
Tujuan ideal program pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, sebab
mencakup bukan hanya aspek fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup
aspek intelektual, emosional. Sosial dan moral dengan maksud kelak anak muda
itu menjadi seseoarang yang percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar dan hidup
bahagia (Rusli Lutan; 2001).
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2.4.2 Tujuan Pendidikan Jasmani
Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa
unt uk:
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. (Agus Mahendra:2003)
Diringkaskan dalam terminologi yang populer, maka tujuan pembelajaran
pendidikan jasmani itu harus mencakup tujuan dalam domain psikomotorik,
domain kognitif, dan domain afektif.
Pengembangan

domain psikomotorik secara umum

diarahkan

pada

perkembangan aspek kebugaran jasmani dan perkembangan aspek perseptual
motorik. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep,
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penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Domain afektif mencakup sifatsifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. (Husdarta, 2009).
Tujuan ideal program pendidikan jasmani bersifat menyeluruh, sebab
mencakup bukan hanya aspek fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup
aspek intelektual, emosional, sosial dan moral dengan maksud kelak anak muda
itu menjadi seseorang yang percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar dan hidup
bahagia (Rusli Lutan: 2001).

2.4.3 Pentingnya Pendidikan Jasmani
Secara umum, manfaat pendidikan jasmani di sekolah mencakup sebagai
berikut:
1) Memenuhi akan kebutuhan anak akan gerak.
Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan
kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira
melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan akan
gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, kian besar kemaslahatannya bagi
kualitas pertumbuhan itu sendiri.
2) Mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya.
Pendidikan jasmani adalah wakktu untuk ‘berbuat’. Anak-anak akan lebih
memilih untuk ‘berbuat’ sesuatu dari pada harus melihat atau mendengarkan
orang lain ketika mereka sedang belajar. Dengan bermain dan bergerak anak
benar-benar belajar tentang potensinya dan dalam kegiatan ini anak-anak mencoba
mengenali lingkungan sekitarnya.
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3) Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna.
Peranan pendidikan jasmani di Sekolah Dasar cukup unik, karena turut
mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai
berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari.
4) Menyalurkan energi yang berguna.
Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi.
Kelebihan energi ini perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan
perilaku dan mental anak. Segera setelah kelebihan energi tersalurkan, anak akan
memperoleh keseimbangan dirinya, karena setelah istirahat, anak akan kembali
memperbaharui dan memulihkan energinya secara optimum.
5) Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun
emosional.
Pendidikan jasmani yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat
berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hasil nyata yang diperoreh
dalam pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap, meliputi aspek
fisik, mental, emosi, sosial dan moral. (Husdarta: 2009).
2.5 Permainan Sepakbola
2.5.1 Pengertian Permainan Sepakbola
Menurut Sucipto, dkk. (2000:7) sepakbola merupakan permainan beregu,
masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga
gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan
tungkai, kecuali penjaga gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di
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daerah tendangan hukumannya. Dalam perkembangannya permainan ini dapat
dimainkan di luar lapangan (out door) dan di dalam ruangan tertutup (in door).
2.5.2 Tujuan Permainan Sepakbola
Tujuan permainan sepakbola adalah pemain memasukkan bola sebanyakbanyaknya ke gawang lawannya dan berusaha menjaga gawangnya sendiri, agar
tidak kemasukkan. Suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat
memasukkan bola terbanyak ke gawang lawannya, dan apabila sama, maka
permainan dinyatakan seri atau draw.
Tujuan dari permainan tersebut di atasa hanya merupakan tujuan sementara
saja. Tujuan yang paling utama dan yang paling diharapkan untuk dunia
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 education). (Sucipto, dkk, 2000 : 7-8).
2.6 Permainan Sepakbola Lapangan Lingkaran
2.6.1 Pengertian Sepakbola dengan Lapangan lingkaran
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran adalah merupakan bentuk
permainan sepakbola yang menggunakan bola sebagai sasarannya dengan
menggunakan lapangan dengan bentuk lingkaran. Setiap tim masing-masing
terdiri dari 5 orang pemain, dimana semua pemain berperan sebagai pemain di
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dalam lapangan. Bola yang digunakan dalam pembelajaran permainan sepakbola
ini terbuat dari karet dan berukuran 4.
Permulaan permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dilakukan seperti
permainan sepakbola pada umumnya, bola ditempatkan di titik lingkaran tengah
lapangan dan ditendang ke daerah lawannya (kick off). Dalam permainan
sepakbola ini menggunakan bola sebagai gawangnya, dimana masing-masing tim
mempunyai satu gawang yang harus dijaga dari lawan.
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran ini bertujuan untuk untuk
mencetak angka sebanyak banyaknya dengan cara menendang bola mengenai
sasaran bola sebagai targetnya. Selain itu diharapkan agar anak kelak menjadi
anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. Serta diharapkan dalam diri anak
akan tumbuh dan berkembang semangat persaingan, kerjasama, interaksi sosial
dan pendidikan moral.
Pada saat berlangsungnya permainan diusahakan pemain harus bersikap
sportif, fairplay dan jujur. Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran
tidak diperbolehkan melakukan bodi fisik yang berlebihan misalnya seperti
menendang lawan, menjatuhkan lawan, mendorong lawan, atau berusaha
menciderai lawan.
Suatu tim dinyatakan menang apabila tim tersebut dapat mengenai sasaran
bola lawannya terbanyak, dan apabila sama, maka permainan dinyatakan seri atau
draw. Permainan ini berlangsung selama 2 x 10 menit.
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2.6.2 Tujuan Sepakbola Lapangan Lingkaran
Tujuan permainan sepakbola lapangan lingkaran adalah pemain berusaha
memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawannya dengan bola sebagai
target atau sasarannya dan menjaga gawangnya sendiri, agar tidak kemasukkan.
Suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bola
terbanyak ke gawang lawannya, dan apabila sama, maka permainan dinyatakan
seri atau draw.
Tujuan dari permainan tersebut di atasa hanya merupakan tujuan sementara
saja. Tujuan yang paling utama dan yang paling diharapkan untuk dunia
pendidikan terutama pendidikan jasmani adalah sepakbola lapangan lingkaran
merupakan salah satu mediator untuk mendidik anak agar kelak menjadi anak
yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. Selain itu melalui permainan sepakbola
lapangan lingkaran kita mengharapkan dalam diri anak akan tumbuh dan
berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama (cooperation),
interaksi sosial (social interaction) dan pendidikan moral (moral education).
(Sucipto, dkk, 2000 : 7-8).
2.6.3 Teknik Dasar Sepakbola Lapangan Lingkaran
Untuk dapat bermain sepakbola lapangan lingkaran dengan baik pemain
dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang
baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepakbola lapangan lingkaran
dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola
adalah:
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1) Menendang (Kicking)
Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan
sepakbola yang paling dominan. Pemain yang memiliki teknik menendang
dengan baik, akan dapat bermain secara efisien. Tujuan menendang bola
adalah untuk mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at the
goal), dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping).
2) Menghentikan Bola (Stopping)
Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar permainan
sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola.
Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan
memudahkan untuk mengumpan.
3) Menggiring Bola (Dribbling)
Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau
pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam
menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk
menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati
jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan.
4) Tendangan kedalam (kick-in)
Tendangan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar
melewati garis luar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan menggunakan
kaki dan ditendang ke lapangan permainan. Bola harus diletakkan tepat di
atas garis.
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2.6.4 Struktur Gerak Sepakbola Lapangan Lingkaran
Permainan sepakbola lapangan lingkaran memiliki ketrampilan yang
kompleks dan bersifat terbuka. Kompleksitas sepakbola lapangan lingkaran
meliputi menendang bola, mengiring bola, menyundul bola, merampas bola, dan
mengumpan bola. Selain kompleksitas skill yang ada, permainan sepakbola
lapangan lingkaran tergolong pada jenis permainan yang memiliki ketrampilan
atau skill yang terbuka. Artinya Pada permainan ini tidak hanya dituntut untuk
menerapkan skill individunya saja tapi bisa dikombinasikan dengan skill rekan 1
timnya.
Tabel 2.1.
Perbedaan antara permainan sepakbola dan sepakbola lapangan lingkaran
Sepakbola
Sepakbola dengan
Keterangan
lapangan lingkaran
Ukuran lapangan dengan
panjang 91,8 m – 120 m,
dan lebarnya antara 46,9
m - 91,8 m.

Ukuran lapangan dengan
Diameter 14 m.

Disesuaikan dengan
kondisi lapangan dan
jumlah pemain.

Dua tim yang masingmasing tim berjumlah 11
pemain dan salah
seorang sebagai penjaga
gawang.

Dua tim yang masingmasing berjumlah 5 pemain
dan semua berperan sebagai
pemain.

Jumlah pemain
menyesuaikan luas
lapangan.

Memakai dua gawang
dan dijaga oleh seorang
penjaga gawang.

Memakai dua bola sebagai
titik sasaran dan tidak
terdapat penjaga gawang.

Tidak adanya
penjaga gawang
dimaksudkan agar
mempermudah
mencetak skor dan
semua pemaik aktif
bergerak.

Mencetak gol dilakukan
dengan menendang bola
dari luar maupun dalam
daerah gawang.

Mencetak gol dilakukan
dengan menendang bola
sampai mengenai bola
sebagai target atau
sasarannya.

Mencetak gol
dilakukan untuk
mencetak angka
sebanyakbanyaknya.
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Lama permainan 2 X 45
menit.

Lama permainan 2 X 10
menit.

Diharapkan pemain
lebih aktif dalam
permainan.

Terdapat peraturan offside

Tidak terdapat peraturan off- Pemain bebas berada
side
di posisi manapun

Tackling dan benturan
fisik diperbolehkan.

Tackling dan benturan fisik
tidak diperbolehkan.

Bola yang digunakan
adalah bola sepak yang
terbuat dari karet.

Bola yang digunakan adalah
bola sepak yang terbuat dari
karet dan berukuran 4.

Karena bentuk
lapangan tidak
begitu luas maka
akan rentan
terjadinya cidera.
Pemakaian bola
sepak ukuran 4
disesuaikan dengan
karakteristik dan
pertumbuhan siswa.

Permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran merupakan salah
satu upaya yang diwujudkan dengan harapan mampu membuat anak lebih aktif
bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan ketika mengikuti
pembelajaran sepakbola.
2.7 Peraturan Permainan Sepakbola dengan menggunakan Lapangan
Lingkaran
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola dengan
lapangan lingkaran. Peraturan dalam permainan sepakbola dengan lapangan
lingkaran terdiri dari beberapa hal antara lain:
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1) Lapangan
Lapangan yang digunakan berbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu
dengan diameter berukuran 14 m.
Bola yang digunakan adalah bola sepak yang terbuat dari karet
berukuran 4.
2) Gawang
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran menggunakan
bola dengan ukuran 4 sebagai gawangnya yang diletakkan di tengah garis
gawang sebagai target atau sasarannya.

Gambar 1.1 Ukuran Lapangan Sepakbola dengan Lapangan Lingkaran
Keterangan :
: Bola yang digunakan sebagai target atau sasaran
: Titik penalti
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3) Jumlah Pemain
Permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran
dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang
yang berperan sebagai pemain.
Perlengkapan Pemain
Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau
seragam olahraga, celana pendek, dan sepatu olahraga.
4) Lama Permainan dan Tendangan Permulaan
Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 10
menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan tendangan permulaan.
Tendangan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua pemain berada di
daerah bagian lapangan masing-masing. Tendangan permulaan dilakukan
dengan tendangan pertama (bola ditempatkan di titik lingkaran tengah
lapangan) ditendang ke daerah lawannya. Jika terjadi gol, permainan harus
dimulai kembali dengan tendangan permulaan.
5) Wasit
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dipimpin oleh seorang
wasit. Wasit mempunya wewenang untuk mengawasi jalannya permainan.
Wasit berada di luar area lapangan permainan.
6) Cara Mecetak Gol
Dikatakan gol apabila bola telah mengenai target atau sasaran bola yang
berada di titik gawang. Tim yang mencetak gol lebih banyak selama
pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. Cara mencetak gol dilakukan
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dengan cara menendang bola sampai mengenai target atau sasaran yaitu
bola.
7) Tendangan Hukuman (Penalty).
Pemain yang melakukan handsball di area penalti atau melakukan
pelanggaran keras di area manapun langsung diberikan hukuman tendangan
penalti. Tendangan hukuman dilakukan dengan jarak 4 meter dari garis
gawang. Bola harus diletakkan tepat di titik penalti.
8) Tendangan ke Dalam
Tendangan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar
melewati garis luar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan menggunakan
kaki dan ditendang ke lapangan permainan. Bola harus diletakkan tepat di
atas garis.
9) Tendangan Sudut dan Off-Side
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran tidak ada
tendangan sudut dan tidak ada off-side.
2.8 Kerangka Berpikir
Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Jasmani,
Olahraga

dan

mempraktekkan

Kesehatan
permainan

di

Sekolah

sepakbola

Dasar,
dengan

siswa

diharapkan

peraturan

yang

dapat
sudah

dikembangkan sesuai dengan situasi yang ada dilapangan. Pada kenyataannya
dalam proses pembelajaran permainan sepakbola di Sekolah Dasar masih dalam
bentuk permainan yang sesuai peraturan baku, baik dalam hal peralatan, lapangan
yang digunakan maupun peraturannya. Dari pelaksanaan pembelajaran tersebut
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dijumpai anak-anak yang merasa tidak senang, bosan dan kurang aktif bergerak
dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani. Melalui permainan sepakbola dengan
menggunakan lapangan lingkaran diharapkan kepada guru mata pelajaran penjas
untuk bisa lebih kreatif lagi untuk memunculkan ide-ide baru dalam menciptakan
modifikasi permainan.
Dalam pembelajaran penjas seorang guru harus bisa membawa suasana
peserta didik untuk bisa lebih aktif dalam gerak dan tidak merasa cepat bosan
atau jenuh dengan materi yang diberikan. Dalam pembelajaran penjas, guru juga
harus dituntut untuk bisa PAIKEM (Pembelajaran, Aktif, Inovatif,

Kreatif,

Efektif dan Menyenangkan) dalam menyampaikan suatu materi yang diajarkan.
Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 2004 (2003:1-2)
disebutkan bahwa, Pendidikan Jasmani merupakan proses pendidikan yang
memanfaatkan aktivitas jasmanani dan direncanakan secara sistematik bertujuan
untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif,
sosial dan emosional. Lebih jauh ditegaskan bahwa, Pendidikan Jasmani
merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang
memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak,
keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran
dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani.
Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di
Sekolah Dasar (SD), siswa diharapkan dapat mempraktikkan permainan sepakbola
dengan

peraturan

yang

dimodifikasi.

Pada

kenyataanya

dalam

proses

pembelajaran permainan sepakbola di Sekolah Dasar (SD) masih dikemas dalam
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bentuk permainan yang tidak dimodifikasi, baik dalam hal peralatan, lapangan
yang digunakan maupun peraturannya. Konsekuensi yang terjadi dari pelaksanaan
pembelajaran tersebut adalah anak-anak merasa kurang senang, bosan dan kurang
aktif bergerak dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani.
Pengembangan permainan sepakbola merupakan salah satu upaya yang harus
diwujudkan. Model pembelajaran permainan sepakbola melalui permainan
sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran diharapkan mampu membuat
anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan
ketika mengikuti pembelajaran penidikan jasmani.

BAB III
METODE PENGEMBANGAN
3.1 Model Pengembangan
Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis
penelitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang sedang
meningkat penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia
penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran.
Penelitian pengembangan mengembangkan permainan sepakbola disesuaikan
dengan kondisi atau luas lapangan yang tersedia dan jumlah pemain. Penelitian ini
juga disesuaikan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak
mengambil subjek yang besar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian
pengembangan permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran
adalah sebagai berikut:
1) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk
observasi lapangan dan kajian pustaka.
2) Mengembangkan bentuk produk awal ( berupa peraturan permainan
sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran ).
3) Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli Penjas dan dua ahli
pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan
kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis.
4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli
dan uji coba kelompok kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan tehadap
produk awal yang dibuat oleh peneliti.
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5) Uji coba lapangan.
6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan.
7) Hasil akhir model pembelajaran sepakbola melalui permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran bagi siswa kelas V Sekolah Dasar
yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan.
3.2 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan pada model pembelajaran sepakbola melalui
permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran ini dilakukan
melalui beberapa tahap.
Tahapan-tahapan tersebut antara lain:
Analisis Kebutuhan

Observasi dan Wawancara

Kajian pustaka

Pembentukan produk awal

Tinjauan Ahli permainan dan
Ahli pembelajaran

Uji coba kelompok kecil
10 Siswa kelas V SDN Pakintelan
03
Revisi Produk Pertama

Uji Lapangan
26 Siswa kelas V SDN Pakintelan 03
Revisi Produk Akhir
Produk Akhir
Permainan Sepakbola lapangan lingkaran
Gambar 3.1 rosedur pengembangan
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3.2.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini.
Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini
peneliti mengadakan observasi di SDN Pakintelan 03 tentang pelaksanaan
olahraga sepakbola dengan cara melakukan pengamatan langsung tentang proses
pembelajaran dan aktifitas fisik siswa.
3.2.2 Pembuatan Produk Awal
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya
adalah pembuatan produk model permainan sepakbola dengan menggunakan
lapangan lingkaran. Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti
membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli
Penjas dan dua ahli pembelajaran sebagai kelayakan model permainan yang akan
digunakan sebagai pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD
Negeri Pakintelan 03.
3.2.3 Uji Coba Produk
Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1)
menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun
instrument pengumpulan data, dan (4) menetakan teknik analisis data.
Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, atau
daya tarik dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu jenis data yang
dikumpulkan adalah sebagai berikut :
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1. Model pembelajaran yang efektif, artinya data yang digali apakah uji
coba yang dilaksanakan dapat mengembangkan aspek kognitif,
afektif, psikomotorik dan fisik.
2. Mudah dilakukan semua peserta didik.
3. Menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk aktif bergerak.
4. Aman dan nyaman bagi peserta didi
3.2.4 Revisi Produk Pertama
Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari
evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang
telah diujicobakan. Dalam hal ini yang perlu direfisi untuk permainan sepakbola
lapangan lingkaran adalah peraturan permainan untuk diperjelas.
3.2.5 Uji Coba Lapangan
Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan
dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03
Semarang. Uji coba lapangan dilaksanakan setelah uji coba skala kecil di revisi
oleh satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran. Uji coba lapangan dilaksanakan
oleh semua siswa kelas V SD N Pakintelan 03 yang berjumlah 26 siswa dan di uji
cobakan sebanyak 3 kali.
Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran yang kemudian melakukan uji coba
permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran. Setelah selesai
melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah
dilakukan.
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3.2.6 Revisi Produk Akhir
Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas V
SD Negeri Pakintelan 03 Semarang.
3.2.7 Hasil Akhir
Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa
pengembangan model pembelajaran sepakbola melalui permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran.
3.3 Uji Coba Produk
Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas,
efisiensi dan kebermanfaatan dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam
pelaksanaan uji coba adalah sebagai berikut:
1. Model pembelajaran yang efektif, artinya data yang digali apakah uji
coba yang dilaksanakan dapat mengembangkan aspek kognitif,
afektif, psikomotorik dan fisik.
2. Mudah dilakukan semua peserta didik.
3. Menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk aktif bergerak.
4. Aman dan nyaman bagi peserta didik.
3.3.1 Desain Uji Coba
Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat
keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba
yang dilaksanakan terdiri dari:
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1. Siswa dibariskan kemudian diberikan pengarahan tentang permainan
sepakbola lapangan lingkaran.
2. Siswa melakukan pemanasan.
3. Siswa melakukan permainan kecil yang barkaitan dengan permainan
sepakbola lapangan lingkaran.
4. Siswa melakukan permainan inti yaitu sepakbola lapangan lingkaran.
5. Setelah melakukan ujicoba permainan sepakbola lapangan lingkaran
siswa dilanjutkan untuk mengisi kuesioner tentang permainan yang
telah dilakukan.
3.3.1.1 Evaluasi Ahli
Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada
subjek, produk yang dibuat dievaluasi (validasi) terlebih dahulu oleh satu ahli
Penjas yaitu (Mohamad Annas, S.Pd., M.Pd.), dan dua ahli Pembelajaran
(Kusmiati,S.Pd) dan (Gunawan,S.Pd) dengan kualifikasi (1) Mohamad Anas
,S.Pd., M.Pd adalah dosen mata kuliah Sepakbola di FIK UNNES, (2) Kusmiyati,
S.Pd, dan Gunawan,S.Pd adalah sebagai ahli pembelajaran.
Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan peralatan, jumlah
pemain, perlengkapan pemain, lama permainan dan tendangan permulaan, cara
mencetak gol, tendangan hukuman (penalty), dan tendangan ke dalam. Untuk
menghimpun data dari para ahli dilakukan dengan cara memberikan draf model
awal dengan disertai lembar evaluasi kepada para ahli Penjas dan ahli
pembelajaran. Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian dan saran
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terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar
pengembangan produk.
3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil
Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli kemudian
diujicobakan kepada siswa kelas V SDN Pakintelan 03 Semarang. Pada uji coba
kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa putra sebagai subjeknya. Pengambilan
siswa sebagai subjek dilakukan secara random karena karakteristik dan tingkat
kesegaran jasmani siswa yang berbeda.
Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan Lingkaran. Setelah melakukan uji coba siswa
mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba
kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang
dikembangkan.
1. Siswa dibariskan kemudian diberikan pengarahan tentang permainan
sepakbola lapangan lingkaran.
2. Siswa melakukan pemanasan.
3. Siswa melakukan permainan kecil yang barkaitan dengan permainan
sepakbola lapangan lingkaran.
4. Siswa melakukan permainan inti yaitu sepakbola lapangan lingkaran.
5. Setelah melakukan ujicoba permainan sepakbola lapangan lingkaran
siswa dilanjutkan untuk mengisi kuesioner tentang permainan yang
telah dilakukan.
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3.3.1.3 Revisi Produk Pertama
Hasil dari evaluasi satu ahli penjas dan ahli pembelajaran, serta uji coba
analisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat.
3.3.1.4 Uji Coba Lapangan
Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama,
selanjutnya dilakukan uji lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan pada 26 siswa
kelas V SDN Pakintelan 03 Semarang.
Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepakbola
dengan menggunakan lapangan lingkaran yang kemudian melakukan uji coba
permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran. Setelah selesai
melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah
dilakukan.
3.3.2 Subjek Uji Coba
Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan ahli pembelajaran.
2) Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa V SDN Pakintelan 03
Semarang dipilih sampel secara random.
3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 26 siswa kelas V SDN Pakintelan 03
Semarang.
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3.4 Jenis Data
Data yang diperoleh adalah data kuatitatif dan data kualitatif. Data kualitatif
diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan saran dari
ahli penjas dan narasumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk
bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari pengambilan
denyut nadi dari pengaruh penggunaan produk.
3.5 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk
lembar evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun
data dari para ahli Penjas dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk
mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner
adalah subjek yang relatif banyak sehingga data dapat diambil secara serentak
dan waktu yang singkat. Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda.
Kuesioner ahli dititikberatkan pada produk pertama yang dibuat, sedangkan
kuesioner siswa dititkberatkan pada kenyamanan produk.
Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus
dinilai kelayakannya. Faktor yag digunakan dalam kuesioner berupa kualitas
model pembelajaran sepakbola dengan lapangan lingkaran. Serta komentar dan
saran umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan
“sangat baik” dengan cara member tanda “√” pada kolom yang tersedia.
1 : tidak baik
2 : kurang baik
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3 : cukup baik
4 : baik
5 : sangat baik
Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan
digunakan pada kuesioner ahli:
Tabel 3.1
Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
No.
1

Faktor
Kualitas Model

Indikator
Kualitas

produk

kompetensi,

Jumlah

terhadap

keaktifan

standar

siswa,

15

dan

kelayakan untuk diajarkan pada siswa SD
Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaaan yang harus
dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang
digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif.
Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak”
Alternative Jawaban

Positif

Negatif

Ya

1

0

Tidak

0

1

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang
akan digunakan pada siswa:
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Tabel 3.3
Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
No.
1

Faktor
Psikomotorik

Indikator

Jumlah

Kemampuan siswa mempraktekkan varisai

5

gerak dalam bermain model pembelajaran
sepakbola dengan lapangan lingkaran.
2

Kognitif

Kemampuan siswa memahami peraturan dan

5

pengetahuan tentang model pembelajaran
sepakbola dengan lapangan lingkaran.

3

Afektif

Menampilkan sikap dalam bermain model

5

pembelajaran sepakbola dengan lapangan
lingkaran, serta nilai kerjasama, sportifitas,
dan kejujuran.

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini
adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan
data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan
teknik analisis kualitatif.
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Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus Muhammad Ali,
(1987:184), yaitu:




 100%


Keterangan :
F

= Nilai dalam %

f

= Nilai yang diperoleh

N

= jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data

100%

= konstanta

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk
memperoleh kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasisfikasi dalam
persentase.
Tabel 3.4
Klasifikasi Presentase
Persentase

Klasifikasi

0 - 20%

Tidak baik

20,1 - 40%

Kurang baik

40,1 - 70%

Cukup baik

70,1 - 90%

Baik

90,1 - 100%

Sangat baik

(Mohammad Ali 1897:184)

BAB IV
HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Data Uji Coba

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan
Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan pembelajaran yang terjadi
dilapangan terutama berkaitan dengan proses pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu
diadakan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis
proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi
pembelajaran yang terjadi sesungguhnya dilapangan, melakukan observasi
pembelajaran dan melakukan studi pustaka/ kajian literature.
Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan sepakbola yang
dimodifikasi dalam pelaksanaanya dilakukan dengan sepakbola lapangan
lingkaran untuk mengatasi masalah kurangnya sarana dan prasarana serta
kejenuhan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada kenyatannya yang ada
permainan sepakbola adalah salah satu oahraga yang sangat diminati oleh siswa
untuk itu maka perlunya ada terobosan atau modifikasi permainan supaya siswa
tidak cepat merasa bosan dan jenuh.
Berdasar uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk mengembangkan
model permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dengan model bermain
peran yang sesuai dengan karakteristik siswa usia sekolah dasar. Peneliti berharap
produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam
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bermain sepakbola yang dapat membuat anak merasa senang, siswa terlibat aktif
selama proses pembelajaran, siswa termotifasi untuk berlatih, sehingga akhirnya
anak dapat meningkatkan kebugaran jasmani sesuai yang diharapkan. Produk
yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru pejsorkes dalam
memberikan pembelajaran permainan sepakbola lebih efektif, lebih bervariasi
dengan menggunakan produk yang dihasilkan.
4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal
Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa pengembangan
model pembelajaran permainan sepakbola lapangan lingkaran yang sesuai dengan
karakteristik anak usia sekolah dasar. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah
membuat produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Analisis tujuan dan karakteristik pengembangan model permainan sepakbola
lapangan lingkaran di sekolah dasar.
2. Analisis Karakteristik Siswa Sekolah Dasar.
3. Mengkaji literature tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau
mengembangkan model pembelajaran

permainan sepakbola lapangan

lingkaran.
4. Menetapkan

prinsip-prinsip untuk mengembangkan model modifikasi

permainan sepak boa lapangan lingkaran yang lebih efektif.
5. Menetapkan tujuan, isi dan strategi pengelolaan pembelajaran.
6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.
7. Menyusun produk awal model pada permainan sepakbola lapangan lingkaran.
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Berdasarkan
karakteristik

uji

siswa,

literatur

tentang

prinsip-prinsip

pengertian

pengemabangan

permainan
model

sepakbola,

pembelajaran

permainan bagi usia pemula, maka tersusunlah draf pengembangan model
pembelajaran sepakbola lapangan lingkaran :
4.1.4.3 DRAF PRODUK AWAL
4.1.3.1 Pengembangan model permainan sepakbola lapangan lingkaran pada
siswa kelas V Sekolah Dasar
4.1.3.2 Pengertian Permainan Sepakbola Lapangan lingkaran
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran adalah merupakan bentuk
permainan sepakbola yang menggunakan bola sebagai sasarannya dengan
menggunakan lapangan dengan bentuk lingkaran. Setiap tim masing-masing
terdiri dari 5 orang pemain, dimana semua pemain berperan sebagai pemain di
dalam lapangan. Bola yang digunakan dalam pembelajaran permainan sepakbola
ini terbuat dari karet dan berukuran 4.
Permulaan permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dilakukan seperti
permainan sepakbola pada umumnya, bola ditempatkan di titik lingkaran tengah
lapangan dan ditendang ke daerah lawannya (kick off). Di dalam permainan
sepakbola ini menggunakan bola sebagai gawangnya, dimana masing-masing tim
mempunyai satu gawang yang harus dijaga dari lawan.
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran ini bertujuan untuk untuk
mencetak angka sebanyak banyaknya dengan cara menendang bola mengenai
sasaran bola sebagai targetnya. Selain itu diharapkan agar anak kelak menjadi
anak yang cerdas, terampil, jujur, dan sportif. Serta diharapkan dalam diri anak
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akan tumbuh dan berkembang semangat persaingan, kerjasama, interaksi sosial
dan pendidikan moral.
Pada saat berlangsungnya permainan diusahakan pemain harus bersikap
sportif, fairplay dan jujur. Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran
tidak diperbolehkan melakukan bodi fisik yang berlebihan misalnya seperti
menendang lawan, menjatuhkan lawan, mendorong lawan, atau berusaha
menciderai lawan.
Suatu tim dinyatakan menang apabila tim tersebut dapat mengenai sasaran
bola lawannya terbanyak, dan apabila sama, maka permainan dinyatakan seri atau

draw dan dilanjut dengan adu penalti. Permainan ini berlangsung selama 2 x 10
menit.
4.1.3.3 Peraturan Permainan Sepakbola dengan menggunakan Lapangan
Lingkaran
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola dengan
Lapangan Lingkaran. Peraturan dalam permainan sepakbola dengan Lapangan
lingkaran terdiri dari beberapa hal antara lain:
1) Lapangan
Lapangan yang digunakan berbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu
dengan diameter berukuran 14 m. Bola yang digunakan adalah bola sepak
yang terbuat dari karet berukuran 4.
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2) Gawang
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran menggunakan
bola dengan ukuran 4 sebagai gawangnya yang diletakkan di tengah garis
gawang sebagai target atau sasarannya.

Gambar 4.1 Ukuran Lapangan Sepakbola dengan Lapangan Lingkaran
Keterangan :
: Bola yang digunakan sebagai target atau sasaran
: Titik penalti
3) Jumlah Pemain
Permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran
dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang
yang berperan sebagai pemain.
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Perlengkapan Pemain
Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau
seragam olahraga, celana pendek, dan sepatu olahraga
4) Lama Permainan dan Tendangan Permulaan
Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 10
menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan tendangan permulaan.
Tendangan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua pemain berada di
daerah bagian lapangan masing-masing. Tendangan permulaan dilakukan
dengan tendangan pertama (bola ditempatkan di titik lingkaran tengah
lapangan) ditendang ke daerah lawannya. Jika terjadi gol, permainan harus
dimulai kembali dengan tendangan permulaan.
5) Wasit
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dipimpin oleh seorang
wasit. Wasit mempunya wewenang untuk mengawasi jalannya permainan.
Wasit berada di luar area lapangan permainan.
6) Cara Mecetak Gol
Dikatakan gol apabila bola telah mengenai target atau sasaran bola yang
berada di titik gawang. Tim yang mencetak gol lebih banyak selama
pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. Cara mencetak gol dilakukan
dengan cara menendang bola sampai mengenai target atau sasaran yaitu
bola.
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7) Tendangan Hukuman (Penalty).
Pemain yang melakukan handsball atau melakukan pelanggaran di area
penalti langsung diberikan hukuman tendangan penalti. Tendangan
hukuman dilakukan dengan jarak 4 meter dari garis gawang. Bola harus
diletakkan tepat di titik penalti.
8) Tendangan ke Dalam
Tendangan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar
melewati garis luar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan menggunakan
kaki dan ditendang ke lapangan permainan. Bola harus diletakkan tepat di
atas garis.
9) Tendangan Sudut dan Off-Side
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran tidak ada
tendangan sudut dan tidak ada off-side.
4.1.4 Validasi Ahli
4.1.4.1 Validasi Draf produk awal
Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan sepakbola
lapangan lingkaran pada siswa sekolah dasar ini sebelum diujicobakan dalam uji
coba skala kecil perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan tema
produk pengembangan ini. Untuk memvalidasi produk yang dihasilkan peneliti
melibatkan (1) Orang ahli berasal dari dosen yaitu Mohamad annas, S.Pd., M.Pd.
dan dua orang guru penjas sekolah dasar yaitu : Kusmiyati S.Pd, dan Gunawan
S.Pd, Validasi dilakukan dengan cara peneliti memberikan draf awal model
pembelajaran

permainan sepakbola lapangan lingkaran berupa Rencana
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli dan
guru pendidikan jasmani sekolah dasar. Lembar evaluasi pembelajaran permainan
sepakbola lapangan lingkaran saran serta komentar umum dari ahli penjas dan
guru penjas. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran
dengan menggunakan instrumen pengukuran skala Likert 1 samapi 5. Caranya
dengan menyotreng atau memberikan tanda √ pada salah satu angka yang
tersedia pada lembar evaluasi yang diberikan oleh peneliti Lembar evaluasi
terlampir pada lampiaran.
4.1.4.2 Deskripsi Data Validasi Ahli
Data yang diperoleh dari pengiisian kuesioner oleh para ahli, merupakan
pedoman untuk menyatakan apakah produk model pembelajaran permainan
sepakbola lapangan lingkaran ini dapat digunakan untuk uji coba skala kecil
maupun uji coba coba lapangan. Berikut adalah hasil pengisian kuesioner dari
para ahli dan dua orang guru penjas sekolah dasar.
Tabel 4.1 Hasil rata-rata Skor Penilaian Ahli
No

Ahli

Hasil Rata-rata Skor Penilaian

1

Ahli Penjas

2

Ahli Pembelajaran I

92%

3

Ahli Pembelajaran II

86,67%

Rata-rata

81,33%

86,67%

Berdasarkan hasil pengisisan kuesioner yang dilakukan oleh ahli dan guru
penjas tersebut diperoleh rata-rata 86,67% atau masuk kategori “Baik”, oleh
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karena itu sesuai kriteria yang ditetapkan disimpulkan bahwa model pembelajaran
sepakbola lapangan lingkaran melalui pendekatan lingkungan luar sekolah
tersebut dapat digunakan sebagai uji coba skala kecil. Hasil evaluasi ahli dan guru
penjas dapat dilihat pada lampiran 6 Halaman 90.
Masukan berupa saran dan komentar pada produk pengembangan model
pembelajaran sepakbola lapangan lingkaran sangat diperlukan untuk perbaikan
terhadap model pembelajaran. Saran perbaikan model pembelajaran sepakbola
lapangan lingkaran dapat dilihat pada lampiran 5 hal 89.
4.1.4.3 Revisi Draf Produk Awal sebelum Uji Coba Skala Kecil.
Berdasarkan saran ahli dan komentar dari guru penjas Sekolah Dasar pada
produk pengembangan model pembelajaran sepakbola lapangan lingkaran seperti
yang telah terurai diatas,

maka dapat segera dilaksanakan revisi produk

berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas sebagai berikut :
1) Revisi produk pengembangan model pembelajaran sepakbola lapangan
lingkaran ini adalah memilih alternatif tempat, sesuai dengan tema minimnya
sarana dan prasarana olahraga disekolah dengan memanfaatkan halaman
sekolah.
2) Alternatif peralatan yang digunakan disesuaikan dengan materi pokok, dan
benar - benar menunjang terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan karakteristik anak Sekolah Dasar.
3) Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa usia sekolah
dasar dimana masa anak usia sekolah dasar adalah seorang peniru yang ulung,
kompetitif, aktif bergerak, dan dan suka mendapatkan penghargaan baik
berupa saran, komentar, pujian dari guru atau orang yang lebih dewasa.

50

4) Tuangkan perencanaan pembelajaran pada sebuah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran berupa (RPP)
5) Sesuai karakteristik siswa usia sekolah dasar ciptakan suasana riang selama
proses pembelajarn berlangsung, libatkan siswa aktif bergerak selama kegiatan
pembelajaran terutama siswa perempuan, hindari penjelasan yang menyulitkan
anak dan sulit dimengerti dan sulit dipahami.
4.2

Data Uji Coba Skala Kecil
Setelah produk pengembangan model pembelajaran permainan sepakbola

lapangan lingkaran divalidasi oleh ahli dan dua orang guru penjas sekolah dasar
serta telah direvisi, maka pada tanggal 11 Desember 2012 draf produk diuji
cobakan kepada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakintelan 03 Semarang,
yang berjumlah 10 anak sebanyak dua kali pengambilan sample dengan
menggunakan sample secara random.
Uji coba skala kecil ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan
yang dihadapi anak selama proses pembelajaran permainan sepakbola lapangan
lingkaran berlangsung seperti : kualitas produk,

ketertarikan anak terhadap

produk, tingkat kesenangan, motivasi siswa, peran serta siswa atau keaktifan
siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan apakah produk membosankan
atau tidak bagi siswa.
Uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan awal dari
produk yang dikembangkan, data Uji coba ini dihimpun dengan menggunakan
kuesioner yang dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 92. Data uji coba skala
kecil dapat dilihat pada lampiran 11, 12, dan 13 pada halaman 99, 100, dan 101.
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Berdasarkan data uji coba skala kecil didapat rata-rata prosentase pilihan
jawaban yang sesuai 86%,. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka model
pembelajaran permainan sepakbola lapangan lingkaran tersebut memenuhi kriteria
baik sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran pada
kelas V SD Negeri Pakintelan 03, Semarang.
Keseluruhan data yang diperoleh dari evaluasi ahli dan dua orang guru penjas
sekolah dasar dan uji coba skala kecil ini digunakan sebagai dasar untuk
memperbaiki kualitas produk dalam memasuki uji coba skala besar (uji coba
lapangan). Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model
pembelajaran permainan sepakbola lapangan lingkaran diujicobakan dalam skala
kecil perlu dicari pemencahanya, hal itu sangat diperlukan sebagai perbaikan
terhadap model pembelajaran tersebut, berikut adalah berbagai permasalahan
setelah uji coba skala kecil dilaksanakan.
1. Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, siswa kurang memanfaatkan luas
lapangan permainan. Siswa cenderung bergerombol dalam berebut bola
sehingga sulit untuk melakukan bola kepada teman dan bola cenderung
sering keluar.
2. Dalam pelaksanan uji coba skala kecil , siswa cenderung menonjolkan
sikap individualis dalam penguasaan bola sehingga kurang adanya kerja
sama antar tim.
3.

Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, masing-masing tim mempunyai
kostum yang sama yaitu menggunakan pakaian olahraga yang sama
sehingga setiap pemain bingung dalam membedakan antara kawan dan
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lawan. Oleh karena itu ada pembedaan sehingga adanya perbedaan dalam
permainan sepakbola lapangan lingkaran.
4.2.1 Revisi Produk setelah uji Coba Skala Kecil
Berdasarkan saran dari ahli dan dua orang guru pendidikan jasmani sekolah
dasar pada produk atau model yang telah diujicobakan kedalam uji coba skala
kecil, maka dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk
berdasarkan saran ahli dan dua orang guru pendidikan jasmani sekolah dasar
terhadap produk yang telah diuji cobakan adalah sebagai berikut :
1.

Dalam melaksanakan pembelajaran permainan sepakbola lapangan

lingkaran siswa diharuskan tidak cenderung individu, siswa harus bisa melakukan
umpan kepada teman agar bisa terjalin kerja sama anta tim.
2.

Dalam melaksanakan pembelajaran, masing-masing tim dibedakan

menjadi dua tim yaitu tim dengan baju masuk dan baju keluar, atau menggunakan
rompi, agar terlihat ada pembedaan timdan diharapkan dapat berjalan dengan
lancer dan kompetitif.
3.

Seuaikan gerakan pemanasan dengan materi latihan Inti.

4.

Dalam melaksanakan tugas pemebelajaran permainan sepakbola lapangan

lingkaran terjadi kemampuan skill yang berbeda antara siswa laki - laki dan
perempuan, sehingga perlu ada pemisahan saat siswa melakukan tugas,
kelompokkan siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Berikut adalah hasil produk model pembelajaran permainan sepakbola
lapangan lingkaran bagi siswa kelas V Sekolah Dasar, yang telah direvisi sesuai
dengan masukan dan saran para ahli Penjas dan ahli pembelajaran:
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4.3

Draf Setelah Uji Coba Skala Kecil

Pengembangan Model Permainan Sepakbola Lapangan Lingkaran pada
Siswa kelas V Sekolah Dasar
4.3.1 Pengertian Permainan Sepakbola Lapangan lingkaran
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran adalah merupakan bentuk
permainan sepakbola yang menggunakan bola sebagai sasarannya dan
menggunakan lapangan dengan bentuk lingkaran. Setiap tim masing-masing
terdiri dari 5 orang pemain, dimana semua pemain berperan sebagai pemain di
dalam lapangan. Bola yang digunakan dalam pembelajaran permainan sepakbola
ini terbuat dari karet dan berukuran 4.
Tabel 4.2
Perbedaan antara permainan sepakbola dan sepakbola dengan sepakbola
menggunakan lapangan lingkaran
Sepakbola
Sepakbola dengan
Keterangan
lapangan lingkaran
Ukuran lapangan dengan
Ukuran lapangan dengan
panjang 91,8 m – 120 m,
Diameter 14 m.
dan lebarnya antara 46,9 m
- 91,8 m.

Disesuaikan dengan
kondisi lapangan dan
jumlah pemain.

Dua tim yang masingmasing tim berjumlah 11
pemain dan salah seorang
sebagai penjaga gawang.

Dua tim yang masingmasing berjumlah 5
pemain dan semua
berperan sebagai pemain.

Jumlah pemain
menyesuaikan luas
lapangan.

Memakai dua gawang dan
dijaga oleh seorang
penjaga gawang.

Memakai dua bola
sebagai titik sasaran dan
tidak terdapat penjaga
gawang.

Tidak adanya penjaga
gawang dimaksudkan
agar mempermudah
mencetak skor dan
semua pemain aktif
bergerak.
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Mencetak gol dilakukan
dengan menendang bola
dari luar maupun dalam
daerah gawang.

Mencetak gol dilakukan
dengan menendang bola
sampai mengenai bola
sebagai target atau
sasarannya.

Mencetak gol
dilakukan untuk
mencetak angka
sebanyak-banyaknya.

Lama permainan 2 X 45
menit.

Lama permainan 2 X 10
menit.

Diharapkan pemain
lebih aktif dalam
permainan.

Terdapat peraturan off-side Tidak terdapat peraturan
off-side

Pemain bebas berada
di posisi manapun

Tackling dan benturan
fisik diperbolehkan.

Tackling dan benturan
fisik tidak diperbolehkan.

Bola yang digunakan
adalah bola sepak yang
terbuat dari karet.

Bola yang digunakan
adalah bola sepak yang
terbuat dari karet dan
berukuran 4.

Karena bentuk
lapangan tidak begitu
luas maka akan rentan
terjadinya cidera.
Pemakaian bola sepak
ukuran 4 disesuaikan
dengan karakteristik
dan pertumbuhan
siswa.

Permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran merupakan
salah satu upaya yang diwujudkan dengan harapan mampu membuat anak lebih
aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan ketika
mengikuti pembelajaran sepakbola.
4.3.2 Peraturan Permainan Sepakbola dengan menggunakan Lapangan
Lingkaran
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan sepakbola dengan
Lapangan Lingkaran. Peraturan dalam permainan sepakbola dengan Lapangan
lingkaran terdiri dari beberapa hal antara lain:
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1) Lapangan
Lapangan yang digunakan berbentuk lingkaran. Ukuran lapangan yaitu
dengan diameter berukuran 14 m.
Bola yang digunakan adalah bola sepak yang terbuat dari karet
berukuran 4.
2) Gawang
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran menggunakan
bola dengan ukuran 4 sebagai gawangnya yang diletakkan di tengah garis
gawang sebagai target atau sasarannya.

Gambar 4.2 Ukuran Lapangan Sepakbola dengan Lapangan Lingkaran
Keterangan :
: Bola yang digunakan sebagai target atau sasaran
: Titik penalty

56

3) Jumlah Pemain
Permainan sepakbola dengan menggunakan lapangan lingkaran
dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim beranggotakan 5 orang
yang berperan sebagai pemain.
Perlengkapan Pemain
Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari pakaian atau
seragam olahraga, celana pendek, dan sepatu olahraga.
4) Lama Permainan dan Tendangan Permulaan
Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 10
menit. Untuk memulai permainan dimulai dengan tendangan permulaan.
Tendangan permulaan dilakukan dengan ketentuan semua pemain berada di
daerah bagian lapangan masing-masing. Tendangan permulaan dilakukan
dengan tendangan pertama (bola ditempatkan di titik lingkaran tengah
lapangan) ditendang ke daerah lawannya. Jika terjadi gol, permainan harus
dimulai kembali dengan tendangan permulaan.
5) Wasit
Permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran dipimpin oleh seorang
wasit. Wasit mempunya wewenang untuk mengawasi jalannya permainan.
Wasit berada di luar area lapangan permainan.
6) Cara Mecetak Gol
Dikatakan gol apabila bola telah mengenai target atau sasaran bola yang
berada di titik gawang. Tim yang mencetak gol lebih banyak selama
pertandingan dinyatakan sebagai pemenang. Cara mencetak gol dilakukan
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dengan cara menendang bola sampai mengenai target atau sasaran yaitu
bola.
7) Tendangan Hukuman (Penalty).
Pemain yang melakukan handsball atau melakukan pelanggaran di area
penalti langsung diberikan hukuman tendangan penalti. Tendangan
hukuman dilakukan dengan jarak 4 meter dari garis gawang. Bola harus
diletakkan tepat di titik penalti.
8) Tendangan ke Dalam
Tendangan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar
melewati garis luar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan menggunakan
kaki dan ditendang ke lapangan permainan. Bola harus diletakkan tepat di
atas garis.
9) Tendangan Sudut dan Off-Side
Dalam permainan sepakbola dengan lapangan lingkaran tidak ada
tendangan sudut dan tidak ada off-side.
4.4

Data Uji coba lapangan
Uji coba lapangan besar dilakukan setelah dilakukan validasi dan evaluasi

oleh ahli dan saran dari dua orang guru pendidikan Jasmani sekolah dasar pada uji
coba skala kecil . Uji coba lapangan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan
perubahan yang telah dilakukan pada uji coba sebelumnya, apakah

model

permainan sepakbola lapangan lingkaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran.
Uji coba lapangan skala besar ini dilakukan oleh siswa kelas V SD Negeri
Pakintelan 03 Semarang yang berjumlah 26 siswa putra dan putri dilakukan empat
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kali percobaan. Data uji coba lapangan skala besar dihimpun dengan
menggunakan kuesioner ahli dan siswa.
Berdasarkan data pada lampiran 21 Halaman 109 Diperoleh data dengan rata
- rata prosentase jawaban yang sesuai 86 % , Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan maka model pembelajaran permainan sepakbola lapangan lingkaran
ini telah memenuhi kriteria

baik , sehingga dapat digunakan untuk acuan

pembelajaran pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakintelan 03 Semarang.
4.5

Analisis Data

4.5.1 Analisis Data Uji Coba Skala Kecil
Pada Lampiran 9, 9 10 pada halaman 96, 97, 98 disajikan data hasil uji coba skala
kecil. Berdasarkan tabel analisis data beberapa aspek yang menjadi Indikator pada
uji coba skala kecil yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Aspek kualitas model pengembangan model permaian sepakbola lapangan
lingkaran, dapat presantase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
2. Aspek perbedaan pengembangan model permainan sepakbola lapangan
lingkaran, didapat prosentase 100 %, Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan, maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat
gunakan
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3. Aspek peraturan pengembangan model permaianan sepakbola lapangan
lingkaran 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka aspek ini
memenuhi kriteria cukup baik sehingga dapat digunakan
4. Aspek dimainkan semua orang,didapat persentase 70%, Berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan, maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik
sehingga dapat digunakan.
5. Aspek cara mencetak skor , didapat presentase 100% Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga
aspek ini dapat digunakan.
6. Aspek permainan sepakbola lapangan lingkaran, didapat persentase 80%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
7. Aspek menggiring bola, didapat persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehinggga
aspek ini dapat digunakan.
8. Aspek mengumpan pada teman, dalam permaianan sepakbola lapangan
lingkaran, didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
9. Aspek berlari dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran, didapat
persentase 90% .Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini
telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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10.

Aspek kemudahan

dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran,

didapat persentase 70% .Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek
ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
11.

Aspek keberanian , didapat persentase 100%.Berdasarkan kritetria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehinggga
dapat digunakan.
12.

Aspek kesenangan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik . sehingga
aspek ini dapat digunakan.
13.

Aspek menerima kekalahan, didapat persentase70%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik.
Sehinggga aspek ini dapat digunakan.
14.

Aspek sportif, didapat presentase 70%. Berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik. Sehinggga
aspek ini dapat digunakan.
15.

Aspek keinginan, , didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik .
sehinggga aspek ini dapat digunakan.
4.5.2 Analisis Data Uji Coba Lapangan
Pada lampiran 21 halaman 109 disajikan data uji lapangan / uji coba skala
besar pada pengembangan model permaianan sepakbola lapangan lingkaran.
Berdasarkan data tersebut diperoleh rata – rata prosentase jawaban yang sesuai
88,59 %, Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka pengembangan model

61

permaian sepakbola lapangan lingkaran memenuhi kriteria baik, sehingga dapat
digunakan untuk siswa Sekoalah Dasar Pakintelan 03 Semarang.
Berdasarkan Tabel analisis data pada lampiran hasil uji coba lapangan
skala besar sesuai dengan indikator yang

ditetapkan yang diperoleh melalui

kuesioner pengguna produk dapat disimpulkan sebagai berikut
1.

:

Aspek kualitas model pengembangan model permaian sepakbola lapangan
lingkaran, dapat presantase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga
aspek ini dapat digunakan.

2.

Aspek perbedaan pengembangan model permainan sepakbola lapangan
lingkaran didapat prosentase 86,62 %, Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan, maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat
gunakan

3.

Aspek peraturan pengembangan model permaianan sepakbola lapangan
lingkaran 73,08

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka

aspek ini memenuhi kriteria cukup baik sehingga dapat digunakan
4.

Aspek dapat dimainkan semua orang, didapat persentase 88,46%,
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,

maka aspek ini telah

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan.
5.

Aspek mencetak skor dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran ,
didapat presentase 96,15% Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini
dapat digunakan.
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6.

Aspek permainan sepakbola lapangan lingkaran, didapat persentase
88,46%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah
memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7.

Aspek menggiring bola, didapat persentase 76,92%. Berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik
sehinggga aspek ini dapat digunakan.

8.

Aspek cara mengumpan pada teman dalam permaianan sepakbola
lapangan lingkaran, didapat persentase 84,62% berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga
aspek ini dapat digunakan.

9.

Aspek berlari dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran, didapat
persentase 88,46% .Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek
ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

10.

Aspek kemudahan

dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran,

didapat persentase 76,92% .Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini
dapat digunakan.
11.

Aspek keberanian , didapat persentase 88,46%.Berdasarkan kritetria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehinggga
dapat digunakan.

12.

Aspek kesenangan, didapat persentase 96,15%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik .
sehingga aspek ini dapat digunakan.
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13.

Aspek menerima kekalahan, didapat persentase 88,46%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria
baik. Sehinggga aspek ini dapat digunakan.

14.

Aspek sportif, didapat presentase 96,15%. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik. Sehinggga
aspek ini dapat digunakan.

15.

Aspek keinginan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik .
sehinggga aspek ini dapat digunakan.

4.6

Pembahasan
Dari tahapan pengambilan data yang sudah dilalui, produk pengembangan

model pembelajaran sepakbola lapangan lingkaran dalam permainan sepakbola
kelas V sudah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan dianalisa data. Produk
permainan

yang

dimodifikasi

membuat

siswa

aktif

dalam

melakukan

pembelajaran. Dari segi aspek psikomotorik , siswa aktif bergerak dalam
melakukan melakukan permainan. Dari segi aspek kognitif, siswa lebih mudah
dalam melakukan permainan sepakbola lapangan lingkaran, sedangkan dari segi
afektif, siswa melakukan pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan riang
gembira.
Dalam setiap model pembelajaran pasti terdapat kekurangan dan
kelebihan. Adapun kekurangan dan kelebihan pengembangan model permainan
sepakbola lapangan lingkaran kelas V SD Negeri Pakintelan 03 yaitu, : Teknik
dasar bermain sepakbola lapangan lingkaran masih kurang. Kelebihannya yaitu,
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:area permainan dengan bentuk lingkaran lebih efektif dibandingkan dengan area
dengan bentuk sebenarnya karena dalam area berbentuk lingkaran tanpa adanya
sudut membuat siswa lebig leluasa dalam aktifitas geraknya.
Hasil Analisis data evaluasi ahli penjas, didapat rata-rata prosentase 81,33
%, Berdasasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk pengembangan
model permaianan sepakbola lapangan lingkaran ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Pakintelan 03 Semarang.
Sesuai dengan indikator penelitian ini faktor yang menjadikan model ini dapat
diterima adalah penilaian kualitas pengembnagan model permainan sepakbola
lapangan lingkaran yang dilakukan oleh ahli Penjas pada aspek 6, 8, 10 yaitu
mendapat poin 5. Selain ketiga aspek tersebut ada 5 aspek penilaiain kualitas
model pembelajaran yaitu aspek 1, 4, 7, 9, 11,12, 14,15 yang telah memenuhi
kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat point 4. Dan aspek penilaian
2, 3, 5, 13 dengan kriteria cukup baik karena mendapat point 3.
Hasil Analisis data evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata
prosentase

92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk

pengembangan model permaianan sepakbola lapangan lingkaran

ini telah

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD
Pakintelan 03 Semarang . Berdasarkan indikator dalam penelitian ini faktor yang
menjadikan model ini dapat diterima adalah penilaian kualitas pengembangan
model permaianan sepakbola lapangan lingkaran yang dilakukan oleh ahli
Pembelajaran I pada aspek 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 14

aspek tersebut telah

memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 5. Selain kedua aspek tersebut
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, ada aspek penilaian kualitas model permainan, yaitu aspek 2, 3, 13, 15, yaitu
yang telah memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat point
4. Dan pada aspek 12 mendapat point 3.
Hasil Analisis data evaluasi ahli Pembelajaran II, didapat rata-rata
prosentase 86,67 %, Berdasasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk
pengembangan model permainan sepakbola lapangan lingkaran ini telah
memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD
Pakintelan 03 Semarang. Sesuai dengan indikator dalam penelitian ini faktor yang
menjadikan model ini dapat diterima adalah penilaian kualitas pengembnagan
model permainan sepakbola lapangan lingkaran

yang dilakukan oleh ahli

Pembelajaran II pada aspek 5, 6, 7, 13, 15 aspek tersebut telah memenuhi kriteria
sangat baik yaitu mendapat poin 5. Selain aspek tersebut , ada aspek penilaian
kualitas model permainan, yaitu aspek 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 yang

telah

memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat point 4. Dan
aspek 4 mendapat point 3.
Hasil Analisis data uji coba kelompok kecil, didapat rata-rata prosentase
86 %, Berdasasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk pengembangan
model permainan sepakbola lapangan lingkaran ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri Pakintelan 03
Semarang.
Hasil Analisis data uji coba kelompok lapangan (skala besar), didapat ratarata prosentase

88.59%, Berdasasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka

produk pengembangan model permaianan sepakbola lapangan lingkaran ini telah
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memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri
Pakintelan 03 Semarang .
4.6 Prototipe Produk
Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pengembangan
model permainan sepakbola lapangan lingkaran dalam penjasorkes, dapat diambil
garis besar bahwa pengembangan pembelajaran yang telah dibuat sangat efektif
digunakan sebagai salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan minat dan
memberi rasa aman bagi siswa pembelajaran penjasorkes.
Produk

yang

dikembangkan

dapat

digunakan

dalam

pembelajaran

Penjasorkes melalui berbagai modifikasi sarana dan prasarana maupun bentuk
permainan. Hal ini terbukti setelah produk awal revisi, pengembangan model
permainan sepakbola lapangan lingkaran dalam penjasorkes mendapat tanggapan
positif dari Ahli penjasorkes, Ahli pembelajaran maupun siswa. Karena
merupakan pembelajaran yang aktif, inofatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Hal ini dapat dijadikan alternative model pembelajaran penjasorkes khususnya
sepakbola.
4.6.1 kelemahan permainan sepakbola lapangan lingkaran
1. Bola terlalu banyak sering keluar dari area permainan, dikarenakan kurangnya
teknik dasar sepakbola lapangan lingkaran denngan baik dan kerja sama tim
dalam permainan kurang kompak.
Untuk dapat bermain sepakbola lapangan lingkaran dengan baik pemain
dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang
baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepakbola lapangan lingkaran
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dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepakbola
adalah:
1. Menendang (Kicking)
Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan
sepakbola yang paling dominan. Tujuan menendang bola adalah untuk
mengumpan (passing), menembak ke gawang (shooting at the goal), dan
menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping).
2) Menghentikan Bola (Stopping)
Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar permainan
sepakbola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola.
Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola.
3) Menggiring Bola (Dribbling)
Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau
pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang dipergunakan dalam
menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk
menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati
jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan.
4) Tendangan kedalam (kick-in)
Tendangan ke dalam dilakukan ketika seluruh bagian bola telah keluar
melewati garis luar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan menggunakan
kaki dan ditendang ke lapangan permainan. Bola harus diletakkan tepat di
atas garis.

BAB V
KAJIAN DAN SARAN

5.1

Kajian

Hasil akhir dari model pengembangan ini adalah berupa produk pengembangan
model permaianan sepakbola lapangan lingkaran dengan modifikasi permainan
yang telah diuji cobakan pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Pakintelan 03
Semarang. Uji coba tersebut dilakukan dua kali, pertama uji coba skala kecil
dengan subyek uji coba berjumlah 10 siswa, sedang pada uji coba kedua atau uji
coba skala besar dengan subyek uji coba berjumlah 26 siswa. Dalam penelitian
tersebut peneliti didampingi oleh 1 orang ahli dan dua orang guru penjas Sekolah
Dasar yang selalu memberikan validasi saran terhadap draf produk yang diuji
cobakan terhadap subyek.
Berdasarkan hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka diadakan
revisi produk meliputi :
1.

Produk model penegembangan model permainan sepakbola lapangan
lingkaran sudah dapat dipraktikan kepada subjek uji coba produk berdasarkan
hasil analisa dari evaluasi ahli penjas didapat rata-rata persentase 81,33%,
hasil analisa data dari evaluasi Pembelajaran I didapat rata-rata 92%, dan
hasil analisa dari evaluasi Pembelajaran II didapat rata-rata 86,67%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka produk pengembnagan
model permainan sepakbola lapangan lingkaran ini telah memenuhi kriteria
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baik sehingga dapat digunkan untuk siswa SD Negeri Pakintelan 03
Semarang
2.

Produk pengembangan model permaianan sepakbola lapangan lingkaran
sudah dapat digunakan bagi siswa SD Negeri Pakintelan 03. Hal itu
berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata
persentase pilihan jawaban yang sesuai 86%. Dan hasil analisis data uji coba
lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 88,59%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka produk pengembangan
model permainan sepakbola lapangan lingkaran ini telah memenuhi kriteria
baik sehinggga dapat digunakan untuk siswa SD Negeri Pakintelan 03
Semarang.

3.

Faktor yang menjadikan pengembangan model permaianan sepakbola
lapangan lingkaran diterima oleh siswa SD Negeri Pakintelan 03 Semarang
adalah rata-rata dari semua aspek uji coba skala kecil maupun uji coba
lapangan pengembangan model permainan ini dapat digunakan bagi siswa
SD.

5.2
1.

Saran
Produk pengembangan model permainan sepakbola lapangan lingkaran
sekolah yang telah dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan proses
pembelajaran di Sekolah Dasar pada umumnya , sekaligus untuk menjawab
bahwa minimnya sarana dan prasarana olahraga tidak menghalangi
terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani d Sekolah Dasar.
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2.

Penggunaan model ini dilaksanakan sesuai seperti apa yang telah dilaksanan
namun tidak menutup kemungkinan bahwa produk ini masih dapat
disempurnakan atau dikembangkan sesuai dengan sarana dan prasarana yang
ada di sekolah masing-masing.

3.

Pengggunaan pengembangan model permainan sepakbola lapangan lingkaran
ini dapat digunakan untuk pembelajaran sepakbola karena sesuai dengan
karakteristik siswa, sarana dan prasarana sekolah.

4.

Bagi guru – guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar diharapkan dapat
mempunyai keberanian dan mempunyai kreatifitas untuk menciptakan modelmodel permainan sepakbola yang menarik dan variatif untuk digunakan
dalam pembelajaran sepakbola di Sekolah Dasar.

5.

Dalam permainan ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih perlu
adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya disesuaikan
dengan kondisi yang tersedia di sekolahan, sehingga permainan sepakbola
lapangan lingkaran dapat digunakan lebih efektif dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Ateng. 1992. Asas dan Landasan Pendidikan Jasmani. Jakarta:
Depdikbud.
Agus Mahendra. 2003. Falsafah Pendidian Jasmani. Jakarta: Depdiknas
Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra. 2000. Perkembangan Gerak dan Belajar
Gerak. Jakarta: Depdikbud
Arikunto Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
Depdiknas. 2003. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta :
Depdiknas.
Husdarta. 2009. Manajemen Pendidikan Jasmani. Bandung: Alfabeta
Rusli Lutan. 2001. Asas-Asas Pendidikan Jasmani. Jakarta: Depdiknas.
Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
Sucipto, dkk. 2000. Sepakbola. Jakarta: Depdikbud.
Suherman, Adang. 2000. Dasar-Dasar Penjaskes. Jakarta: Depdiknas.
Suherman, dan Bahagia. 2000. Prinsip-prinsip Pengembangan dan Modifikasi

Cabang Olahraga. Jakarta : Depdiknas.
Tim Penyusun. 2011. Panduan Penyusunan Skripsi. Semarang : Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

71

72

Lampiran 1 (SK.P)
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Lampiran 2 (srt pnlitian dr sd)
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Lampiran 3 (srt.pnltian)
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Lampiran 4
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI
EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN SEPAKBOLA
LAPANGAN LINGKARAN PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR
NEGERI PAKINTELAN 03 SEMARANG
Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Materi Pokok

: Permainan sepakbola lapangan lingkaran

Standar kompetensi

:Mempraktekan berbagai variasi gerak dasar kedalam
permainan

dan

olahraga

dengan

peraturan

yang

dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Kompetensi dasar

:Mempraktekan gerak dasar kedalam modifikasi permainan
sepakbola melalui bermain sepakbola lapangan lingkaran,
serta nilai kerjasama, sportifitas dan kejujuran.

Sasaran Program

: Siswa Kelas V Sekolah Dasar

Evaluator

:

Tanggal

:

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu,
sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Sepakbola Lapangan
Lingkaran yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi
siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. Berhubungan dengan hal
tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada
setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini:
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas.
2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran
umum, serta kesimpulan.
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3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik”
dengan cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : tidak baik
2 : kurang baik
3 : cukup baik
4 : baik
5 : sangat baik
4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan
yang telah disediakan.

A. Kualitas Model Permainan
No

Aspek yang dinilai

Skala Penilaian
1

1

Kesesuaian dengan kompetensi
dasar yaitu mempraktikan variasi
gerak dasar kedalam modifikasi
permainan bola besar, serta nilai
kerjasama, sportifitas, dan
kejujuran

2

Kejelasan petunjuk permainan.

3

Ketepatan memilih bentuk / model
permainan bagi siswa.

4

Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.

5

Kesesuaian bentuk / model
permainan untuk dimainkan siswa.

6

Kesesuaian bentuk model
permainan dengan karakteristik

2

3

4

Komentar
5
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siswa.
7

Mendorong perkembangan aspek
fisik jasmani siswa.

8

Mendorong perkembangan aspek
kognitif siswa.

9

Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.

10

Mendorong perkembangan aspek
efektif siswa.

11

Dapat dimainkan siswa yang
terampil maupun tidak terampil.

12

Dapat dimainkan oleh siswa putra
dan putri.

13

Mendorong siswa aktif bergerak.

14

Meningkatkan minat dan motivasi
siswa berpartisipasi dalam
pembelajaran sepakbola.

15

Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran permainan
Sepakbola lapangan lingkaran

B. Saran untuk perbaikan model pembelajaran permainan
Petunjuk:
1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan
pada kolom 2.
2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3.
3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom
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No.

Bagian yang direvisi

Alasan direvisi

Saran perbaikan

1

2

3

4
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C. Komentar dan Saran Umum

D.

Kesimpulan
Model pengembangan pembelajaran ini dinyatakan :
1. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil tanpa revisi.
2. Layak untuk digunakan/uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran.
3. Tidak layak digunakan/uji coba skala kecil.
(mohon memberi tanda silang/melingkari pada nomor yang sesuai
dengan kesimpulan bapak/ibu)
Semarang, ……………2012
Evaluator

(……………………..)
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Lampiran 5

KOMENTAR DAN SARAN AHLI
Nama Ahli

Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi

Mohammad

Di perbaiki sesuai

Annas , S.Pd.,
M.Pd
(Ahli

Saran perbaikan

Pola gerak pemain

Sering

dengan kebutuhan

bergerombol

gerak siswa

Penjasorkes)
Anak-anak
Kusmiyati, S.Pd

diharapkan dapat

(Ahli

lebih aktif bergerak

Pembelajaran I)

memanfaatkan
kondisi lapangan

Gunawan, S.Pd

Peraturan untuk

(Ahli

disampaikan ke

Pembelajaran II)

anak harus jelas
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Lampiran 6

HASIL PENGISIAN KUESIONER AHLI DAN GURU PENJAS UJI COBA
SKALA KECIL

Ahli I

Ahli II

Ahli III

Skor

Skor

Skor

4

5

4

Kejelasan petunjuk permainan

3

4

4

Ketepatan memilih bentuk /

4

4

4

3

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

4

4

5

4

5

5

4

No.

Instrumen Soal
Kesesuaian dengan kompetensi
dasar yaitu mempraktikan variasi

1.

gerak dasar kedalam modifikasi
permainan bola besar, sportifitas,
dan kejujuran

2.
3.

4.

model permainan bagi siswa
Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan
Kesesuaian bentuk / model

5.

permainan untuk dimainkan
siswa
Kesesuaian bentuk model

6.

permainan dengan karakteristik
siswa

7.

8.

9.

10.

Mendorong perkembangan aspek
fisik jasmani siswa
Mendorong perkembangan aspek
kognitif siswa
Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa
Mendorong perkembangan aspek
afektif siswa
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11.

12.
13.

14.

Dapat dimainkan siswa yang

4

5

4

4

3

3

Mendorong siswa aktif bergerak

3

4

5

Meningkatkan minat dan

4

5

4

4

4

5
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81,33%

92%

86,67%

terampil maupun tidak terampil
Dapat dimainkan oleh siswa
putra dan putri

motivasi siswa berpartisipasi
dalam pembelajaran sepakbola
Aman diterapkan dalam

15.

pembelajaran permainan
sepakbola lapangan lingkaran

Jumlah
Persentase
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Lampiran 7

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA
PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN SEPAKBOLA LAPANGAN
LINGKARAN PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI
PAKINTELAN 03 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 20012/2013

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
1.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurjujurnya.

2.

Berilah tanda contreng (√) pada salah satu jawaban: Ya/Tidak pada kolom
yang tersedia sesuai dengan pilihanmu.

3.

Selamat mengerjakan dan terimakasih.

I.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama

: …………………………………………………………..

Umur

: …………………………………………………………..

No. absen

: …………………………………………………………..

Kelas

: …………………………………………………………..

Alamat

: SD Negeri Pakintelan 03 Semarang
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II. PERTANYAAN
A. Pertanyaan Kognitif
No.

1

2

3

4

5

Pertanyaan

Jawaban
Ya

Tidak

Apakah kamu tahu cara bermain sepakbola lapangan
lingkaran?
Apakah kamu tahu perbedaan bermain sepakbola
lapangan lingkaran dengan sepakbola sesungguhnya?
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada dalam
permainan sepakbola lapangan lingkaran?
Apakah permainan sepakbola lapangan lingkaran dapat
dimainkan oleh semua orang?
Apakah kamu tahu bagaimana cara mencetak skor
dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran?

Pertanyaan Psikomotor
No.
1

Pertanyaan
Apakah menurut kamu permainan sepakbola lapangan
lingkaran ini merupakan permainan yang sulit?

2

Apakah dalam pengembangan model permainan sepakbola
lapangan lingkaran ini kamu merasa mudah untuk
menggiring bola?

3

Apakah kamu merasa kesulitan untuk mengumpan pada
teman dalam permainan sepakbola lapangan lingkaran?

4

Apakah kamu merasa sulit saat berlari dalam permainan
sepakbola lapangan lingkaran?

5

Apakah cara bermain sepakbola lapangan lingkaran lebih
mudah dari permainan sepakbola yang sudah kamu kenal?

Jawaban
Ya

Tidak
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Afektif
Pertanyaan

No.

1

2

3

4

5

Apakah kamu merasa takut melakukan permainan sepakbola
lapangan lingkaran?
Apakah kamu merasa senang setelah mencetak skor dalam
permainan sepakbola lapangan lingkaran?
Apakah kamu dapat menerima seandainya tim kamu kalah
dalam pertandingan?
Apabila dalam permainan kamu melakukan pelanggaran,
apakah kamu akan segera minta maaf?
Apakah kamu mau memainkan permainan sepakbola
lapangan lingkaran lagi?

Jawaban
Ya

Tidak
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Lampiran 8

BIODATA SISWA UJI COBA SKALA KECIL KELAS V
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA SISWA
A.Dwi Zainulmuna
Arya Dwi Ferdinand
Bagus Cahya
Faiz Al Nur R
Firza Pramudia
M Septa Anjar
M. Ilham
Maulana Surya
Rahmat Febri
Syaiful Anwar

JENIS KELAMIN

USIA

Laki-laki

10 tahun

Laki-laki

11 tahun

Laki-laki

11 tahun

Laki-laki

10 tahun

Laki-laki

11 tahun

Laki-laki

10 tahun

Laki-laki

11 tahun

Laki-laki

12 tahun

Laki-laki

10 tahun

Laki-laki

12 tahun
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Lampiran 9

JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF
No.

Nama Siswa

Butir Soal
1

2

3

4

5

1.

A.Dwi Zainulmuna

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

2.

Arya Dwi Ferdinand

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

3.

Bagus Cahya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

4.

Faiz Al Nur R

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

5.

Firza Pramudia

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

6.

M Septa Anjar

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

7.

M. Ilham

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

8.

Maulana Surya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

9.

Rahmat Febri

Ya

Ya

10.

Syaiful Anwar

Ya

Ya

Tidak Tidak
Ya

Ya

Ya
Ya
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Lampiran 10

JAWABAN KUESIONER ASPEK PSIKOMOTOR
No.

Nama Siswa

Butir Soal
1

2

Ya

Ya

3

4

5

1.

A.Dwi Zainulmuna

Tidak Tidak Tidak

2.

Arya Dwi Ferdinand

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

3.

Bagus Cahya

Tidak Tidak Tidak Tidak

Ya

4.

Faiz Al Nur R

Tidak

Ya

Tidak Tidak

Ya

5.

Firza Pramudia

Tidak

Ya

Tidak Tidak

Ya

6.

M Septa Anjar

Tidak

Ya

7.

M. Ilham

Tidak

Ya

8.

Maulana Surya

Tidak

Ya

9.

Rahmat Febri

Tidak

10.

Syaiful Anwar

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak Tidak Tidak
Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak Tidak

Ya

Ya

Tidak Tidak

Ya

89

Lampiran 11

JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF
No.

Nama Siswa

Butir Soal
1

2

3

4

5

1.

A.Dwi Zainulmuna

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

2.

Arya Dwi Ferdinand

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

3.

Bagus Cahya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

4.

Faiz Al Nur R

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

5.

Firza Pramudia

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

6.

M Septa Anjar

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

7.

M. Ilham

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Ya

8.

Maulana Surya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

9.

Rahmat Febri

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Ya

10.

Syaiful Anwar

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya
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Lampiran 12
Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif (skala kecil)
Butir Soal
No.

Nama Siswa

Total
1

2

3

4

5

1

A.Dwi Zainulmuna

1

1

1

1

1

5

2

Arya Dwi Ferdinand

1

1

0

1

1

4

3

Bagus Cahya

1

1

1

0

1

4

4

Faiz Al Nur R

1

1

1

1

1

5

5

Firza Pramudia

0

1

0

1

1

3

6

M Septa Anjar

1

1

1

0

1

4

7

M. Ilham

1

1

1

1

1

5

8

Maulana Surya

1

1

1

1

1

5

9

Rahmat Febri

1

1

0

0

1

3

10

Syaiful Anwar

1

1

1

1

1

5

Jumlah

9

10

7

7

10

43

Presentase

90

100

70

70

100
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Lampiran 13

Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Aspek Psikomotor (skala kecil)
Butir soal
No.

Nama Siswa

Total
1

2

3

4

5

1

A.Dwi Zainulmuna

0

1

1

1

0

3

2

Arya Dwi Ferdinand

1

0

1

1

1

4

3

Bagus Cahya

1

0

1

1

0

3

4

Faiz Al Nur R

1

1

1

1

1

5

5

Firza Pramudia

1

1

1

1

1

5

6

M Septa Anjar

1

1

0

0

1

3

7

M. Ilham

1

1

1

1

0

4

8

Maulana Surya

1

0

0

1

1

3

9

Rahmat Febri

1

1

1

1

1

5

10

Syaiful Anwar

0

1

1

1

1

4

Jumlah

8

7

8

9

7

39

Presentase

80

70

80

90

70
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Lampiran 14

Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Aspek Afektif (skala kecil)
Butir Soal
No

Nama Siswa

Total
1

2

3

4

5

1

A.Dwi Zainulmuna

1

1

1

1

1

5

2

Arya Dwi Ferdinand

1

1

0

1

1

4

3

Bagus Cahya

1

1

1

1

1

5

4

Faiz Al Nur R

1

1

1

1

1

5

5

Firza Pramudia

1

1

0

1

1

4

6

M Septa Anjar

1

1

1

1

1

5

7

M. Ilham

1

1

1

0

1

4

8

Maulana Surya

1

1

1

1

1

5

9

Rahmat Febri

1

1

0

1

1

4

10

Syaiful Anwar

1

1

1

1

1

5

Jumlah

10

10

8

90

10

46

Presentase

100

100

80

90

100
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Lampiran 15

BIODATA SISWA UJICOBA LAPANGAN KELAS V
NO

NAMA SISWA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A.Dwi Zainulmuna
Amalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Maulana Surya R
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P

JENIS KELAMIN

UMUR

L
P
P
P
L
P
L
P
P
P
P
L
L
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
P
L
P

10 tahun
11 tahun
11 tahun
11 tahun
11 tahun
10 tahun
11 tahun
11 tahun
11 tahun
10 tahun
11 tahun
10 tahun
11 tahun
11 tahun
11 tahun
11 tahun
10 tahun
10 tahun
11 tahun
12 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
10 tahun
12 tahun
10 tahun
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Lampiran 16
JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF

No.

Nama siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P

1
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

2
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

Butir soal
3
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya

4
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya

5
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
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Lampiran 17

JAWABAN KUESIONER ASPEK PSIKOMOTORIK
No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P

1
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak

Butir Soal
2
3
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak

4
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

5
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
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Lampiran 18

JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Siswa
A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P

1
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak

Butir Soal
2
3
4
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

5
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
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Lampiran 19

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

Butir Soal
3
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0

1

1

1

1

1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
100%

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
86,62

0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
19
73,08

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
23
88,46

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
96,15

4
4
4
4
5
5
5
5
3
5
5
5

Nama Siswa
A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth
Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P
Jumlah
Persentase

Total
4
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
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Lampiran 20

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER ASPEK
PSIKOMOTOR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Siswa
A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth
Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P
Jumlah
Persentase

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

2
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1

Butir Soal
3
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1

1

1

1

1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
23
88,46

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
20
76,92

1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
22
84,62

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
23
88,46

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
20
76,92

5
5
5
3
4
3
5
5
5
5
4
5

4
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1

5
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

Total
3
5
4
3
4
4
3
4
3
3
3
5
5
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Lampiran 21

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Siswa
A.Dwi Zainulmuna
Almalia Sholihati H.
Ana Chabibatur R.
Anisa Zaki R
Arya Dwi Ferdinand
Avenia N.R
Bagus Cahya R
Dian Ayu Puspita Rini
Dian Ayu Puspita Sari
Dyah Ayu N
Eva Nur Avivah
Fais Ainur R.
Firsa Ramudia
Gabriella Ruth
Maharani
Irmadela Suci
Ismi Nur Wakhida
Lusi Nunung
M Septa Anjar
M. Ilham
Mauliana Surya
Niken Rahma Wati
Nisa Majid
Rahmat Febri
Riska Dewi Sagita
Syaiful Anwar
Yolanda Ayu P
Jumlah
Persentase

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Butir Soal
3
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

5

1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
23
88,46

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
96,15

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
23
88,46

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
25
96,15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
100

5
5
5
4
5
4
4
5
5
4
5
5

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
5
5

100

Lampiran 22

ANALISIS HASIL UJI COBA LAPANGAN (N= 26)
PERTANYAAN

NO

1.

Apakah kamu tahu cara bermain
sepakbola lapangan lingkaran?

HASIL
JAWABAN PORSENTASE
Ya

100%

Ya

86,62%

Ya

73,08%

Ya

88,46%

Ya

96,15%

Tidak

88,46%

Ya

76,92%

Tidak

84,62%

Tidak

88,46%

Apakah kamu tahu perbedaan bermain
2.

sepa kbola lapangan lingkaran dengan
sepakbola sesungguhnya?
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang

3.

ada dalam permainan sepakbola lapangan
lingkaran?
Apakah permainan sepakbola lapangan

4.

lingkaran dapat dimainkan oleh semua
orang?
Apakah kamu tahu bagaimana cara

5.

mencetak skor dalam permainan
sepakbola lapangan lingkaran?
Apakah menurut kamu permainan

6.

sepakbola lapangan lingkaran ini
merupakan permainan yang sulit?
Apakah dalam pengembangan model

7.

permainan sepakbola sepakbola lapangan
lingkaran ini kamu merasa mudah untuk
menggiring bola?
Apakah kamu merasa kesulitan untuk

8.

mengumpan pada teman dalam permainan
sepakbola lapangan lingkaran?

9.

Apakah kamu merasa sulit saat berlari

101

dalam permainan sepakbola lapangan
lingkaran?
Apakah cara bermain sepakbola lapangan
10.

lingkaran mudah dari permainan

Ya

76,92%

Tidak

88,46%

Ya

96,15%

Ya

88,46%

Ya

96,15%

Ya

100%

sepakbola yang sudah kamu kenal?
11.

Apakah kamu merasa takut melakukan
permainan sepakbola lapangan lingkaran?
Apakah kamu merasa senang setelah

12.

mencetak skor dalam permainan
sepakbola lapangan lingkaran?

13.

Apakah kamu dapat menerima seandainya
tim kamu kalah dalam pertandingan?
Apabila dalam permainan kamu

14.

melakukan pelanggaran, apakah kamu
akan segera minta maaf?

15.

Apakah kamu mau memainkan permainan
sepakbola lapangan lingkaran lagi?

102

Lampiran 23
DOKUMENTASI

Pemanasan

Menjelaskan peraturan permainan

103

Permainan sepakbola lapangan lingkaran

104

105

Mengisi lembar kuesioner

Sswa SD N Pakintelan 03 semarang

106

Siswa SD N Pakintelan 03 Semarang

Lapangan Sepakbola Lapangan Lingkaran

