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SARI 

 
Atas Arief. 2013. “Model Pembelajaran Permainan sepak bola gawang melayang Dalam 

Penjasorkes Pada Siswa Kelas VI MI Hidayatus Shibyan kecamatan Sedan kabupaten 

Rembang tahun 2012”. Skripsi.Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. 

Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: (1) Drs. Mugiyo 

Hartono, M.Pd (2) Supriyono, S.Pd, M.Or . 

 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran 

permainan sepak bola gawang melayang dalam penjasorkes pada siswa kelas VI MI 

Hidayatus Shibyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2012. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk berupa model pembelajaran 

permainan sepak bola gawang melayang dalam penjasorkes pada siswa kelas VI MI 

Hidayatus Shibyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2012. 

Metode pengembangan ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada 

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

penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan 

kajian pustaka. (2) Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan permainan 

Sepak bola gawang melayang). (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 (12 

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

peneliti. (5) Uji coba lapangan (29 siswa). (6) Revisi produk akhir yang dilakukan 

berdasarkan hasil uji coba lapangan. (7) Hasil akhir model pembelajaran permainan sepak 

bola gawang melayang bagi siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan yang dihasilkan melalui 

revisi uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang 

diperoleh dari evaluasi ahli (satu ahli Penjas dan dua ahli pembelajaran), uji kelompok 

kecil (12 siswa putra MI Hidayatus Shibyan), dan uji coba lapangan (29 siswa kelas VI MI 

Hidayatus Shibyan).Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk 

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

digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek psikomotorik, kognitif, 

dan afektif siswa setelah menggunakan produk. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli Penjas 94,6 % (sangat 

baik), ahli pembelajaran I 96 % (sangat baik), ahli pembelajaran II 90,6 % (sangat baik), 

uji coba skala kecil 76,8 % (baik), dan uji coba lapangan 93,7 % (sangat baik). Model 

pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa berdasarkan hasil analisis nilai rata-rata 95,9 % 

yang termasuk dalam kategori (sangat baik), sehingga model ini dapat digunakan. 

Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran permainan 

sepak bola gawang melayang ini dapat digunakan bagi siswa kelas VI MI Hidayatus 

Shibyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2012. Saran yang diajukan adalah (1) 

model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang dapat digunakan sebagai 

alternatif penyampaian materi pembelajaran sepak bola untuk Siswa SD/MI, karena sesuai 

dengan karakteristik siswa dan sarana prasarana di sekolah. (2) bagi Guru penjas, 

diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran yang lebih menarik dan lebih 

variatif lagi untuk pembelajaran sepak bola disekolah, sehingga pembelajaran permainan 

sepak bola gawang melayang lebih efektif dan menyenangkan.



iii 
 

PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Atas Arief 

NIM : 6101408140 

Judul : Model Pembelajaran Permainan Sepak bola Gawang melayang Dalam 

    Penjasorkes Pada Siswa Kelas VI MI Hidayatus Shibyan Kecamatan Sedan 

    Kabupaten Rembang Tahun 2012 

 Saya menyatakan bahwa isi dari skripsi ini benar-benar merupakan hasil 

karya tulis ilmiah yang telah saya susun sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari 

karya tulis ilmiah orang lain. Berbagai pendapat serta temuan dari orang maupun 

pihak lain yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini dikutip dan dirujuk berdasarkan 

pedoman kode etik penyusunan karya tulis ilmiah. Apabila pernyataan saya ini tidak 

benar saya bersedia menerima sangsi akademik dari UNNES dan sangsi hukum 

sesuai yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

          Semarang,                 2013 

 Peneliti 

 

 Atas Arief 

 NIM. 6101408140 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia 

ujian skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

 Pada Hari  : 

 Tanggal   : 

         

Mengetahui : 

 

Dosen Pembimbing I      Dosen Pembimbing II 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd   Supriyono, S.Pd,M.Or 

NIP. 19610903 198803 1 002                                    NIP. 19720127 199802 1 001 

 

 

Mengesahkan, 

Ketua Jurusan PJKR 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd 

NIP. 19610903 198803 1 002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PENGESAHAN 

 

Telah Dipertahankan Di Hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Pada hari : Selasa 

Tanggal : 5 Maret  2013 

Jam  : 10.00 

Panitia Ujian 

Ketua      Sekretaris 

 

 

Drs. H. HarryPramono, M.Si.  Supriyono, S.Pd, M.Or 

NIP. 19591019 198503 1 001  NIP. 19720127 199802 1 001 

 

 

Dewan Penguji 

 

 

 

1. Dr. H. Sulaiman,M.Pd.        

NIP. 19620612 1 98901 1 001 

 

 

2. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd       

NIP. 19610903 198803 1 002 

    

3. Supriyono, S.Pd., M.Or       

NIP. 19720127 199802 1 001 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya diam dan tidak   berbuat apa-

apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha, dapat mewujudkan mimpinya”. 

 

 

PERSEMBAHAN  

1. Kedua orang tuaku Kuswandi dan 

Indasah yang slalu mendoakan dan 

memberi kepercayaan padaku. 

2. Kedua Kakakku Debit Kurniawan dan 

Aktiva Fajar Ihwani yang selalu 

mendukung dan mendoakanku.  

3. Adiku tersayang Lilia Kuswandari 

yang selalu mendukung dan 

mendo’akanku. 

4. Anak-anak Comando kost yang slalu 

ada di saat suka dan dukaku. 

5. Almamater PGPJSD 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas 

RidhoNya sehingga skripsi yang berjudul “Model pembelajaran permainan sepak 

bola gawang melayang dalam penjasorkes pada siswa kelas VI MI Hidayatus 

Shibyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2012”. Dapat terselesaikan. 

 Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tersusunnya skripsi ini bukan 

hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun juga berkat bantuan 

berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan 

peneliti untuk menjadi mahasiswa UNNES. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang telah memberikan ijin dan kesempatan 

kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 

3. Ketua Jurusan PJKR FIK UNNES, yang telah memberikan ijin penelitian untuk 

menyusun skripsi ini. 

4. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd selaku Pembimbing Utama yang dengan keikhlasan 

memberikan bimbingan, dorongan, dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Supriyono, S.Pd M.Or selaku Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran 

memberikan bimbingan, dorongan, dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Ali Hasan, S.Pdi. selaku kepala MI Hidayatus Shibyan kecamatan Sedan 

kabupaten Rembang, yang telah memberikan ijin tempat penelitian. 



viii 
 

7. Debit Kurniawan, S.Pd. selaku guru Penjas MI Hidayatus Shibyan kecamatan 

Sedan kabupaten Rembang, yang telah turut membantu kelancaran penelitian. 

8. Siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan yang telah bersedia menjadi sampel 

penelitian. 

9. Sahabat-sahabatku, Subkhan, Hani, Faiz , Yayan, Nurul, Rizki, dan Tri Agus yang 

selalu mendukung dan mendoakanku. 

10. Teman- temanku mahasiswa FIK UNNES angkatan 2008 terima kasih atas doa, 

bantuan, kerjasama dan motivasinya dalam penyusunan skripsi. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

semua pihak. 

 

 

Semarang,                         2013 

 

 

 

 

Penulis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................  i 

SARI ..........................................................................................................  ii 

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

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................  iv 

PENGESAHAN..........................................................................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...............................................................  vi 

KATA PENGANTAR .................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN  

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

1.2  Permasalahan .............................................................................  7 

1.3 Tujuan Pengembangan ................................................................  7 

1.4  Spesifikasi produk ......................................................................  7 

1.5  Pentingnya Pengembangan .........................................................  8 

1.6  Sumber Pemecahan Masalah ......................................................  8 

1.7 Penegasan Istilah.........................................................................  8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 2.1 Kajian Pustaka ...........................................................................  10 

2.1.1  Pengertian Pembelajaran ....................................................  10 

2.1.2  Model Pembelajaran ..........................................................  11 

2.2 Perkembangan Gerak .................................................................  12 

2.2.1 Pengertian Gerak ................................................................  12 

2.2.2 Belajar Gerak ......................................................................  12 

2.2.3 Kemampuan Gerak Dasar ...................................................  13 



x 
 

2.2.3.1 Kemampuan Lokomotor ...........................................  13 

2.2.3.2 Kemampuan Non Lokomotor ...................................  14 

2.2.3.3 Kemampuan Manipulatif ..........................................  14 

2.2.4 Gerak Sebagai Kebutuhan Anak ..........................................  14 

2.3 Pendidikan Jasmani ....................................................................  15 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Jasmani ...........................................  15 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani .................................................  17 

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani ...................................  18 

2.3.4 Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar .................................  19 

2.4 Karakter Siswa ...........................................................................  23 

2.4.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6-14 Tahun ...............  23 

2.4.2 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar ..............................  23 

2.4.3 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus ..............................  23 

2.5 Permainan Sepak bola ................................................................  25 

2.5.1 Lapangan ............................................................................  26 

2.5.2 Bola ....................................................................................  26 

2.6 Modifikasi .................................................................................  27 

2.6.1 Tujuan Pembelajaran dalam Penjas .....................................  28 

2.6.2 Tujuan Perluasan ................................................................  28 

2.6.3 tujuan Penghalusan .............................................................  28 

2.6.4 TujuanPenerapan ................................................................  29 

2.6.5 Struktur Modifikasi Permainan ...........................................  29 

2.7  Permainan Sepak bola gawang melayang ..................................  29 

2.7.1 Sepak bola gawang melayang .............................................  29 

2.7.2 Perlengkapan sepak bola gawang melayang ........................  32 

2.7.2.1 Lapangan ..................................................................  33 

2.7.2.2 Gawang ....................................................................  33 

2.7.2.3 Bola ..........................................................................  34 

2.7.3 Peraturan permainan sepak bola gawang melayang .............  34 

2.8 Kerangka Berpikir .......................................................................  35 

 



xi 
 

BAB III METODE PENGEMBANGAN 

3.1  Penelitian Pengembangan...........................................................  37 

3.2  Model Pengembangan ................................................................  39 

3.2.1 Sarana ...............................................................................  39 

3.2.2 Prasarana ...........................................................................  40 

3.3 Uji Coba Produk .........................................................................  40 

3.4 Desain uji coba produk ................................................................  41 

3.4.1 Uji coba skala  kecil ..........................................................  41 

3.4.2 uji coba skala besar ...........................................................  41 

3.5  Subyek uji coba ..........................................................................  42 

3.5.1 Subyek penelitian ..............................................................  42 

3.5.2 Evaluasi Ahli .....................................................................  42 

3.6   Cetak Biru Produk .....................................................................  43 

3.7   Jenis Data .................................................................................  43 

3.8   Instrumen Pengumpulan Data ...................................................  43 

3.8.1 Instrumen Evaluasi Model Oleh Ahli Penjasorkes .............  44 

3.8.2 Instrumen pengamatan oleh peneliti terhadap siswa ...........  45 

3.9 Analisis Data ...............................................................................  45 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN 

4.1  Penyajian Data Hasil Uji Coba ...................................................  46 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan ...................................................  46 

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal ..............................................  47 

4.1.3 Draf Produk Awal ..............................................................  48 

4.1.4 Validasi Ahli ......................................................................  50 

4.1.4 Data Uji Coba Skala Kecil .................................................  54 

4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil ....................................  54 

4.3 Revisi Produk Uji coba Skala Kecil.............................................  56 

4.3.1Deskripsi Aktivitas Siswa ...................................................  56 

4.3.2 Permasalahan atau Kendala Uji Coba Skala Kecil .............  58 

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Skala Besar ..........................................  59 



xii 
 

4.4.1 Analisis Data Hasil Uji Skala Besar ...................................  62 

4.5 Prototipe Produk .........................................................................  63 

4.5.1 Hakekat Model Permainan Sepak bola Gawang melayang .  64 

4.5.1.1 Peraturan Permainan Sepak bola Gawang melayang  64 

4.5.2 Kelemahan Sepak bola Gawang melayang ........................  68 

BAB V KAJIAN DAN SARAN 

5.1  Kajian ........................................................................................  69 

5.2  Saran ..........................................................................................  70 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................  71 

LAMPIRAN ...............................................................................................  72 

DOKUMENTASI PENELITIAN ................................................................  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                             Halaman 

2.1 Perbedaan permainan sepak bola dengan sepak bola gawang melayang .  32 

3.1 Klasifikasi presentase hasil analisis data ................................................  45 

4.1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli Draf Awal ........................................  51 

4.2 Hasil Rata-rata Evaluasi Ahli ................................................................  53 

4.3 Analisis Data Uji Skala Kecil Aspek Psikomotorik ................................  54 

4.4 Analisis Data Uji Skala Kecil Aspek Kognitif........................................  55 

4.5 Analisis Data Uji Skala Kecil Aspek Afektif ..........................................  55 

4.6 Hasil Jawaban Kuesioner Skala Kecil....................................................  56 

4.7 Evaluasi Ahli Penjas Dan Saran Perbaikan Model .................................  57 

4.8 Komentar dan Saran Umum ..................................................................  57 

4.9 Hasil Jawaban Kuesioner Skala Besar ...................................................  60 

4.10 Hasil Pengisian Kuesioner Ahli ...........................................................  60 

4.11 Data Hasil Keseluruhan dari Evaluasi ahli, Uji Coba Skala Kecil, dan  

Uji Skala besar ....................................................................................  62 

4.12 Perbedaan Sepak bola dengan Model Pembelajaran Permainan Sepak  

bola Gawang melayang ........................................................................  64 

 

 

 

 
 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                         Halaman 

2.1 Lapangan permainan sepak bola gawang melayang ...............................  33 

2.2  Gawang permainan sepak bola gawang melayang ................................  34 

4.1 Lapangan sepak bola gawang melayang skala kecil ...............................  48 

4.2 Gawang permainan sepak bola gawang melayang Skala kecil ...............  49 

4.3 Lapangan sepak bola gawang melayang skala besar ..............................  66 

4.4 gawang permainan sepak bola gawang melayang skala besar ................  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                                       Halaman 

1. Formulir usulan topik skripsi ...................................................................  72 

2. Surat keputusan Dekan tentang usulan Pembimbing ................................  73 

3. Surat permohonan ijin Penelitian .............................................................  74 

4.  Surat Keterangan Melakukan Penelitian .................................................  75 

5.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .......................................................  76 

6.  Lembar Evaluasi Ahli .............................................................................  81 

7.  Saran dan Perbaikan model oleh Ahli .....................................................  84 

8.  Lembar kuisioner untuk Siswa ...............................................................  85 

9.  Hasil pengisian kuisioner oleh Ahli ........................................................  88 

10.Daftar Siswa Uji Coba Skala Kecil .........................................................  90 

11. Jawaban kuisioner Skala kecil aspek Psikomotorik ................................     91  

12. Jawaban kuisioner Skala kecil aspek Kognitif .......................................  92 

13. Jawaban kuisioner Skala kecil aspek Afektif .........................................  93 

14. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner skala kecil Aspek psikomotorik ...  94 

15. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner skala kecil Aspek Kognitif ...........  95 

16. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner skala kecil Aspek Afektif .............  96 

17. Daftar Siswa Uji Skala Besar ................................................................  97 

18. Jawaban kuisioner Skala Besar aspek Psikomotorik ..............................  99 

19. Jawaban kuisioner Skala Besar aspek Kognitif ......................................  100 

20. Jawaban kuisioner Skala Besar aspek Afektif ........................................  101 



xvi 
 

21. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner skala besar Aspek psikomotorik ...  102 

22. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner Skala Besar aspek kognitif ...........  103 

23. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner Skala Besar aspek Afektif  ...........  104 

24. Dokumentasi Penelitian .........................................................................  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan pada dasarnya berperan mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

tujuannya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia baik itu sosial, spiritual 

dan intelektual, serta profesional dalam bidangnya. Berdasarkan ketetapan Undang – 

Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang didalamnya membahas bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan jaman. 

Pendidikan memiliki sasaran paedagogik, oleh karena itu pendidikan kurang 

lengkap tanpa adanya Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, karena gerak 

merupakan aktivitas jasmani yang merupakan dasar bagi manusia untuk mengenal 

dunia dan dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah dengan 

perkembangan jaman.  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes)   merupakan 

usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses 

pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan 

pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, 

pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan 

kawasan organik, neuromuskular, intelektual dan sosial (Abdulkadir Ateng, 1992:4). 
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Dalam perkembangannya yang terjadi selama ini telah terjadi kecenderungan 

dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek 

kemampuan kognitif saja. Pandangan ini membawa akibat terabaikannya aspek 

moral, akhlak budi pekerti, seni, psikomotor, serta life skill. 

Dalam penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya 

mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “ 

Developentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 

disampaikan harus memerhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak, dan 

dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar 

tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak 

didik yang diajarnya. Perkembangan atau kematangan yang dimaksud mencakup 

fisik, psikis maupun keterampilannya http://pojokpenjas. blogspot.com/ 2008/12/ modifikasi-

pembelajaran-pendidikan.html 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran 

yang wajib diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan 

menengah atau kejuruan melalui aktivitas fisik, dengan aktivitas fisik ini diharapkan 

anak didik  memiliki suatu kebugaran jasmani yang baik dalam taraf usia tumbuh 

kembang siswa yang menjadi subyek dalam proses pembelajaran, sehingga selain 

untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang secara alamiah, juga mampu 

menunjang kemampuan organ tubuh untuk menangkap berbagai stimulus dan 

meningkatkan konsentrasi dalam proses pembelajaran dan aktivitas sehari hari. 

Kesegaran jasmani merupakan keadaan dimana seseorang dapat 

menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami 
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kelelahan yang berarti dan dengan sisa energinya mampu untuk menikmati waktu 

luang. Ketika Pendidikan Jasmani diabaikan maka bukan tidak mungkin akan terjadi 

penurunan kualitas fisik yang menyebabkan menurunya kualitas belajar bahkan 

berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. 

 Penurunan kualitas pendidikan diawali dari buruknya kualitas pembelajaran. 

Untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah tersusun rapi dalam silabus 

maupun rencana pembelajaran, guru pendidikan jasmani harus bekerja keras untuk  

memberikan pelayanan yang maksimal terhadap peserta didik. Bahkan guru 

pendidikan jasmani yang mampu menguasai semua materi ajarpun belum tentu 

mampu membuat suasana pembelajaran menyenangkan. Karena didalam pendidikan 

jasmani, skill yang mumpuni bukan menjadi tujuan utama, namun membuat siswa 

bergerak dan menjadi senang adalah suatu yang utama. 

Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu 

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

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran 

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

pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

Rusli Lutan (1988) menyatakan : modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani diperlukan, dengan tujuan agar : a)Siswa memperoleh kepuasan dalam 

mengikuti pelajaran b) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam 
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berpartisipasi c) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Pendekatan 

modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan 

sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik anak. 

Menurut Aussie (1996), pengembangan modifikasi dilakukan dengan pertimbangan : 

12. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang 

dewasa;  

13. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi 

cedera pada anak; 

14. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak 

lebih cepat dibanding dengan peralatan standar untuk orang dewasa, dan 

15. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada 

anak-anak dalam situasi kompetitif. (http://pojokpenjas. Blogspot. com/2008/12/ 

modifikasi-pembelajaran-pendidikan.html) 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, oleh 

karenanya pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

dengan senang dan gembira. 

Muhibbin Syah (2005:133) mengatakan bahwa banyak faktor yang 

merupakan aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

perolehan dan pembelajaran siswa. Namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa 

yang  pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah sebagai berikut: 1) Tingkat 

Kecerdasan; 2) Sikap Siswa; 3) Bakat Siswa; 4) Minat Siswa; 5) Motivasi Siswa. 



5 

 

 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan dan bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, 

neuromuskular, intelektual dan emosional (Tisnowati Tamat dan Moekarto Mirman, 

1999:16). Jika diperhatikan lebih jauh, pendidikan jasmani merupakan pelajaran 

yang sama pentingnya dengan pelajaran yang lain, bahkan pelajaran ini lebih 

membutuhkan kondisi fisik dan konsentrasi yang tinggi.  

Oleh karena itu, anggapan-anggapan dan minat siswa terhadap pendidikan 

jasmani yang masih rendah tentu saja tidak boleh terjadi mengingat banyak tujuan 

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

nilai-nilai pendidikan jasmani bisa menjadi daya tarik siswa maka dibutuhkan 

kreativitas guru pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran agar tidak monoton, 

selain itu guru penjas juga perlu menghadirkan sesuatu yang baru dalam proses 

pembelajaran atau pembelajaran yang inovatif, hal ini dilakukan agar siswa merasa 

penasaran dengan sesuatu yang baru tersebut yang pada akhirnya akan membuat rasa 

ketertarikan siswa untuk tahu dan mencobanya.  

Perlunya pengertian akan arti penting pendidikan jasmani pada siswa juga 

ikut berperan dalam membangkitkan minat siswa dalam belajar. Dengan metode 

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

mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani, selain itu tersedianya fasilitas 

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

mewujudkan tujuan dari pendidikan jasmani.  

Di MI Hidayatus Shibyan untuk guru pendidikan jasmani sudah memadai, 

namun sarana dan prasarana yang ada bisa dikatakan kurang untuk dapat 
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dilangsungkan proses pembelajaran. Halaman sekolah dengan luas 375 m² (25 meter 

x 15 meter) dapat berlaku menjadi lapangan bola voli dan bola basket, disamping 

lapangan terdapat bak pasir yang digunakan untuk lompat jauh. Untuk mencapai 

lapangan sepak bola yang merupakan lapangan milik desa setempat dibutuhkan 

waktu kurang lebih 20 menit dengan berjalan kaki sehingga menyebabkan 

pembelajaran tidak berjalan maksimal. 

Berdasarkan pengalaman peneliti yang telah melakukan observasi lapangan di 

MI Hidayatus Shibyan mendapatkan siswa yang antusias dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani maupun aktivitas olahraga lain yang diadakan seperti 

ekstrakurikuler bola basket dan bolavoli. Bahkan sepak bola menjadi olahraga yang 

paling diminati oleh siswa siswi MI Hidayatus Shibyan. Namun dalam pelaksanaan 

pembelajaran permainan sepak bola terdapat kendala yaitu belum adanya sarana dan 

prasarana berupa lapangan dan gawang di sekolah serta kurangnya tingkat akurasi 

siswa pada saat bermain sepak bola. Akurasi bertujuan untuk mengendalikan 

gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu 

jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu 

bagian tubuh, dan akurasi merupakan bagian dari 10 komponen kondisi fisik. Sajato ( 

1995 : 8 ). Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “ Model Pembelajaran Permainan Sepak Bola gawang melayang 

dalam Penjasorkes Pada Siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan Kecamatan Sedan 

Kabupaten Rembang tahun 2012”. 
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1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah “ Bagaimana model pengembangan pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang dalam penjasorkes pada Siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang tahun 2012 ? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Penelitian ini berusaha untuk menghasilkan model pengembangan 

pembelajaran sepak bola gawang melayang dalam penjasorkes pada siswa kelas VI 

MI Hidayatus Shibyan kecamatan Sedan kabupaten Rembang tahun 2012. 

1.4 Spesifikasi Produk 

  Penelitian ini ingin mengembangkan model pengembangan yang sesuai 

dengan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Produk yang dibuat 

diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa model 

pengembangan pembelajaran sepak bola gawang melayang pada siswa kelas VI MI 

Hidayatus Shibyan. Produk tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan semua 

aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) secara efektif dan efisien serta 

dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga derajat kebugaran jasmani dapat 

terwujud, serta dapat mengatasi  kesulitan dalam pembelajaran sepak bola di sekolah, 

karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dengan demikian tidak akan 

menghambat jalannya proses pembelajaran yang ada. 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

 Pentingnya model pengembangan pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang pada siswa kelas VI MI HIdayatus Shibyan adalah: 
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Untuk melatih keterampilan gerak dasar anak dengan pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian. 

Untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

Dapat dijadikan suatu gambaran bahwa dengan meningkatkan model pengembangan 

di MI HIdayatus Shibyan dapat mempengaruhi tingkat gerak dasar anak dalam 

permainan sepak bola. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

 Beberapa sumber pemecahan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1) Model pengembangan pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang 

berjalan yang dimaksud adalah mengembangkan keterampilan gerak dasar 

menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 

2) Pendekatan lingkungan sekolah, dalam hal ini pembelajaran dengan 

memanfaatkan sumber belajar dari lingkunan fisik di dalam sekolah. 

1.7 Penegasan Istilah  

 Diperlukan penegasan istilah untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran 

terhadap judul yang digunakan dalam penelitian ini.  

Beberapa kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) model pengembangan pembelajaran adalah suatu pola atau kerangka yang 

sistematis untuk mengembangkan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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2) Permainan Sepak bola adalah salah satu permainan bola besar yang terdiri dari 

dua tim sejumlah 11 orang yang berlawanan dimana masing-masing tim berusaha 

memasukkan bola ke gawang lawan sesuatu aturan yang berlaku. 

3) Gawang melayang adalah gawang modifikasi yang  dibuat untuk mengganti 

gawang yang sesungguhnya karena ketersediaan sarana prasarana di sekolah.  

4) Penjasorkes adalah singkatan dari  pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

yaitu salah satu mata pelajaran di sekolah dasar yang membelajarakan siswa 

untuk berolahraga baik secara teori maupun praktek.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR  

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadi perubahan 

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

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

tampak (covert), pada keseluruhan pribadi atau pada aspek kognitif, afektif dan 

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

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. Ciri-ciri 

pembelajaran dapat dikemukakansebagai berikut : 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa siswa dalam 

belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

4) Belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan 

bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

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

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

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

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal 

dan memahami apa yang sedang dipelajari (Max Darsono, 2000: 24). Menurut W.S. 

Winkel (1987:36), belajar adalah suatu aktivitas mental atau pikiran yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

dalam penetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai-nilai sikap.  

2.1.2 Model Pembelajaran  

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di  kelas atau 

pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Joyce 

dalam Trianto, 2007:5).  

 Nurulwati (Trianto, 2007:5) mengemukakan maksud model pembelajaran 

adalah “kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi para perancang  pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar.  

 Menurut Arend (1997) istilah model pengajaran mengarah pada suatu 

pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksisnya, lingkungan, dan 

sistem pengelolaannya. Jadi model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas 

daripada strategi, metode atau prosedur.  
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 Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar. Dalam 

mengajarkan suatu pokok bahasan (materi) tertentu harus dipilih model pembelajaran 

yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

2.2 Perkembangan Gerak 

2.2.1 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). 

2.2.2 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. 

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

2.2.2.1 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 
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mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, 

kemampuan verbal-kognitif sangat mendominasikan tahapan ini. 

2.2.2.2 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. 

2.2.2.3 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. 

2.2.3 Kemampuan Gerak Dasar 

Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga katagori, 

yaitu : 

2.2.3.1 Kemampuan Lokomotor 

Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat 

ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti loncat dan lompat. 
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Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur, 

dan lari seperti kuda (gallop). 

2.2.3.2 Kemampuan Non-Lokomotor 

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

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

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

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

2.2.3.3 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. 

2.2.4 Gerak sebagai Kebutuhan Anak 

Menurut Abdulkadir Ateng untuk anak kecil, bergerak merupakan inti dari 

hidupannya. Gerak menembus semua fase dari perkembangannya, baik 

psikomotorik, kognitif maupun afektif, yakni ketiga kawasan tingkah laku manusia. 

Dalam hal ini secara sepintas akan dilihat saham gerakan yang dapat diberikan 

kepada masing-masing kawasan. Kesatuan manusia tidak memungkinkan pemisahan 

ketiga kawasan tingkah laku manusia ini. Karena itu diperlukan kewaspadaan 

terhadap kerumitan interaksi antara kawasan-kawasan tersebut dan memperhatikan 

untuk tidak memisahkan baik dalam pikiran maupun dalam menghadapi anak. 
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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). 

2.3 Pendidikan Jasmani 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Pada dasarnya penjasorkes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

proses pendidikan anak secara keseluruhan. Hal itu menjadikan kedudukan 

pendidikan jasmani disekolah sangat penting (Nono Hardinoto, 2004:180). 

Pendidikan jasmani adalah bagian yang terpadu dari proses pendidikan yang 

menyeluruh: bidang dan sasaranya yang diusahakan adalah perkembangan 
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jasmaniah, mental, emosional, dan sosial bagi bagi warga negara yang sehat, melalui 

media kegiatan jasmaniah (Abdullah Effendi, 2009:5). 

 Kurikulum pendidikan yang dikembangkan disekolah sampai saat ini, 

mendudukkan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sebagai 

salah satu kelompok bidang studi yang harus diajarkan sejak sekolah dasar sampai 

sekolah menengah atas atau sederajat. Peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan nasional pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah salah satu diantaranya adalah mata pelajaran 

penjasorkes. Dalam keputusan pemerintah tahun 1987 (SK.Mendikbud no. 413/V/87) 

Penjasorkes adalah bagian integral dari -pendidikan melalui aktivitas jasmani yang 

bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuscular, intelektual, 

emosional. Penjasorkes diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari aktivitas 

jasmani. Siedentop mengatakan sebagai “education through and of phsycal 

activities”. Permainan rekreasi ketangkasan olahraga kompetisi dan aktivitas – 

aktivitas fisik lainnya, merupakan materi – materi yang terkandung dalam pendidikan 

jasmani, karena diakui mengandung nilai – nilai pendidikan yang hakiki. 

Siswa pada dasarnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak. Bergerak 

bagi siswa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bahkan sebagian dari 

waktunya dihabiskan untuk bergerak dan bermain. Berbagai bentuk dan corak 

gerakan yang diperoleh siswa melalui penjasorkes merupakan dasar dalam 

pengetahuan dan sikap, maupun ketrampilan gerak yang memberikan perhatian pada 
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perkembangan semua domain pendidikan, yaitu psikomotorik, kognitif dan afektif 

(Pangrazi, 2004:4). 

 Perkembangan psikomotorik merupakan pokok dari program penjas dan 

harus dipandang sebagai saran untuk memacu kedua kompetisi lainnya yaitu kognitif 

dan afektif. Perkembangan psikomotorik mengacu pada belajar bergerak dengan 

sadar dan efisien dalam ruang gerak.perkembangan kognitif adalah proses 

pendewasaan dan pengalaman yang mengakibatkan anak berkembang dengan 

kecepatan masing-masing. Perkembangan afektif mencakup peningkatan 

kemampuan anak-anak untuk bertindak interaksi dan reaksi secara efektif dengan 

orang lain maupun dengan diri sendiri atau seringkali disebut perkembangan 

emosional sosial (Abdulkadir Ateng , 1992:126-133). 

2.3.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

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

dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitness). 

2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan 

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

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan  berpikir 

dan mengintepretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke 

dalam lingkungannya sehingga kemungkinan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab anak. 
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4) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan anak dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat.   

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan mengenai pendidikan 

jasmani dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dalam pelaksanaannya 

mempunyai tujuan menumbuhkembangkan siswa dari aspek organik, 

neuromuscullar, kognitif, emosional, perseptual, fisik dan merupakan suatu proses 

gerak manusia yang menuju pada pengembangan pola-pola perilaku manusia. 

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). 

2.3.3 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

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

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

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

bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya. 

2) Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran 

jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 

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

ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 
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4) Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, 

serta aktivitas lainnya. 

5) Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak 

di air, dan renang serta aktivitas lainnya. 

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

berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 

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

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

merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek. 

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

2.3.4 Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 

Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) adalah sangat penting, yakni memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman 

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

aktif sepanjang hayat. Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran 

paedagogik, dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan 

jasmani, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk 

mengenal dunia dan dirinya sendiri yang secara alamiah berkembang searah dengan 

perkembangan zaman. Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, 
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penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, spiritual, sosial), serta pembiasaan 

pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

yang seimbang. (M. Hamid Anwar, 2005:48). 

Pendidikan Jasmani sekolah dasar dalam kurikulum 2004 (2003:4) mempunyai 

fungsi: Aspek organik; (1) Untuk menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik 

sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta 

memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan, (2) Meningkatkan kekuatan 

otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot, 

(3) Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk 

menahan kerja dalam waktu yang lama, (4) Meningkatkan daya tahan 

kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas secara terus menerus 

dalam waktu relatif lama, (5) Meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang gerak dalam 

persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan 

mengurangi cidera. 

Aspek Neuromuskuler, (1) Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan 

otot, (2) Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti; berjalan, berlari, 

melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, bergulir, 

menarik, (3) Mengembangkan keterampilan non-lokomotor, seperti; mengayun, 

melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok, (4) 

Mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti; memukul, menendang, 

menangkap, memberhentikan, melempar, mengubah arah, memantulkan, bergulir, 

memvoli, (5) Mengembangkan faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa 

gerak, power, waktu reaksi, kelincahan, (6) Mengembangkan keterampilan olahraga, 
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seperti; sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, kasti, rounders, atletik, 

tennis, tennis meja, bela diri dan lain sebagainya, (7) Mengembangkan keterampilan 

rekreasi, seperti, menjelajah, mendaki, berkemah, berenang dan lainnnya. 

Aspek Perseptual; (1) Mengembangkan kemampuan menerima dan 

membedakan isyarat, (2) Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan 

dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, 

belakang, bawah, sebelah kanan, atau di sebelah kiri dari dirinya, (3) 

Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu; kemampuan mengkoordinasikan 

pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki, 

(4) Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis dan dinamis), yaitu; kemampuan 

mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis, (5) Mengembangkan dominansi 

(dominancy), yaitu; konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri 

dalam melempar atau menendang, (6) Mengembangkan lateralitas (aterility), yaitu; 

kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan diantara bagian 

dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri. 

Aspek Kognitif; (1) Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, 

memahami, memperoleh pengetahuan dan mengambil keputusan, (2) Meningkatkan 

pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika, (3) 

Mengembangkan kemampuan penggunaan tak-tik dan strategi dalam aktivitas yang 

terorganisasi, (4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan 

hubungannya dengan aktivitas jasmani, (5) Menghargai kinerja tubuh; penggunaan 

pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, 

dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. 
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Aspek Sosial; (1) Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimana 

berada, (2) Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan 

dalam kelompok, (3) Belajar berkomunikasi dengan orang lain, (4) Mengembangkan 

kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok, (5) 

Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota 

masyarakat, (6) Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di masyarakat. 

(7) Mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif, (8) Menggunakan waktu 

luang dengan kegiatan yang bermanfaat, (9) Mengembangkan sikap yang 

mencerminkan karakter moral yang baik. 

Aspek Emosional; (1) Mengembangkan respon positif terhadap aktivitas 

jasmani, (2) Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton, (3) Melepas 

ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, (4) Memberikan saluran untuk 

mengekspresikan diri dan kreativitas. 

Mengingat betapa pentingnya Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes) di sekolah dasar dalam mendukung tumbuh kembang anak, ditambah 

dengan keadaan sekarang dimana perkembangan teknologi telah mendukung kondisi 

anak untuk tersudut pada keadaan yang cenderung pasif secara fisik. 

2.4 Karakter Siswa 

2.4.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

 Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya 

kecendrungan yang berbeda dibanding pada masa sebelumnya dan juga pada masa 

sesudahnya. Kecendrungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan dan 

pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-bagian tubuh. Pada 
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masa anak besar pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah mulai 

menunjukkan kecendrungan semakin jelas tampak adanya perbedaan (Sugiyanto dan 

Sudjarwo, 1993 : 4.3). 

2.4.2 Perkembangan aktivitas motorik kasar (gross motor activity) 

 Ketrampilan motorik dasar merupakan sifat khas perkembangan motorik 

meliputi pola lokomotor seperti jalan, lari, melompat, meloncat, galloping, skipping, 

dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan memantulkan 

bola. Keterampilan motorik dasar dikembangkan pada masa anak sebelum sekolah 

dan pada masa sekolah awal, dan ini akan menjadi bekal awal untuk mendapatkan 

keterampilan gerak yang efesien bersifat umum dan selanjutnya akan dipergunakan 

sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan motorik yang lebih khusus, yang 

kesemuanya ini merupakan satu bagian integral prestasi motorik bagi anak dalam 

segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992 : 42 ).   

2.4.3 Perkembangan aktivitas motorik halus (fine motor activity) 

 Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengkoordinasi atau mengatur penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan secara 

efisien, tepat dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau keterampilan 

koordinasi mata-tangan mewakili bagian yang penting dan integral perkembangan 

motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan perkembangan 

kapasitas Sistem Syaraf Pusat (Central Nervous System) untuk mengangkat dan 

memproses input visual dan menterjemahkan input tersebut kedalam bentuk 

keterampilan (Yanuar Kiram, 1992 : 43). 
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 Menurut Anita J. Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 219), domain 

psikomotor bisa diklasifikasikan menjadi 6 level, yaitu : 

1) Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, 

yang ditimbulkan oleh situasi stimulus. Stimulus merupakan rangsangan yang 

bisa menimbulkan respon atau tanggapan. 

2) Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. 

Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan refleks yang sudah 

dimiliki sejak lahir.  

3) Gerak dasar fundamental dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

(1) Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat    lain. 

Misalnya merangkak, berjalan, dan berlari.  

(2) Gerak non-lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan 

togok. Contoh memutar lengan, mengayun kaki, membungkuk, memutar 

togok. 

(3) Gerak manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memainkan objek 

tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. 

(4) Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus 

yang masuk melalui organ indera.  

(5) Kemampua fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ 

tubuh didalam melakukan aktivitas fisik. 

(6) Gerak keterampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dan kontrol 

gerak yang cukup kompleks. 
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 Komunikasi non-diskursif adalah merupakan perilaku yang berbentuk 

komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. 

2.5 Permainan Sepak Bola 

 Sepak bola merupakan olahraga yang dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. 

Bukti ilmiah yang bisa didapat adalah adanya permainan semacam sepak bola di 

negeri Cina. Kala itu, dinasti Han melatih tentara menggunakan “tsu-chu” untuk 

latihan fisiknya, yaitu latihan menendang bola kulit memasukkan ke dalam jaring 

kecil yang diikatkan pada batang-batang bambu panjang. Pemain membidikkan bola 

ke dalam jaring kecil menggunakan kaki, dada, punggung, serta bahu sambil 

berusaha untuk bisa menahan serangan dari lawan. (http//:sejarahsepak 

bola.blogspot.com/Arief Latu/htm) 

Sepak bola merupakan permainan beregu, masing – masing terdiri dari 

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

seluruhnya menggunakan kaki kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan 

menggunakan tangan dan dalam perkembangan jaman sekarang sepak bola dapat 

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

Perlengkapan pokok dalam permainan sepak bola adalah Lapangan dan bola. 

2.5.1 Lapangan 

Lapangan permainan sepak bola berbentuk persegi panjang,panjangnya tidak 

boleh lebih dari 120 meter (130 yard), dan tidak boleh kurang dari 90 meter (100 

yard), sedangkan lebarnya tidak boleh lebih dari 90 meter (100 yard) dan tidak boleh 

kurang dari 45 meter (50 yard) dan lapangan permainan harus diberi tanda batas 

dengan garis-garis yang jelas yang lebarnya tidak boleh lebih dari 12 cm. 
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2.5.2 Bola  

Bola dalam permainan sepak bola harus bulat, bagian luar harus dibuat dari 

kulit atau bahan-bahan lain yang diperkenankan. Dalam pembelajaran permainan 

sepak bola mini satu gawang ini digunakan bola plastik. 

Teknik dasar dalam bermain sepak bola ada beberapa macam antara lain 

adalah : 

1) Menendang bola (kicking), merupakan salah satu karakteristik permainan sepak 

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

dapat bermain secara efisien. 

2) Menghentikan bola (stopping), merupakan salah satu teknik dasar permainan 

sepak bola yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya 

mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan dan memudahkan untuk 

passing. 

3) Menggiring bola (dribbling), adalah menendang bola terputus-putus atau pelan-

pelan, oleh karena itubagian kaki yang digunakan sama dengan bagian kaki yang 

digunakan untuk menendang bola. Dapat menggunkan kaki bagian dalam 

maupun kaki bagian luar. Menggiring bola bertujuan untuk mendekati kotak 

sasaran, melewati dan menghambat permainan. 

4) Menyundul bola (heading), Menyundul bola pada hakekatnya memainkan bola 

dengan kepala. Tujuan menyundul bola dalam permainan sepak bola adalah 

untuk mengumpan, mencetak gol, dan untuk mematahkan serangan lawan / 

membuang bola. 
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5) Merampas bola (tackling), merupakan upaya untuk merebut bola dari penguasaan 

lawan. Merampas bola dapat dilakukan dalam keadaan berdiri (standing 

tackling). 

6) Tendangan kedalam (throw in), merupakan salah satu teknik dalam permainan 

sepak bola yang dimainkan dengan lengan dari luar lapangan permainan sepak 

bola. Selain mudah untuk memainkan bola, dari tendangan kedalam off-side tidak 

berlaku. 

7) Menjaga gawang (goal keeping), merupakan pertahanan yang paling akhir dalam 

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

melempar bola, menendang bola. 

2.6 Modifikasi 

Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu Developmentally 

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

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktifitas belajar yang potensial dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan , dan membelajarkan siswa dari yang 

tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi 

memiliki tingkat yang lebih tinggi(Adang Suherman,200:1) 
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2.6.1 Tujuan Pembelajaran dalam Penjasorkes 

  Modifikasi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan 

pembelajaran kedalam tiga komponen yaitu : 

2.6.2 Tujuan perluasan  

  Tujuan perluasan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk atau wujud 

keterampilan yang dipelajari tanpa memperhatikan aspek efisiensi atau 

efektifitasnya. Misalnya siswa dapat mengetahui dan melakukan gerakan lari sprint 

dengan kaki jinjit atau mencangkul. Yang penting adalah siswa mengetahui esensi 

lari melalui peragaan. 

2.6.3 Tujuan penghalusan  

  Tujuan penghalusan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan gerak secara efesien. 

Misalnya siswa mengetahui dan melakukan gerakan lari dengan kecepatan 

maxsimum. 

2.6.4 Tujuan penerapan  

  Tujuan penerapan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif tidaknya gerakan yang 

dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa (Yoyo 

Bahagia dan Adang Suherman, 2000 : 2-3). 

2.6.5 Struktur Modifikasi Permainan  

  Pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur permainan 

yang sebenernya hingga pembelajaran strategis dasar bermain dapat diterima dengan 
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relatif mudah mudah oleh siswa. Pengurangan struktur permainan untuk belajar 

permainan olahraga pada dasarnya sama dengan pengurangan struktur untuk belajar 

skill. Perbedaanya pembelajaran skill lebih menekankan pada penguasaan skill 

sementara pembelajaran permainan lebih ditekankan pada penguasaan strategi 

permainan. Pengurangan dapat dilakukan terhadap faktor : (1) ukuran lapangan, (2) 

bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan, (3) jenis skill yang digunakan, 

(4) aturan, (5) jumlah pemain, (6) organisasi pemain dan (7) tujuan permainan (Yoyo 

Bahagia dan Adang Suherman, 2000 : 31-32). 

2.7 Permainan Sepak Bola Gawang melayang 

2.7.1 Sepak Bola Gawang melayang 

 Permainan sepak bola gawang melayang merupakan bentuk modifikasi 

permainan sepak bola konvensional. Permainan sepak bola konvensional yang 

dimainkan oleh 11 pemain membutuhkan prasarana yang harus memadai, seperti 

lapangan dengan panjang 90-120 meter dan lebar 45-90 meter. Dari segi lapangan 

yang cukup luas inilah permasalahan timbul. Hampir sebagian besar sekolah-sekolah 

di kota-kota besar tidak memiliki lapangan yang memadai untuk dilangsungkannya 

proses pembelajaran. Apalagi untuk dilakukan permainan sepak bola yang 

sesungguhnya. 

 Banyak anggapan bahwa pendidikan jasmani tidak memiliki kandungan 

akademik banyak dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan pendidikan jasmani yang 

kurang mampu membangkitkan proses ajar, kurangnya ketersediaan guru spesialis 

dibidang penjas, serta minimnya sarana prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran penjas di sekolah. 
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Untuk itu pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya hingga pembelajaran strategi dasar bermain dapat 

diterima dengan relatif mudah bagi siswanya. Pengurangan struktur permainan untuk 

belajar permainan olahraga pada dasarnya sama dengan pengurangan struktur untuk 

belajar skill. Perbedaannya pembelajaran skill lebih ditekankan pada penguasaan skill 

sementara pembelajaran permainan lebih ditekankan pada penguasaan strategi 

permainan. Pengurangan struktur permainan ini dapat dilakukan terhadap faktor : 

1) ukuran lapangan 

2) bentuk, ukuran, dan jumlah peralatan yang digunakan 

3) jenis skill yang digunakan 

4) aturan 

5) jumlah pemain 

6) organisasi pemain, dan  

7) tujuan permainan (Yoyo Bahagia, Adang Suherman, 2001:31) 

Peraturan permainan sepak bola gawang melayang pada hakikatnya hampir 

sama seperti permainan futsal. Peraturan futsal yang dikeluarkan oleh FIFA terdiri 

atas 18 peraturan. Peraturan-peraturan tersebut ada yang baku, tetapi ada pula yang 

dapat diubah sesuai dengan kebutuhan (Murhananto, 2006:11). 

Dengan aturan permainan yang hampir sama, permainan ini menekankan 

pada perubahan ukuran dan bentuk lapangan, ukuran bola, ukuran dan bentuk  

gawang, serta jumlah pemain yang hanya 5 orang tanpa seorang penjaga gawang. 

Dengan panjang lapangan 24 meter dan lebar 12 meter, serta menggunakan bola dari 

spons, bola yang mudah melambung dan tidak mudah memantul, bisa menggunakan 
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bola yg berukuran lebih kecil dari pada bola yang digunakan dalam sepak bola. 

Gawang yang digunakan dalam permainan sepak bola gawang melayang ini 

menggunakan ban bekas sepeda yang di rangkap menjadi satu dan berada di atas 

tengah garis gawang, dimana terdapat lubang besar dan lubang kecil yang masing-

masing mempunyai poin berbeda. dalam permainan ini tidak ada pemain yang 

berposisi sebagai penjaga gawang. Permainan ini semua pemain bertujuan mencetak 

angaka sebanyak-banyaknya. Dengan kerja sama tim, sehingga semua pemain aktif 

dalam permainan. Dalam permainan ini digunakan peraturan yang sangat fleksibel 

mengngingat permainan ini ditujukan untuk proses pembelajaran dan bukan menjadi 

suatu prestasi.  

Beberapa perbedaan yang membedakan antara sepak bola sesungguhnya 

dengan model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang pada umumnya 

antara lain : 

Tabel 2.1. Perbedaan sepak bola dengan model pembelajaran  

permainan sepak bola gawang melayang 

Sepak bola 
Model pembelajaran 

permainan sepak bola 

gawang melayang 

Keterangan 

Ukuran lapangan :  

120 m x 90 m 

Ukuran lapangan : 

Panjang : 24m 

Lebar    : 12 m 

Luas lapangan : 

Menyesuaikan dengan 

jumlah pemain 

Jumlah pemain : 

11 orang tiap tim 

Jumlah pemain : 

5 orang tiap tim 

Jumlah pemain 

disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Menggunakan dua gawang 

berada dibawah dan terdapat 

penjaga gawang 

Menggunakan sasaran 

bergantungan diatas , 

gawang berbentuk 

lingkaran dan tanpa 

penjaga gawang 

Dibuat bergantung 

supaya permainan lebih 

menarik 
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Ada tendangan kedalam 

(throw in) 

Tendangan kedalam  Dalam bola datar lebih 

efektif 

Waktu pertandingan : 

2 x 45 menit 

Waktu pertandingan : 

2 x 15 menit 

Pemain dalam permainan 

lebih aktif 

Peraturan offside berlaku Peraturan offside tidak 

berlakku 

Semua pemain bebas 

berposisi dimanapun 

Tackling dan benturan fisik 

diperbolehkan 

Tackling dan benturan 

fisik tidak 

diperbolehkan 

Dengan lapangan yang 

lebih kecil sangat rentam 

cidera apabila melakukan 

tackling 

 

Secara garis besar permainan sepak bola gawang melayang dimainkan dengan 

cara dan peraturan yang hampir sama dengan sepak bola pada umumnya. Bahkan 

sepak bola gawang melayang dapat dijadikan permainan anak untuk meningkatkan 

aktivitas jasmani dalam permainan sepak bola.  

2.7.2 Perlengkapan Sepak Bola Gawang melayang  

 Perlengkapan  yang digunakan dalam permainan sepak bola gawang 

melayang, adalah : 

2.7.2.1 Lapangan 

lapangan sepak bola gawang melayang ini berbentuk persegi panjang . Dan 

luas lapangan permainan dapat disesuaikan dengan luas lapangan yang tersedia. 

Berikut adalah ukuran lapangan sepak bola gawang melayang dengan sasaran 

bergantungan diatas. 

 Ukuran lapangan model pembelajaran sepak bola gawang melayang pada 

siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan. Ukuran lapangan untuk 5 orang pemain Setiap 

tim terdiri dari 5 pemain dengan Ukuran lapangan 24 m x 12 m,dengan alokasi waktu 

2 x 15 menit. 
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Gambar 2.1 Lapangan sepak bola gawang melayang 

 
2.7.2.2 Gawang 

letak gawang sama dengan gawang sepak bola pada umumnya tetapi, 

gawang berbentuk lingkaran diletakan bergantungan di atas gawang,dimana terdiri 

dari 5 gawang, 2 lebih lebar dan 3 gawang kecil berada dibawahnya berada di 30 cm 

dari permukaan tanah. Gawang menggunakan ban bekas sepeda yang besar dengan 

jari-jari  0,5 m, sedang yang kecil dengan jari-jari 0,12,5 m. Titik penalti berada 6 

meter dari garis gawang. 

1
2

 m
 

24 m 
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Gambar 2.2 Gawang sepak bola gawang melayang 

2.7.2.3 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola spon yang mudah melambung, atau 

menggunakan bola plastik untuk mengurangi cepatnya laju bola. 

2.7.3 Peraturan Permainan Sepak Bola Gawang melayang 

Peraturan yang digunakan dalan sepak bola gawang melayang adalah : 

1) Tendangan awal (kick-off), Kick-off adalah cara untuk memulai pertandingan, 

berada di tengah lapangan dimulai pada awal pertandingan. Baik itu babak 

pertama, kedua, serta setelah gol tercipta. Pada saat kick-off seluruh pemain dari 

kedua tim harus berada dalam daerah lapangan masing-masing. 

2) Daerah terlarang, yaitu daerah yang apabila melakukan pelanggaran diberi 

hukuman tendangan penalti.  

3) Perhitungan nilai  poin goal kegawang, yaitu Nilai 2 poin apabila memasukan ke 

gawang yang atas, dan nilai 1 point apabila memasukan ke gawang yang bawah. 
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4) Daerah 5 detik, merupakan daerah larangan bagi setiap pemain untuk tetap 

berada di daerah ini selama 5 detik atau lebih, karena akan diberi hukuman 

tendangan kedalam. Daerah 5 detik yaitu daerah dimana pemain dilarang berada 

didaerah ini selama lebih dari 5 detik. Daerah 5 detik berada pada garis gawang 

berbentuk persegi panjang. 

5) Tendangan kedalam, dilakukan apabila bola keluar dari lapangan dan 

pelanggaran daerah 5 detik. Bola yang ditendang harus tepat diatas garis, atau 

tidak boleh didalam garis samping. 

6) Tendangan pinalti, diberikan apabila seorang pemain dari tim bertahan 

melakukan pelanggaran kekerasan atau bola mengenai tangan pemain lawan di 

daerah terlarang atau daerah 5 detik. Kecuali pelanggaran 5 detik, pelanggaran ini 

hanya dikenai tendangan kedalam. 

Model permainan sepak bola gawang melayang merupakan penyederhanaan 

dari permainan sepak bola konvensional untuk kepentingan pembelajaran di sekolah 

dasar yang  penting untuk dikembangkan mengingat pendekatan pembelajaran yang 

seadanya dan seperlunya mengingat kurang tersedianya prasarana yang ada di 

sekolah yang bersangkutan sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dengan 

efektif. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya penjasorkes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

proses pendidikan anak secara keseluruhan. Hal itu menjadikan kedudukan 

pendidikan jasmani disekolah sangat penting (Nono Hardinoto, 2004:180). 

 Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar 2004 mempunyai fungsi 

untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, ketampilan barfikir 
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kritis, stabilitas emosional, ketrampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui 

kegiatan aktifitas jasmani dan olahraga. 

 Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan di Sekolah Dasar, siswa diharapkan dapat mempraktikkan pemainan 

sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi. Pada kenyataanya dalam proses 

pembelajaran permainan sepak bola di Sekolah Dasar masih dikemas dalam bentuk 

permainan yang tidak dimodifikasi, tidak melihat dari tingkat keamanan baik dalam 

hal peralatan, lapangan yang digunakan maupun peraturannya. Konsekuensi yang 

terjadi dari pelaksanaan pembelajaran tersebut adalah anak-anak merasa kurang 

senang, merasa takut, bosan dan kurang aktif bergerak dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. 

Oleh karena itu diperlukan adanya modifikasi olahraga permainan sepak bola 

agar olahraga tetap menjadi daya tarik siswa, aman dilakukan, sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan, serta meningkatkan antusias dan menyenangkan 

bagi siswa. 

Model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang diharapkan 

mampu membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang 

menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Penelitian Pengembangan 

 Penelitian pengembangan biasanya disebut penelitian berbasisi 

pengembangan (research-based development) merupakan jenis penelitian yang 

tujuan penggunaannya untuk pemecahan masalah praktis. Penelitian pengembangan 

merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada produk, dan diharapkan dapat 

menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji teori ke arah 

menghasilkan produk-produk yang langsung dapat digunakan oleh pengguna. 

 Menurut Borg dan Gall dalam Sugiyono (2009) penelitian pengembangan 

adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran, 

yang pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, 

yaitu: (1) mengembangkan produk dan, (2) menguji keefektifan produk untuk 

mencapai tujuan. Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, sedangkan 

tujuan kedua disebut sebagai fungsi validasi. 

 Dalam hal pengembangan produk salah satunya adalah menghasilkan produk 

model pembelajaran penjasorkes di sekolah, adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk analisis 

kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran yang 

dibuat memang dibutuhkan atau tidak. 
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2) Mengembangkan bentuk produk awal (dalam hal ini model pembelajaran 

penjasorkes dengan memanfaatkan lingkungan fisik di luar sekolah). Berdasarkan 

analisis kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan produk model 

pembelajaran penjasorkes sesuai materi yang dikembangkan yang didasarkan 

pada kajian teori. 

3) Evaluasi  produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga (gunakan dosen yang relevan 

dengan materi yang diteliti atau bisa menggunakan salah satu pembimbing yang 

ekspert dibidangnya), dan dua orang ahli pembelajaran (gunakan guru 

penjasorkes yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup). Setelah dilakukan 

evaluasi oleh para ahli selanjutnya lakukan uji coba skala kecil (gunakan siswa 

dengan jumlah secukupnya sesuai kebutuhan materi), dengan menggunakan 

lembar evaluasi dan kuesioner dan konsultasi yang selanjutnya hasilnya dianalisis 

secara mendalam. 

4) Lakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil 

yang dilakukan sebelumnya. 

5) Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran yang 

sudah direvisi atau hasil uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. 

6) Revisi produk akhir, dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba 

lapangan (melalui pengamatan dan diperlukan instrumen baik pengamatan 

maupun melalui angket untuk siswa dan pengamat). 

7) Hasil akhir model pembelajaran penjasorkes yang dihasilkan melalui revisi 

setelah dilakukan uji coba lapangan skala besar. 
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3.2 Model Pengembangan 

 Model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu 

proses. Model merupakan replikasi dari aslinya. (I Wayan Santyasa, 2009: 9) Model 

Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan. Model adalah sesuatu yang dapat menunjukkan suatu konsep yang 

menggambarkan keadaan sebenarnya.  

 Model Pengembangan yang digunakan adalah model teoritik. Model teoritik 

adalah model yang menggambar kerangka berfikir yang didasarkan pada teori-teori 

yang relevan dan didukung oleh data empirik. (Tim Puslitjaknov, 2008: 9). Dalam 

mengembangkan model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang 

dalam penjasorkes dengan memanfaatkan lapangan sekolah pada siswa kelas VI MI 

Hidayatus Shibyan diperlukan prosedur tertentu yang sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai dan memenuhi kriteria yang berlaku bagi pengembangan pembelajaran. 

Teori dan model rancangan pembelajaran hendaknya memperlihatkan tiga komponen 

utama, yaitu (1) kondisi belajar, (2) metode pembelajaran, dan (3) hasil 

pembelajaran. 

3.2.1 Sarana 

Gawang berbentuk lingkaran menggunakan ban bekas sepeda dengan jari-jari  

0,5 dan 0,25 meter dengan jarak 24 meter tiap gawang atau disesuaikan dengan 

lingkungan sekolah; 2) stop watch; 3) Bola spons. 

3.2.2 Prasarana  

Lapangan sekolah dan kebun dekat sekolah yang dipakai sebagai tempat 

latihan sepak bola gawang melayang. 
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3.3. Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan atau 

daya tarik dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu jenis data yang dikumpulkan 

adalah sebagai berikut : 

1) Model pembelajaran yang efektif, artinya data digali apakah uji coba yang 

dilaksanakan dapat mengembangkan kognitif, afektif, psikomotorik dan fisik 

peserta didik. 

2) Data yang menunjukkan kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ada dalam 

materi kurikulum. 

3) Mudah dilakukan semua peserta didik. 

4) Menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk aktif bergerak. 

5) Aman dan nyaman bagi peserta didik. 

6) Peserta didik menjadi aktif dan jangan sebaliknya malah menjadi pasif bergerak. 

7) Lama waktu pelaksanaan sesuai jam tatap muka pembelajaran Penjasorkes. 

8) Sarana yang ada disekitar lingkungan fisik luar sekolah tanpa merusak 

kelestarian lingkungan. 

 Desain uji coba produk yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.4 Desain Uji Coba Produk 

 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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3.4.1 Uji Coba Skala Kecil 

 Uji coba skala kecil dilaksanakan oleh siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan 

Tahun Pelajaran 2012 yang berjumlah 12 siswa. Uji Coba dilaksanakan dua kali di 

halaman sekolah sebagai tempat untuk penelitian. 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepak bola 

gawang melayang Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. 

3.4.1.1 Revisi Produk Pertama 

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

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

3.4.2 Uji Skala Besar 

 Uji Skala besar atau uji lapangan dilaksanakan setelah uji coba skala kecil di 

revisi oleh tim ahli Penjasorkes dan dua ahli pembelajar Penjasorkes. Model 

pembelajaran untuk uji skala besar atau uji lapangan merupakan hasil revisi uji coba 

skala kecil. Uji skala besar dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas VI MI Hidayatus 

Shibyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Pelajaran 2012 yang 

berjumlah 29 siswa. 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan sepak bola 

gawang melayang yang kemudian siswa melakukan uji coba permainan sepak bola 

gawang melayang. Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang telah dilakukan. 
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3.5 Subyek Uji Coba 

3.5.1 Subjek Penelitian 

 Subyek penelitian yang terlibat dalam uji coba model pengembangan adalah 

sebagai berikut: 

1) Peneliti 

2) Dua orang ahli pendidikan jasmani (dosen) dan guru penjasorkes 

3) Siswa yang terlibat uji coba skala kecil  

4) Siswa yang terlibat uji coba skala besar 

3.5.2 Evaluasi Ahli 

 Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan kepada 

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

Cahyo Yuwono M.Pd, dan dua ahli pembelajaran Debit Kurniawan S.Pd., dan Aktiva 

Fajar Ihwani S.Pd., dengan kualifikasi : (1) Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd selaku dosen 

mata kuliah Sepak bola FIK UNNES. 

 Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi aspek psikomotor, aspek kognitif, 

aspek afektif. Untuk menghimpun data dari para ahli dilakukan dengan cara dengan 

memberikan draf awal dengan disertai lembar evaluasi kepada para ahli penjas dan 

ahli pembelajaran. Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa penilaian dan saran 

terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan 

produk. 

3.6 Cetak Biru Produk 

 Cetak biru produk dalam penelitian pengembangan ini meliputi pemanasan, 

kegiatan inti dan penenangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Berjalan 5 menit menuju lapangan permainan 

2) Pemanasan (warming up) 

3) Anak di suruh menendang, dan mengoper bola kepada temannya 

4) Kegiatan Inti 

5) Bermain sepak bola gawang gawang melayang 

6) Penenangan  

7) Berjalan pulang menuju sekolah sambil bernyanyi 

3.7 Jenis Data 

 Jenis datanya merupakan data kuantitatif yang berupa alasan dalam memilih 

jawaban dan saran-saran.  

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006:158) Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berupa benda-- 

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, Transkrip dan sebagainya. 

3.8 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen dalam penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur data 

penelitian (Sugiyono, 2009:102). Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2006:149). 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk lembar 

evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari 

para ahli penjasorkes dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk 
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mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner adalah 

jumlah subjek yang relatif banyak sehingga data dapat diambil secara serentak dan 

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

Kuesioner ahli dititik beratkan pada kelayakan produk yang dibuat, sedangkan 

kuesioner siswa dititik beratkan pada kenyamanan produk. 

 Adapun indikator atau aspek instrumen dalam penelitian yang dikembangkan 

berupa pengamatan adalah sebagai berikut : 

3.8.1 Instrumen Evaluasi Model Oleh Ahli 

1) Kesesuaian dengan kompetensi dasar dalam kurikulum 

2) Kejelasan petunjuk model yang dikembangkan 

3) Kesesuaian fasilitas yang digunakan 

4) Mendorong perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik dan ranah fisik dalam 

Penjasorkes. 

5) Ketepatan pemilihan model ditinjau dari berbagai aspek 

6) Ketepatan penerapan metode dan strategi pembelajaran 

 

3.8.2 Instrumen Pengamatan Peneliti Terhadap Siswa 

1) Tingkat kesulitan peserta didik dalam melaksanakan model pembelajaran baik 

secara teknis maupun peraturan yang diberlakukan. 

2) Pengaruh peningkatan peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan. 
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Post rate - Base rate

Base rate
x 100=Percentage Change

3.9 Analisis Data 

 Data penelitian yang telah didapat adalah data berupa (1) data kuantitatif 

berdasarkan pengamatan ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran selama penelitian, 

(2) data dari isian kuesioner siswa.  

Perhitungan data dalam bentuk statistika yang perlu dianalisis untuk menghitung 

hasil pengembangan model pembelajaran permainan sepak bola yang diukur 

berdasarkan data hasil base rate dan post rate menggunakan perhitungan persentase 

perubahan yang terjadi pada tiap siswa setelah dibuat alat ukur, menurut pendapat 

Zainal Aqib (2008: 53) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Postrate  =   Hasil sesudah treatment 

Baserate  =   Sebelum treatment 

Percentage Change  =   Persentase perubahan 

Untuk menghitung prosentase perubahan pengembangan pembelajaran 

yang dilakukan di lingkungan kebun secara keseluruhan siswa adalah sebagai 

berikut :     

Keterangan : P = Prosentase perubahan siswa setelah mengalami treatmean 

          F  = Frekuensi siswa yang mengalami perubahan             

          JS = Jumlah Siswa 
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BAB  IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba  I 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi di 

lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka 

perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis 

proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi 

pembelajaran dan melakukan studi pustaka / kajian literatur. 

  Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi sepak bola yang dimodifikasi 

dalam pelaksanaannya dilakukan dengan gawang melayang untuk mengatasi 

problem kurangnya sarana dan prasarana serta kejenuhan melakukan kegiatan 

olahraga dengan alat yang ada. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran 

gerak dasar dalam permainan sepak bola kurang diminati oleh siswa untuk itu perlu 

terobosan dan modifikasi dalam pembelajaran supaya siswa tidak jenuh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan model 

pembelajaran permainan sepak bola melalui sepak bola gawang melayang. Peneliti 

mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran latihan gerak dasar kususnya permainan sepak bola yang dapat 

membuat siswa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Produk yang dihasilkan juga diharapkan 
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dapat membantu guru Penjasorkes dalam memberikan pembelajaran permainan 

sepak bola yang lebih bervariasi  dengan menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2   Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pengembangan efektifitas metode permainan sepak bola gawang melayang 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 efektifitas metode permainan sepak bola gawang  

gantung.  

2) Analisis Karakteristik siswa Sekolah Dasar/MI 

3) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau 

mengembangkan model modifikasi permainan sepak bola gawang melayang di 

halaman sekolah. 

4) Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model modifikasi permainan 

sepak bola gawang melayang yang lebih efektif 

5) Menetapkan tujuan , isi dan strategi pengelolaan pembelajaran 

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

7) Menyusun produk awal model efektifitas permainan sepak bola gawang 

melayang di halaman sekolah. 

 Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model pengembangan efektifitas permainan sepak bola gawang melayang yang 

sesuai bagi siswa sekolah dasar sebelum divalidasi oleh ahli dan guru Penjasorkes. 
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4.1.3. Draf Produk Awal Model Pengembangan Pembelajaran  

Model pembelajaran Permainan sepak bola gawang melayang dalam 

penjasorkes pada siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan Kecamatan Sedan Kabupaten 

Rembang Tahun 2012 meliputi. 

4.1.3.1 Lapangan 

Ukuran lapangan model pembelajaran sepak bola gawang melayang pada 

siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan berbentuk persegi panjang, dengan panjang 

lapangan 20 meter dan lebar 10 meter, Setiap tim terdiri dari 5 pemain dengan 

alokasi waktu 2 x 15 menit,dengan 12 siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Lapangan sepak bola gawang melayang 

4.1.3.2 Gawang 

1
0

 m
 

20m  
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letak gawang sama dengan gawang sepak bola pada umumnya, tiang gawang 

berbentuk persegi panjang tetapi,gawang yg digunakan berbentuk lingkaran 

sebanyak dua lingkaran diletakan bergantungan, tinggi gawang 1,5 meter dan rendah 

75 cm dari permukaan tanah. gawang menggunakan ban bekas sepeda dengan jari-

jari  0,5 m. Titik penalti berada 6 meter dari garis gawang. 

 

 

Gambar 4. 2. Gawang sepak bola gawang melayang 

4.1.3.3 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola spons yang mudah melambung, atau 

menggunakan bola plastik untuk mengurangi cepatnya laju bola. 

Peraturan Permainan Sepak Bola Gawang melayang 

 Peraturan yang digunakan dalam sepak bola gawang melayang adalah : 

1). Tendangan awal (kick-off), adalah cara untuk memulai pertandingan,berada di 

tengah lapangan dimulai pada awal pertandingan. Baik itu babak pertama, kedua, 

serta setelah gol tercipta. Pada saat kick-off seluruh pemain dari kedua tim harus 

berada dalam daerah lapangan masing-masing. 
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2). Daerah terlarang, yaitu daerah yg apabila melakukan pelanggaran diberi 

hukuman tendangan penalti.  

3). Perhitungan nilai  poin goal kegawang, yaitu Nilai 2 poin apabila memasukan ke 

gawang yang atas,dan nilai 1 point apabila memasukan ke gawang yang bawah. 

4). Daerah 5 detik, merupakan daerah larangan bagi setiap pemain untuk tetap 

berada di daerah ini selama 5 detik atau lebih, karena akan diberi hukuman 

tendangan kedalam. Daerah 5 detik yaitu daerah dimana pemain dilarang berada 

didaerah ini selama lebih dari 5 detik. Daerah 5 detik berada pada garis gawang 

berbentuk persegi panjang. 

5). Tendangan kedalam, dilakukan apabila bola keluar dari lapangan dan 

pelanggaran daerah 5 detik. Bola yang ditendang harus tepat diatas garis, atau 

tidak boleh didalam garis samping. 

6). Tendangan pinalti, diberikan apabila seorang pemain dari tim bertahan 

melakukan pelanggaran kekerasan atau bola mengenai tangan pemain lawan di 

daerah pinalti atau daerah 5 detik. Kecuali pelanggaran 5 detik, pelanggaran ini 

hanya dikenai tendangan kedalam. 

4.1.4 Validasi Ahli   

Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan sepak bola gawang 

melayang pada siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan, sebelum diujicobakan dalam 

uji kelompok kecil perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang 

penelitian ini. Untuk memvalidasi produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan satu 

orang ahli, yaitu Cahyo Yuwono, S.Pd, M.Pd dan dua ahli Penjas yang barsal dari 

guru Sekolah Dasar, yaitu Debit Kurniawan, S.Pd dan Aktiva Fajar Ihwani, S.Pd. 
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Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model pembelajaran permainan sepak 

bola gawang melayang dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba 

lapangan. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran. 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli Draf Awal 

NO 
ASPEK YANG DINILAI 

SKOR PENILAIAN 

AHLI 

A AGP1 AGP2 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

pada kurikulum KTSP 
4 4 4 

2 Kejelasan petunjuk permainan sepakbola 

gawang melayang  
3 3 4 

3 Ketepatan memilih bentuk/model permainan 

bagi siswa 
4 4 4 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

untuk permainan sepakbola gawang melayang 
3 5 4 

5 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang  gantung untuk siswa 
4 4 4 

6 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan 

karakteristik siswa  

4 4 3 

7 Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani 

siswa 
4 4 4 

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa 
4 4 3 

9 Mendorong perkembangan aspek 4 4 4 
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psikomotorik siswa 

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 4 

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun 

tidak terampil 
4 4 3 

  12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putrid 3 4 3 

13 Mendorong siswa aktif bergerak  4 4 4 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran permainan 

sepakbola gawang melayang 

4 4 4 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola gawang melayang 
4 4 4 

 JUMLAH 57 60 56 

 RATA-RATA 57,67 ( 76,89 %) 

  

Keterangan : 

A = Ahli Penjas (Dosen) 

AGP I = Ahli Pembelajaran Penjas 1 

AGP 2 = Ahli Pembelajaran Penjas 2 

 

   

 

Tabel 4.2 

Hasil Rata-rata Evaluasi  Ahli 

No 
Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1 

2 

3 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran I 

Ahli Pembelajaran II 

76% 

80% 

74,6% 
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Rata-rata 76,89 % 

Sumber : Hasil Peneltian 2012  

Hasil analisis data oleh evaluasi ahli penjas, didapat rata-rata nilai 76 %. Faktor 

yang menjadikan model ini dapat diterima siswa sekolah dasar adalah dari penilaian 

kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli penjas dengan kriteria Baik. 

Hasil analisis data oleh evaluasi pembelajaran I didapat rata-rata penilaian 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan ini telah 

memenuhi kriteria Sangat baik. 

Hasil analisis data oleh evaluasi pembelajaran II didapat rata-rata penilaian 74,6 

%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan ini telah 

memenuhi kriteria Baik. 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh para ahli penjas dan 

dua ahli pembelajaran didapat persentase 76,89 % masuk dalam kategori “baik” oleh 

karena itu model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang dalam 

penjasorkes ini dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. 

4.1.5  Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah produk model pembelajaran permainan sepak bola dalam penjasorkes 

melalui modifikasi gawang melayang pada siswa kelas atas MI Hidayatus-Shibyan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang direvisi maka pada tanggal  20 September 

2012 produk di uji cobakan dengan jumlah siswa 12 anak. 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

kendala yang akan muncul seperti ketepatan media, keefektifan metode, kelebihan 
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dan kekurangan produk saat di gunakan untuk pembelajaran lewat validasi ahli dan 

kuesioner  untuk siswa. 

 

4.2  Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Analisis data uji coba Berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil 

yang diperoleh melalui kuesioner siswa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Table 4.3 

Analisis data uji coba skala kecil aspek psikomotorik 

No. Nama 
Aspek Psikomotorik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AHMAD AJID 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 

2 M. LUTFI WAHID 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

3 M. SOLAHUDIN 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

6 M.KHOLILUL UMAM 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 

11 MUHLISIN 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

12 M. ZAINUL ALIM 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

Jml 18 24 19 22 19 23 20 23 17 21 

Max 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Prosentase 75 100 79 92 79.2 96 83.3 95.8 71 87.5 

rata-rata (%)   85,8 

Table 4.4 

Analisis data uji coba skala kecil aspek kognitif 

No. Kode 

Aspek Kognitif 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 AHMAD AJID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

3 M. SOLAHUDIN 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

5 IHLASUL AMAL M 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

6 M.KHOLILUL UMAM 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

7 M. ISHOMUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
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8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Jml 18 24 22 24 22 23 23 23 22 17 

Max 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

% 75 100 91.7 100 91.7 95.8 95.8 95.8 91.7 70.8 

rata-rata (%)   91 

 

 

Table 4.5 

Analisis data uji coba skala kecil aspek afektif 

No. Kode 

Aspek Afektif 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 AHMAD AJID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

6 M.KHOLILUL UMAM 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 M. ZAINUL ALIM 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Jml 20 24 24 24 24 24 24 18 23 22 

Max 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

% 83.3 100 100 100 100 100 100 75 95.8 91.7 

rata-rata (%)   90,4 

Tabel 4.6 

Hasil jawaban kuesioner siswa skala kecil 

No Kelas Skor rata-rata aspek Jumlah 

Psikomotorik kognitif Afektif 

1 (Subjek uji coba 

lapangan 12 siswa) 
85,8% 91% 90,4% 

267% 

 Rata-rata    89% 

Sumber :Hasil Penelitian 2012 

Berdasarkan data pada lampiran 11 - 13 didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 89 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model 
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pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan untuk siswa VI MI Hidayatus Shibyan. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli pembelajaran 

serta uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas 

produk sebelum memasuki tahap uji coba lapangan. 

4.3 Revisi Produk Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model pembelajaran yang telah diuji cobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat 

segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul 

setelah uji coba skala kecil. 

4.3.1 Deskripsi Aktivitas Siswa 

Dari hasil refleksi uji coba skala kecil diketahui bahwa dalam melaksanakan 

pembelajaran guru menggunakan media bola spons, peluit, dan gawang melayang 

mengalami revisi di beberapa bagian. Berikut ini hasil pengamatan yang  berupa 

saran perbaikan / revisi model pembelajaran. 

 

Tabel 4.7 

Evaluasi Ahli Penjas dan Saran Perbaikan Model 

No Responden Ahli Saran 

1 Ahli Penjas 

- Jumlah gawang ditambah supaya 

siswa lebih mudah memasukkan bola 

kegawang 

- Model Pembelajaran kurang 

menantang  
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2 Ahli Pembelajaran  I 

- Lapangan diperluas lagi agar siswa 

lebih mudah melakukan kejasama tim 

 

3 Ahli Pembelajaran II 

- Seragam dibedakan untuk 

membedakan teman dan lawan 

                                                    

 

 

Tabel 4.8  

Komentar dan Saran Umum 

No 
Responden Ahli Komentar dan Saran Umum 

1 Ahli Penjas 

- Gunakan dan pertimbangkan saran-

saran saya ketika konsultasi dengan 

pembimbing 

- Dalam pembuatan model jangan lupa 

meninjau latar belakang masalah  yang 

ada  

- Model atau produk yang anda hasilkan 

adalah merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada 

2 Ahli Pembelajaran  I 

- Diharapkan model pembelajaran 

permainan Sepak bola Gawang 

melayang  ini dapat sebagai rujukan 

metode pembelajaran dalam rangka 

mengatasi kurangnya sarana dan 

prasarana pembelajaran olahraga di 
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sekolah-sekolah. 

3 Ahli Pembelajaran II 

- Dibuat materi yang membuat anak 

gembira. 

 

4.3.2 Permasalahan atau Kendala pada Uji Coba Skala Kecil 

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model pembelajaran 

permainan sepak bola gawang melayang diujicobakan dalam skala kecil pada 12 

siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. 

Hal itu sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap model pembelajaran 

tesebut. Berikut ini adalah berbagai permasalahan dan kendala, setelah produk 

diujicobakan pada skala kecil: 

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

lapangan permainan. Siswa cenderung bergerombol dalam berebut bola sehingga 

siswa sulit untuk melakukan umpan kepada teman satu timnya. 

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

individualis dalam penguasaan bola sehingga kurang adanya kerja sama dalam 

satu tim.  

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

yang sama yaitu menggunakan pakaian olahraga yang berwarna sama sehingga 

setiap pemain bingung dalam membedakan antara kawan dengan lawan. Dengan 

permasalahan tersebut maka permainan cenderung kurang kompetitif. Oleh 

karena itu perlu adanya pembedaan warna pakaian olahraga dalam permainan 

sepak bola gawang melayang. 
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4.4  Penyajian Data Hasil Uji coba Skala Besar 

Setelah produk model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang 

dilakukan dalam uji coba skala kecil dan hasilnya divalidasi oleh satu ahli 

penjasorkes dan dua ahli pembelajaran serta dilakukan revisi, berikutnya adalah uji 

coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan 

yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil apakah bahan 

permainan itu dapat digunakan dalam lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan 

dilakukan oleh siswa kelas VI SD MI Hidayatus Shibyan yang berjumlah 29 siswa. 

Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan kuesioner. Data uji coba 

lapangan model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang dapat dilihat 

pada lampiran 21, 12, dan 23. 

Berdasarakan data pada lampiran 21, 22, dan 23 didapat rata-rata persentase 

pilihan jawaban yang sesuai 95,9 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik, Sehingga produk model pembelajaran ini dapat digunakan 

untuk siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan. 

Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Kuesioner Skala besar 

No Kelas Skor rata-rata aspek Jumlah 

Psikomotorik Kognitif Afektif 

 (Subjek Uji Coba 

Lapangan 29 siswa) 

91,5% 98,81% 97,41% 

 

287,72% 

 Rata-rata    95,9% 

 

Sumber : Hasil Penelitian 2012 
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Berdasarkan data pada hasil kuesioner keseluruhan yang diisi para siswa 

diperoleh persentase sebesar 95,9%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model  pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang dalam penjasorkes ini 

telah memenuhi kriteria “sangat baik”. 

Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari ahli penjasorkes dan ahli 

pembelajaran. 

Tabel 4.10 

Hasil pengisian kuesioner Ahli 

NO ASPEK YANG DINILAI 

SKOR PENILAIAN 

AHLI 

A AGP1 AGP2 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

pada kurikulum KTSP 
5 5 5 

2 Kejelasan petunjuk permainan sepakbola 

gawang melayang  
3 3 4 

3 Ketepatan memilih bentuk/model permainan 

bagi siswa 
3 4 4 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

untuk permainan sepakbola gawang melayang 
4 4 4 

5 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang  gantung untuk siswa 
4 4 4 

6 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan 

karakteristik siswa  

3 3 3 

7 Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani 

siswa 
4 4 4 

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa 
3 4 3 
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9 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotorik siswa 
4 4 3 

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 4 

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun 

tidak terampil 
4 4 4 

  12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putrid 4 4 4 

13 Mendorong siswa aktif bergerak  4 3 3 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran permainan 

sepakbola gawang melayang 

3 3 4 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola gawang melayang 
3 3 3 

 JUMLAH 71 72 68 

 RATA-RATA 70,33 (93,77%) 

 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjasorkes 

didapat rata-rata 71 (94,6%). Faktor yang menjadi model ini dapat diterima siswa 

sekolah dasar adalah dari penilaian kualitas model permainan yng dilakukan oleh ahli 

penjasorkes dan telah memenuhi kriteria sangat baik.  

Hasil analisis dari data evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata persentase 

72 (96 %). Berdasarakan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik, sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan 

Hasil analisis dari data evaluasi ahli Pembelajaran II, didapat rata-rata persentase 

68 ( 90,6%). Berdasarakan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 
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pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan. 

Berdasarkan data diatas rata-rata persentase keseluruhan pilihan jawaban yang 

sesuai adalah 70,33 (93,77%). Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VI MI Hidayatus 

Shibyan.  

4.4.1 Analisis Data Hasil Uji Coba Skala Besar 

Berdasarkan tabel analisis data uji coba skala besar yang diperoleh melalui 

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.11Data Hasil Keseluruhan Dari Evaluasi Ahli, 

Uji Coba Skala Kecil, dan Uji Skala Besar 

NO 
KOMPONEN HASIL 

1. Evaluasi Ahli 

Hasil Evaluasi Ahli 

 

 

 

Hasil Evaluasi Ahli Pembelajaran I 

 

 

 

 

Hasil Evaluasi Ahli Pembelajarn II 

Didapat persentase skala penilaian 

94,6%, sehingga produk model 

pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang dapat digunakan 

untuk siswa Sekolah Dasar. 

Didapat persentase skala penilaian  

96%, sehingga produk model 

pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang dapat digunakan 

untuk siswa Sekolah Dasar. 

Didapat persentase skala penilaian 

90,6%, sehingga produk model 

pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang dapat digunakan 

untuk siswa Sekolah Dasar. 

2. Uji Coba Skala Kecil Didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 76,8%, sehingga 

produk model pembelajaran 

permainan sepak bola gawang 

melayang dapat digunakan untuk 

siswa Sekolah Dasar. 
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3. Uji Skala Besar Didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 93,77%, sehingga 

produk model pembelajaran 

permainan sepak bola gawang 

melayang dapat digunakan untuk 

siswa Sekolah Dasar. 

 

4.5  Prototipe Produk 

 Kelayakan penggunaan prototipe produk diperoleh berdasarkan rekapitulasi 

hasil penelitian yang dihasilkan dari lembar evaluasi ahli dan hasil kuesioner siswa. 

Berdasar hasil dari evaluasi ahli penjas maupun ahli pembelajaran dengan diperoleh 

nilai rata-rata 70,33 dengan prosentase 93,77%. 

Berdasarkan hasil kuesioner siswa model pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa 

karena skor mencapai 95,9 % yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang 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 pada pembelajaran penjasorkes. 

Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran Penjasorkes 

melalui berbagai modifikasi sarana, prasarana maupun bentuk permainan. Hal ini 

terbukti setelah produk awal revisi, model pembelajaran permainan sepak bola 

gawang melayang dalam penjasorkes mendapat tanggapan positif dari ahli 

Penjasorkes, ahli pembelajaran maupun dari siswa. Karena merupakan pembelajaran 

yang inovatif, kreatif, menyenagkan, tidak membuat takut, tidak membosankan dan 
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tidak monoton. Hal ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran penjasorkes 

khususnya sepakbola. 

4.5.1 Hakekat Permainan Sepak bola Gawang melayang   

Permainan sepak bola gawang melayang adalah permainan yang 

dikembangkan dari permainan sepak bola, dimainkan dengan cara dan peraturan 

yang hampir sama dengan sepak bola pada umumnya. Permainan ini dikembangkan 

untuk model pembelajaran sepak bola. Bahkan sepak bola gawang melayang dapat 

dijadikan permainan anak untuk meningkatkan aktivitas jasmani dengan aktif senang 

dan tanpa rasa jenuh.  

Tabel 4.12Perbedaan sepak bola dengan model pembelajaran  

permainan sepak bola gawang melayang 

Sepak bola Model pembelajaran 

permainan sepak bola 

gawang melayang 

Keterangan 

Ukuran lapangan :  

120 m x 90 m 

Ukuran lapangan : 

Panjang : 24m 

Lebar    : 12 m 

Luas lapangan : 

Menyesuaikan dengan 

jumlah pemain 

 

 

Jumlah pemain : 

11 orang tiap tim 

Jumlah pemain : 

5 orang tiap tim 

Jumlah pemain 

disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Menggunakan dua gawang 

berada dibawah dan terdapat 

penjaga gawang 

Menggunakan sasaran 

bergantungan diatas , 

gawang berbentuk 

lingkaran dan tanpa 

penjaga gawang 

Dibuat bergantung 

supaya permainan lebih 

menarik 

Ada tendangan kedalam 

(throw in) 

Tendangan kedalam  Dalam bola datar lebih 

efektif 

Waktu pertandingan : 

2 x 45 menit 

Waktu pertandingan : 

2 x 15 menit 

Pemain dalam permainan 

lebih aktif 

Peraturan offside berlaku Peraturan offside tidak 

berlakku 

Semua pemain bebas 

berposisi dimanapun 
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Tackling dan benturan fisik 

diperbolehkan 

Tackling dan benturan 

fisik tidak 

diperbolehkan 

Dengan lapangan yang 

lebih kecil sangat rentam 

cidera apabila melakukan 

tackling 

 

Secara garis besar permainan sepak bola gawang melayang dimainkan dengan 

cara dan peraturan yang hampir sama dengan sepak bola pada umumnya. Bahkan 

sepak bola gawang melayang dapat dijadikan permainan anak untuk meningkatkan 

aktivitas jasmani dalam permainan sepak bola.  

4.5.1.1 Peraturan permainan sepak bola gawang melayang 

 Permainan sepak bola gawang melayang pada siswa kelas VI MI Hidayatus-

Shibyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang meliputi. 

4.5.1.1.1 Lapangan 

Ukuran lapangan model pembelajaran sepak bola gawang melayang pada 

siswa kelas VI MI Hidayatus Shibyan, dengan panjang lapangan 24 meter dan lebar 

12 meter, Setiap tim terdiri dari 5 pemain dengan alokasi waktu 2 x 15 menit,dengan 

29 siswa. 
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Gambar 4.3. Lapangan sepak bola gawang melayang 

4.5.1.1.2 Gawang 

Letak gawang sama dengan gawang sepak bola pada umumnya tetapi, 

gawang berbentuk lingkaran diletakan bergantungan di atas,dimana terdiri dari 5 

gawang lingkaran, 2 lebih lebar berada diatas dan 3 gawang kecil berada dibawahnya 

berada di 30 cm dari permukaan tanah. gawang menggunakan ban bekas sepeda yang 

besar dengan jari-jari  0,5 m, sedang yang kecil dengan jari-jari 0,12,5 m. Titik 

penalti berada 6 meter dari garis gawang. 

1
2

 m
 

24 m 
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Gambar 4.4. Gawang Sepak bola Gawang melayang 

4.5.1.1.3 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola spons yang mudah melambung, atau 

menggunakan bola plastik untuk mengurangi cepatnya laju bola. 

Peraturan Permainan Sepak Bola Gawang melayang 

 Peraturan yang digunakan dalam sepak bola gawang melayang adalah : 

1) Tendangan awal (kick-off) adalah cara untuk memulai pertandingan,berada di 

tengah lapangan dimulai pada awal pertandingan. Baik itu babak pertama, kedua, 

serta setelah gol tercipta. Pada saat kick-off seluruh pemain dari kedua tim harus 

berada dalam daerah lapangan masing-masing. 

2) Daerah terlarang, yaitu daerah yg apabila melakukan pelanggaran diberi 

hukuman tendangan penalti. Kecuali pelanggaran 5 dedik. 

3) Perhitungan nilai  poin goal kegawang yaitu, Nilai 2 poin apabila memasukan ke 

gawang yang atas,dan nilai 1 point apabila memasukan ke gawang yang bawah. 
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4) Daerah 5 detik, merupakan daerah larangan bagi setiap pemain untuk tetap 

berada di daerah ini selama 5 detik atau lebih, karena akan diberi hukuman 

tendangan kedalam. Daerah 5 detik yaitu daerah dimana pemain dilarang berada 

didaerah ini selama lebih dari 5 detik. Daerah 5 detik berada pada garis gawang 

berbentuk persegi panjang. 

5) Tendangan kedalam, dilakukan apabila bola keluar dari lapangan dan 

pelanggaran daerah 5 detik. Bola yang ditendang harus tepat diatas garis, atau 

tidak boleh didalam garis samping. 

6) Tendangan pinalti, Tendangan pinalti diberikan apabila seorang pemain dari tim 

bertahan melakukan pelanggaran kekerasan atau bola mengenai tangan pemain 

lawan di daerah pinalti atau daerah 5 detik. Kecuali pelanggaran 5 detik, 

pelanggaran ini hanya dikenai tendangan kedalam. 

7) Apabila bola masuk ke gawang pada saat bola mati,atau saat tendangan kedalam 

dan tendangan gawang,tanpa menyentuh pemain manapun goal dinyatakan tidak 

sah. 

4.5.2 Kelemahan Permainan sepak bola gawang melayang  

1) Kurang lebarnya lapangan yang ada, sehingga bola lebih sering keluar lapangan. 

2) Tingkat konsentrasi siswa kurang, dikarenakan siklus usia yang belum dewasa. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang yang berdasarkan data pada 

saat uji coba skala kecil (N=12) dan uji coba lapangan (N=29). 

Berdasarkan data hasil  uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi, meliputi: 

1. Peraturan permainan. 

2. Ukuran lapangan dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. 

3. Gawang dan bola yang digunakan disesuaikan pada kemampuan sarana yang 

dimiliki sekolah. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1) Produk model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba produk berdasar hasil dari evaluasi ahli 

penjas maupun ahli pembelajaran dengan nilai rata-rata 70,33 dengan prosentase 

93,77%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka produk model 

pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang ini telah memenuhi 

kriteria Sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa MI Hidayatus 

Shibyan. 

2) Produk model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang sudah dapat 

digunakan bagi siswa MI Hidayatus Shibyan. Hal itu berdasarkan hasil analisis 
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data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 89,7 % dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 95,9 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka produk model pembelajaran permainan sepak bola gawang 

melayang ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa MI Hidayatus Shibyan. 

3) Faktor yang menjadikan model pembelajaran permainan sepak bola gawang 

melayang diterima oleh siswa MI Hidayatus Shibyan adalah rata-rata dari semua 

aspek uji coba yang ada lebih dari 90 %, siswa dapat mempraktikkan dan 

memahami dengan baik sehingga memenuhi kriteria baik, dari uji coba kelompok 

kecil maupun uji coba lapangan model pembelajaran ini dapat digunakan bagi 

siswa Sekolah Dasar.   

5.2 Saran  

 Berdasar hasil penelitian diatas peneliti menyampaikan saran sebagai berikut : 

1) model pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang dapat digunakan 

sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran sepak bola untuk Siswa 

SD/MI, karena sesuai dengan karakteristik siswa dan sarana prasarana di sekolah.  

2) bagi Guru penjas, diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

lebih menarik dan lebih variatif lagi untuk pembelajaran sepak bola disekolah, 

sehingga pembelajaran permainan sepak bola gawang melayang lebih efektif dan 

menyenangkan. 
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Lampiran 1 

FORMULIR USULAN TOPIK SKRIPSI 
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Lampiran 2 

SURAT KEPUTUSAN  DEKAN TENTANG USULAN PEMBIMBING 
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Lampiran 3 

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah :  MI Hidayatus Sibyan 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  VI ( enam )/ 2 (Dua ) 

Pertemuan ke : 1 

Alokasi Waktu :  4  x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam 

permainan   dan  olahraga dengan peraturan yang di 

modifikasi serta nilai-nilai   yang terkandung di dalamnya  

       Kompetensi Dasar     :1.2Mempraktekkan gerak dasar salah satu permainan bola 

besar    dengan koordinasi control yang benar dengan 

peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran. 

Indikator  :   - Melakukan teknik dasar permainan sepak bola 

 

A. Tujuan Pembelajaran :  

• Siswa dapat melakukan  teknik dalam permainan sepak bola. 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok) :  

• Dasar-dasar permainan sepak bola 

 

C. Metode Pembelajaran 

• Demonstrasi 

• Ceramah 

• Praktik 
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Langkah-Langkah Pembelajaran 

� Kegiatan Awal: 

� Siswa dibariskan 

� Mengecek kehadiran siswa 

� Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

� Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

� Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

• Kegiatan Inti: 

� Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

� Siswa dapat melakukan dan memahami dasar-dasar permainan sepak 

bola 

� Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

� Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 

� Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

� Melakukan gerakan teknik menendang bola 

� Melakukan gerakan teknik mengontrol bola 

� Melakukan teknik menyundul bola 

� Melakukan teknik menggiring bola 

� Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

� Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

� Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

� Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 
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� Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

� Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

� Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

• Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

� Pendinginan, berbaris, evaluasi proses pembelajaran. 

� Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi 

yang telah dilakukan/ diajarkan. 

� Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik  dalam 

permainan sepak bola. 

D. Alat dan Sumber Belajar 

� Buku Penjaskes kls. 6 

� Lapangan 

� Pluit 

� Bola 

� Bendera 

� Gawang yang dimodifikasi 

E. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

• Melakukan teknik tendangan 

yang benar 

• Melakukan teknik kontrol 

bola yang baik dan benar 

• Melakukan gerakan heading 

atau menyundul bola yang 

benar 

• Melakukan teknik 

menggiring bola. 

 

Tes  

Praktik 

Tes  

-Ketrampilan  

-Pengamatan 

Tes : 

•  Melakukan  tendangan  

• Melakukan kontrol bola 

• Melakukan sundulan bola 

atau heading 

• Melakukan gerakan 

mendribling atau 

menggiring bola 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

� PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

� PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* pengetahuan 

* kadang-kadang pengetahuan 

* tidak pengetahuan 

 

* aktif  praktik 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* sikap 

* kadang-kadangsSikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 

Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktik Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

   CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

� Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial. 

                                                                        Rembang, 10januari 2013 

 

Mengetahui,     

Guru Pamong                                                           Guru praktikan 

 

 

Debit Kurniawan, S.Pd                                            Atas Arief 

                                                                      NIM. 6101408140 
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Lampiran 6 

                      LEMBAR EVALUASI  AHLI                                             

Model Pembelajaran Permainan Sepakbola Gawang melayang dalam 

Penjasorkes Pada Siswa Kelas VI MI Hidayatus Shibyan   

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2013 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani    

Materi pokok   : Permainan Bola Besar  

Sasaran program  : Siswa Kelas VI MI Hidayatus-Shibyan  

Evaluator    : 1. Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat saudara sebagai tenaga 

ahli pendidikan jasmani terhadap model pembelajaran permainan sepakbola gawang 

melayang yang kami laksanakan pada siswa Kelas VI MI Hidayatus Shibyan 

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya 

mohon saudara memberikan tanggapan pada setiap pertanyaan dengan cara memberi 

tanda “ √ “ pada kolom yang tersedia : 

1) Tidak baik 

2) Kurang baik  

3) Cukup baik  

4) Baik  

5) Sangat baik. 
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   KUESIONER UNTUK AHLI 

NO ASPEK YANG DINILAI 

SKALA 

PENILAIAN 
KOMENTAR 

1 2 3 4 5 

1 

Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar pada kurikulum 

KTSP 

    V  

2 
Kejelasan petunjuk permainan 

sepakbola gawang melayang  

  V    

3 
Ketepatan memilih bentuk/model 

permainan bagi siswa 

   V   

4 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan untuk permainan 

sepakbola gawang melayang 

   V   

5 

Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang  gantung untuk 

siswa 

   V   

6 

Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan 

karakteristik siswa  

  V    

7 
Mendorong perkembangan aspek 

fisik/jasmani siswa 

   V   

8 
Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 

   V   

9 
Mendorong perkembangan aspek 

psikomotorik siswa 

   V   

10 
Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 

   V   

11 
Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak terampil 

   V   

12 Dapat dimainkan siswa putra    V   
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maupun putrid 

13 Mendorong siswa aktif bergerak     V    

14 

Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran permainan sepakbola 

gawang melayang 

   V   

15 

Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan sepakbola 

gawang melayang 

   V   
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Lampiran 7 

SARAN UNTUK PERBAIKAN MODEL PEMBELAJARAN 

PETUNJUK : 

1. Apabila dilakukan revisi pada model pembelajaran sepakbola gawang melayang 

mohon ditulis pada kolom nomor 2. 

2. Alasan diperlukan revisi ditulis pada kolom nomor 3. 

3. Saran dan perbaikan ditulis pada kolom nomor 4. 

NO 
BAGIAN YANG 

DIREVISI 
ALASAN DIREVISI 

SARAN 

PERBAIKAN 

1 2 3 4 

1 2 

Model permainan 

kurang sehingga siswa 

kurang gembira 

Permainan dalam 

pemanasan di buat 

lebih menarik 

2 14 

Ketertarikan siswa 

pada permainan kurang 

Siswa agak canggung 

dalam bergerak 
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Lampiran 8 

LEMBAR  KUESIONER UNTUK SISWA 

 

MODEL PEMBELAJARAN PERMAINAN SEPAKBOLA GAWANG 

BERVARIASI  LINGKARAN  DALAM   PENJASORKES  

PADA SISWA KELAS VI MI HIDAYATUS SHIBYAN   

KECAMATAN SEDAN KABUPATEN  

REMBANG TAHUN 2013 
 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

• Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

• Jawablah secara urut dan jelas. 

• Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda “ √ “ pada kolom “ ya “ atau 

“ tidak “ 

• Jawablah menurut pendapat kamu masing-masing. 

• Selamat mengisi dan terima kasih. 

 

INDENTITAS RESPONDEN 

o Nama Sekolah : .................................................................... 

o Nama siswa  : .................................................................... 

o Umur   : .................................................................... 

o Kelas   : .................................................................... 

o Jenis kelamin  : .................................................................... 
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PERTANYAAN KUESIONER 

 

NO BUTIR SOAL PERTANYAAN 
PERNYATAAN 

YA TIDAK 

1 

Apakah menurut kamu model permainan 

Sepakbola Gawang melayang merupakan 

permainan yang sulit untuk dimainkan ? 

 

 

 

Tidak 

2 
Apakah kamu bisa memainkan model permainan 

sepakbola gawang melayang? 

 

Ya 

 

3 
Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah membawa bola ? 

     

    Ya 

 

4 
Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah mengoper bola ? 

 

Ya 

 

 

5 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah melakukan 

tendangan kedalam ketika bola keluar garis 

samping lapangan permainan ? 

 

Ya 

 

 

6 

Apakah selama bermain sepakbola gawang 

melayang kamu mudah menerima operan bola dari 

teman ? 

 

Ya 

 

 

7 

Apakah kamu merasa kesulitan untuk mencetak 

gol dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang? 

 

 

 

Tidak 

8 
Apakah kamu merasa sulit saat menyerang dalam 

model permainan sepakbola gawang melayang ? 

 

 

 

Tidak 

9 

Apakah kamu merasa sulit saat melakukan 

pertahanan dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang ? 

 

 

 

Tidak 

10 

Apakah cara permainan sepakbola gawang 

melayang ini lebih mudah dari sepakbola yang 

sudah kamu kenal ? 

 

Ya 

 

11 
Apakah kamu tahu cara bermain pengembangan 

model permainan sepakbola gawang melayang ? 

 

Ya 

 

12 

Apakah kamu tahu perbedaan model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan sepakbola 

sesungguhnya ? 

 

Ya 

 

 

13 
Apakah kamu tahu peraturan dalam model 

permainan sepakbola gawang melayang ? 

 

Ya 

 

14 

Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 

dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

 

Ya 

 

15 

Apakah dalam permainan kamu dapat mengetahui 

peraturan model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

Ya  

 

16 Menurut kamu apakah memainkan model   
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sepakbola gawang melayang perlu kerjasama 

teman satu tim ? 

Ya 

17 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang setiap tim harus selalu kompak 

? 

 

Ya 

 

18 
Apakah kamu tahu tugas wasit dalam model 

permainan sepakbola gawang melayang ? 

 

Ya 

 

19 
Apakah seorang wasit akan memberikan teguran 

kepada pemain yang tidak mentaati peraturan ? 

 

Ya 

 

 

20 
Apakah model permainan sepakbola gawang 

melayang ini dapat dimainkan semua orang ? 

 

Ya 

 

21 
Apakah kamu suka bermain sepakbola gawang 

melayang ? 

 

Ya 

 

22 
Apakah model permainan sepakbola gawang 

melayang menarik bagi kamu ? 

 

Ya 

 

23 
Apakah kamu serius ketika bermain sepakbola 

gawang melayang? 

 

Ya 

 

24 
Apakah kamu mentaati peraturan selama bermain 

sepakbola gawang melayang? 

 

Ya 

 

 

25 
Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan 

permainan sepakbola gawang melayang? 

 

Ya 

 

26 

Apakah kamu bisa bekerjasama dengan temans atu 

tim atau regu ketika kamu bermain sepakbola 

gawang melayang? 

 

Ya 

 

 

27 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang dibutuhkan kerjasama untuk 

memenangkan pertandingan ? 

 

Ya 

 

 

28 
Apakah seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan wasit ? 

 

 

 

Tidak 

29 
Apakah bila tim kamu kalah, kamu akan mengakui 

keunggulan tim lawan ? 

 

Ya 

 

30 
Apakah kamu bersedia bermain sepakbola gawang 

melayang? 

 

Ya 
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Lampiran 9 

HASIL PENGISIAN KUESIONER OLEH AHLI 

NO ASPEK YANG DINILAI 

SKOR PENILAIAN 

AHLI 

A AGP1 AGP2 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

pada kurikulum KTSP 
5 5 5 

2 Kejelasan petunjuk permainan sepakbola 

gawang melayang  
3 3 4 

3 Ketepatan memilih bentuk/model permainan 

bagi siswa 
2 4 4 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

untuk permainan sepakbola gawang melayang 
4 4 4 

5 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang  gantung untuk siswa 
4 4 4 

6 Kesesuaian bentuk/model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan 

karakteristik siswa  

3 3 3 

7 Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani 

siswa 
4 4 4 

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa 
3 4 3 

9 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotorik siswa 
4 4 3 

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 4 

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun 

tidak terampil 
5 4 4 

  12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putrid 4 4 4 
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13 Mendorong siswa aktif bergerak  4 3 3 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran permainan 

sepakbola gawang melayang 

3 3 4 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola gawang melayang 
3 3 3 

 JUMLAH 71 72 68 

 RATA-RATA 70,33 (93,77%) 

  

Keterangan : 

A = Ahli Penjas (Dosen) 

AGP I = Ahli Pembelajaran Penjas 1 

AGP 2 = Ahli Pembelajaran Penjas 2 
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Lampiran 10 

DAFTAR SISWA UJI COBA SKALA KECIL 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1 

AHMAD AJID 

L 
12 Tahun 

2 

M. LUTFI WAHID  

L 
11 Tahun 

3 

M. SOLAHUDIN 

L 
11 Tahun 

4 

MUHAMAD MUSTAIN  

L 
12 Tahun 

5 

IHLASUL AMAL M 

L 
11 Tahun 

6 

M.KHOLILUL UMAM 

L 
11 Tahun 

7 

M. ISHOMUDIN 

L 
11 Tahun 

8 

M. AINUN NAJIB 

L 
11 Tahun 

9 

AHMAD NUR ROFIQ 

L 
11 Tahun 

10 

YUSUF CHOIRUDIN 

L 
11 Tahun 

11 

MUHLISIN 

L 
12 Tahun 

12 

M. ZAINUL ALIM  

L 
11 Tahun 
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Lampiran 11 

JAWABAN KUESIONER SKALA KECIL ASPEK PSIKOMOTORIK  

No. Nama Siswa 
BUTIR SOAL PSIKOMOTORIK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AHMAD AJID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

6 M.KHOLILUL UMAM 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Jumlah 22 24 19 20 20 22 20 22 20 21 
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Lampiran 12 

JAWABAN KUESIONER SKALA KECIL ASPEK KOGNITIF  

 

No. 

 

Nama Siswa 

 

BUTIR SOAL  KOGNITIF  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 AHMAD AJID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

6 M.KHOLILUL UMAM 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Jumlah 20 24 22 24 22 23 23 23 22 18 
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Lampiran 13 

JAWABAN KUESIONER SKALA KECIL ASPEK AFEKTIF 

 

No. 

 

Nama Siswa 

 

BUTIR SOAL AFEKTIF  

(SIKAP)  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 AHMAD AJID 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

6 M.KHOLILUL UMAM 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Jumlah 20 24 24 24 24 24 24 16 22 21 
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Lampiran 14 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER  

SKALA KECIL ASPEK PSIKOMOTORIK 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
PROSEN

TASE 

1 

Apakah menurut kamu model permainan 

Sepakbola Gawang melayang merupakan 

permainan yang sulit untuk dimainkan ? 

Tidak 75 

2 
Apakah kamu bisa memainkan model 

permainan sepakbola gawang melayang? 
Ya 100 

3 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah membawa 

bola ? 

Ya 79,17 

4 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah mengoper 

bola ? 

Ya 91,67 

5 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang kamu mudah melakukan 

tendangan kedalam ketika bola keluar garis 

samping lapangan permainan ? 

Ya 7,17 

6 

Apakah selama bermain sepakbola gawang 

melayang kamu mudah menerima operan bola 

dari teman ? 

Ya 95,83 

7 

Apakah kamu merasa kesulitan untuk 

mencetak gol dalam model permainan 

sepakbola gawang melayang? 

Tidak 83,33 

8 

Apakah kamu merasa sulit saat menyerang 

dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

Tidak 95,83 

9 

Apakah kamu merasa sulit saat melakukan 

pertahanan dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang ? 

Tidak 70,83 

10 

Apakah cara permainan sepakbola gawang 

melayang ini lebih mudah dari sepakbola 

yang sudah kamu kenal ? 

Ya 87,5 
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Lampiran 15 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER  

SKALA KECIL ASPEK KOGNITIF  

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
PROSEN

TASE 

11 

Apakah kamu tahu cara bermain 

pengembangan model permainan sepakbola 

gawang melayang ? 

Ya 75 

12 

Apakah kamu tahu perbedaan model permainan 

sepakbola gawang melayang dengan sepakbola 

sesungguhnya ? 

Ya 100 

13 
Apakah kamu tahu peraturan dalam model 

permainan sepakbola gawang melayang ? 
Ya 91,67 

14 

Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 

dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

Ya 100 

15 

Apakah dalam permainan kamu dapat 

mengetahui peraturan model permainan 

sepakbola gawang melayang ? 

Ya 91,67 

16 

Menurut kamu apakah memainkan model 

sepakbola gawang melayang perlu kerjasama 

teman satu tim ? 

Ya 95,83 

17 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang setiap tim harus selalu 

kompak ? 

Ya 95,83 

18 
Apakah kamu tahu tugas wasit dalam model 

permainan sepakbola gawang melayang ? 
Ya 95,83 

19 

Apakah seorang wasit akan memberikan 

teguran kepada pemain yang tidak mentaati 

peraturan ? 

Ya 91,67 

20 
Apakah model permainan sepakbola gawang 

melayang ini dapat dimainkan semua orang ? 
Ya 70,83 
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Lampiran 16 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER  

SKALA KECIL ASPEK AFEKTIF 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

PROSEN

TASE 

21 
Apakah kamu suka bermain sepakbola 

gawang melayang ? 
Ya 83,33 

22 
Apakah model permainan sepakbola gawang 

melayang menarik bagi kamu ? 
Ya 100 

23 
Apakah kamu serius ketika bermain 

sepakbola gawang melayang? 
Ya 100 

24 
Apakah kamu mentaati peraturan selama 

bermain sepakbola gawang melayang? 
Ya 100 

25 

Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan permainan sepakbola gawang 

melayang? 

Ya 100 

26 

Apakah kamu bisa bekerjasama dengan 

temans atu tim atau regu ketika kamu 

bermain sepakbola gawang melayang? 

Ya 100 

27 

Apakah dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang dibutuhkan kerjasaa untuk 

memenangkan pertandingan ? 

Ya 100 

28 
Apakah seorang pemain boleh menentang 

keputusan yang diberikan wasit ? 
Tidak 54,17 

29 
Apakah bila tim kamu kalah, kamu akan 

mengakui keunggulan tim lawan ? 
Ya 95,83 

30 
Apakah kamu bersedia bermain sepakbola 

gawang melayang? 
Ya 91,67 
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Lampiran 17 

DAFTAR SISWA UJI SKALA BESAR 

NO NAMA 
JENIS 

KELAMIN 
USIA 

1 AHMAD AJID L 11 TAHUN 

2 M. LUTFI WAHID  L 12 TAHUN 

3 M. SOLAHUDIN L 12 TAHUN 

4 MUHAMAD MUSTAIN  L 12 TAHUN 

5 IHLASUL AMAL M L 11 TAHUN 

6 M.KHOLILUL UMAM L 10 TAHUN 

7 M. ISHOMUDIN L 13 TAHUN 

8 M. AINUN NAJIB L 12 TAHUN 

9 AHMAD NUR ROFIQ L 13 TAHUN 

10 YUSUF CHOIRUDIN L 11 TAHUN 

11 MUHLISIN L 11 TAHUN 

12 M. ZAINUL ALIM  L 12 TAHUN 

13 DZAIKUNNUHA L 11 TAHUN 

14 SAIFUL FIJE L 13 TAHUN 

15 FAHRUR ROZI L 12 TAHUN 

16 M ULIL ALBAB L 11 TAHUN 

17 M AJI MAHMUDI L 11 TAHUN 

18 SITI USTADAH P 13 TAHUN 

19 SALWA NUR AZIZAH P 10 TAHUN 

20 MAFTUHAH P 12 TAHUN 

21 SITI NUR ARIFAH P 11 TAHUN 
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22 SITI MARIA ULFA P 13 TAHUN 

23 HALWA NAIMAH  P 12 TAHUN 

24 MUDMAINNAH P 12 TAHUN 

25 S. SOFWATUN NISA P 12 TAHUN 

26 SITI MIMHATU ROHMAH P 9 TAHUN 

27 MUNTAMINAH P 12 TAHUN 

28 YULI ATUL JANNAH P 12 TAHUN 

29 SITI MAR'ATUS SHIBYAN P 12 TAHUN 
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Lampiran 18 

JAWABAN KUESIONER SKALA BESAR ASPEK PSIKOMOTORIK  

No. Nama Siswa 

BUTIR SOAL PSIKOMOTORIK 

(KETRAMPILAN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AHMAD AJID 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 M.KHOLILUL UMAM 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

13 DZAIKUNNUHA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

14 SAIFUL FIJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 FAHRUR ROZI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

16 M ULIL ALBAB 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

17 M AJI MAHMUDI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 SITI USTADAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

19 SALWA NUR AZIZAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

20 MAFTUHAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

21 SITI NUR ARIFAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

22 SITI MARIA ULFA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

23 HALWA NAIMAH  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 MUDMAINNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

25 S. SOFWATUN NISA 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

26 SITI MIMHATU ROHMAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

27 MUNTAMINAH 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 YULI ATUL JANNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

29 SITI MAR'ATUS SHIBYAN 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
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Lampiran 19 

JAWABAN KUISIONER SKALA BESAR ASPEK KOGNITIF  

No. Nama Siswa 

BUTIR SOAL  KOGNITIF 

(PENGETAHUAN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AHMAD AJID 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 M.KHOLILUL UMAM 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

13 DZAIKUNNUHA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

14 SAIFUL FIJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 FAHRUR ROZI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

16 M ULIL ALBAB 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

17 M AJI MAHMUDI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 SITI USTADAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

19 SALWA NUR AZIZAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

20 MAFTUHAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

21 SITI NUR ARIFAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

22 SITI MARIA ULFA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

23 HALWA NAIMAH  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 MUDMAINNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

25 S. SOFWATUN NISA 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

26 SITI MIMHATU ROHMAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

27 MUNTAMINAH 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 YULI ATUL JANNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

29 SITI MAR'ATUS SHIBYAN 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
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Lampiran 20 

JAWABAN KUISIONER SKALA BESAR ASPEK AFEKTIF 

No. Nama Siswa 
BUTIR SOAL AFEKTIF (SIKAP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AHMAD AJID 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 M. LUTFI WAHID  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

3 M. SOLAHUDIN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 MUHAMAD MUSTAIN  1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

5 IHLASUL AMAL M 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 M.KHOLILUL UMAM 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 M. ISHOMUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 M. AINUN NAJIB 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

9 AHMAD NUR ROFIQ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

10 YUSUF CHOIRUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 MUHLISIN 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

12 M. ZAINUL ALIM  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

13 DZAIKUNNUHA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

14 SAIFUL FIJE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 FAHRUR ROZI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

16 M ULIL ALBAB 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

17 M AJI MAHMUDI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 SITI USTADAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

19 SALWA NUR AZIZAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

20 MAFTUHAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

21 SITI NUR ARIFAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

22 SITI MARIA ULFA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

23 HALWA NAIMAH  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 MUDMAINNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

25 S. SOFWATUN NISA 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

26 SITI MIMHATU ROHMAH 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

27 MUNTAMINAH 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

28 YULI ATUL JANNAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

29 SITI MAR'ATUS SHIBYAN 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
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Lampiran 21 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER  

SKALA BESAR ASPEK PSIKOMOTORIK   

 

NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

1 

Apakah menurut kamu model permainan 

Sepakbola Gawang melayang merupakan 

permainan yang sulit untuk dimainkan ? 

Tidak  86,21 

2 
Apakah kamu bisa memainkan model permainan 

sepakbola gawang melayang? 
Ya 96,55 

3 
Apakah dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang kamu mudah membawa bola ? 
Ya 94,83 

4 
Apakah dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang kamu mudah mengoper bola ? 
Ya 98,28 

5 

Apakah dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang kamu mudah melakukan tendangan 

kedalam ketika bola keluar garis samping lapangan 

permainan ? 

Ya  100 

6 
Apakah selama bermain sepakbola gawang melayang 

kamu mudah menerima operan bola dari teman ? 
Ya  98,28 

7 
Apakah kamu merasa kesulitan untuk mencetak gol 

dalam model permainan sepakbola gawang 

melayang? 

Tidak  84,48 

8 

Apakah kamu merasa sulit saat menyerang dalam 

model permainan sepakbola gawang melayang ? Tidak  82,76 

9 
Apakah kamu merasa sulit saat melakukan 

pertahanan dalam model permainan sepakbola 

gawang melayang ? 

Tidak  74,14 

10 
Apakah cara permainan sepakbola gawang melayang 

ini lebih mudah dari sepakbola yang sudah kamu 

kenal ? 

Ya 100 
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Lampiran 22 

REKAPITULASI JAWABAN KUISIONER  

SKALA BESAR ASPEK KOGNITIF 

NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

11 

Apakah kamu tahu cara bermain 

pengembangan model permainan 

sepakbola gawang melayang ? 

Ya 98,28 

12 

Apakah kamu tahu perbedaan model 

permainan sepakbola gawang melayang 

dengan sepakbola sesungguhnya ? 

Ya  100 

13 

Apakah kamu tahu peraturan dalam 

model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

Ya 98,28 

14 

Apakah setiap pemain wajib mentaati 

peraturan dalam model permainan 

sepakbola gawang melayang ? 

Ya 98,28 

15 

Apakah dalam permainan kamu dapat 

mengetahui peraturan model permainan 

sepakbola gawang melayang ? 

Ya 98,28 

16 

Menurut kamu apakah memainkan 

model sepakbola gawang melayang 

perlu kerjasama teman satu tim ? 

Ya 100 

17 

Apakah dalam model permainan 

sepakbola gawang melayang setiap tim 

harus selalu kompak ? 

Ya 100 

18 

Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 

model permainan sepakbola gawang 

melayang ? 

Ya 98,28 

19 

Apakah seorang wasit akan 

memberikan teguran kepada pemain 

yang tidak mentaati peraturan ? 

Ya 100 

20 

Apakah model permainan sepakbola 

gawang melayang ini dapat dimainkan 

semua orang ? 

Ya 96,55 
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Lampiran 23 

REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER  

SKALA BESAR ASPEK AFEKTIF  

NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

21 

Apakah kamu suka bermain sepakbola 

gawang melayang ? Ya 98,28 

22 

Apakah model permainan sepakbola 

gawang melayang menarik bagi kamu ? Ya 100 

23 
Apakah kamu serius ketika bermain 

sepakbola gawang melayang? Ya 96,55 

24 

Apakah kamu mentaati peraturan 

selama bermain sepakbola gawang 

melayang? 

Ya 100 

25 

Apakah setiap pemain harus mentaati 

peraturan permainan sepakbola gawang 

melayang? 
Ya 100 

26 

Apakah kamu bisa bekerjasama dengan 

temans atu tim atau regu ketika kamu 

bermain sepakbola gawang melayang? 
Ya 96,55 

27 

Apakah dalam model permainan 

sepakbola gawang melayang 

dibutuhkan kerjasaa untuk 

memenangkan pertandingan ? 

Ya 100 

28 

Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang diberikan 

wasit ? 
Tidak 84,48 

29 

Apakah bila tim kamu kalah, kamu 

akan mengakui keunggulan tim lawan ? Ya 98,28 

30 

Apakah kamu bersedia bermain 

sepakbola gawang melayang? Ya 100 
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Lampiran 24 

DOKUMENTASI 

Siswa-siswi MI hidayatus Shibyan 

 

 
 

Profil Sekolah 
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Penjelasan materi permainan 
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Permainan sepak bola gawang melayang 
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pengisian kuesioner siswa 
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Gawang permainan sepakbola gawang melayang 

 

Skala kecil 

 

 
 

Skala besar 

 

 
 

 


