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ABSTRAK
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Latar belakang penelitian, karena hasil belajar siswa dalam pembelajaran
sepak bola pada siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga,
siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, siswa lebih suka
menunggu bola datang dari pada bergerak mengejar bola. Permasalahan
penelitian, apakah dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan sepak bola bagi siswa kelas
VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran
2014/2015?Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dalam pembelajaran sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour
pada siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun
Pelajaran 2014/2015.
Jenis Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam siklus 2.
Subjek penelitian seluruh siswa kelas VII A yang berjumlah 34 siswa, terdiri dari
12 orang siswa laki-laki dan 22 orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan
data observasi berupa dokumen dan foto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran penjasorkes dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour
meningkat. Terlihat dari persentase ketuntasan belajar siswa dari semua aspek
pada siklus I yaitu sebesar 61,76% meningkat pada siklus II menjadi 76,47%.
Ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklus dirata-rata dari aspek
pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Ketuntasan belajar aspek
pengetahuan pada siklus I yaitu sebesar 47,06 %, pada siklus II sebesar 76,47%.
Ketuntasan belajar aspek sikap pada siklus I yaitu sebesar 73,53%, siklus II
sebesar 82,35%. Ketuntasan belajar aspek keterampilan pada siklus I yaitu
sebesar 58,82%, siklus II sebesar 82,35%. Peningkatan hasil belajar tiap aspek
pada penelitian ini, aspek pengetahuan 29,41%, aspek sikap 8,82%, aspek
keterampilan 23,53%.
Berdasarkanhasil penelitian bahwa pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 14,71%. Saran yang dapat
disampaikan dari penelitian ini diharapkan pembelajaran penjas dengan
pendekatan permainan shooting colour dapat dijadikan alternatif untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan sepak bola.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Salah satu komponen
pendidikan adalah pendidikan jasmani.
Pendidikan jasmani secara keseluruhan telah disadarioleh banyak
kalangan sebagai pendidikan untuk mengembangkan gerak dasar siswa, tetapi
dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani belum dapat berjalan
secara maksimal.Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pembelajaran
jasmani yang efektif perlu dikuasai oleh para guru yang hendak memberikan
pembelajaran pendidikan jasmani. Guru harus dapat mengajarkan berbagai
gerak dasar, teknik permainan olahraga, internalisasi nilai (sportifitas, kerjasama
dll) menjadi pembiasaan pola hidup sehat. Melalui pendidikan jasmani
diharapkan

siswa

dapat

memperoleh

berbagai

pengalaman

untuk

mengungkapkan kesan pribadi yang lebih menyenangkan, kreatif, inovatif,
terampil, meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani serta pemahaman
terhadap gerak manusia.
Salah satu permainan olah raga yang merupakan perwujudan dari
aktivitas jasmani adalah permainan sepak bola. Sepak bola merupakan
permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain
dan salah satunya adalah penjaga gawang. Dalam sepak bola permainan ini
hampir seluruhnya dimainkan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang
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yang

diperbolehkan

menggunakan

lengannya

di

daerah

tendangan

hukumannya.(Sucipto,dkk,2000: 7).
Adapun tujuan dari permainan sepak bola adalah pemain harus
memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha
menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Selain tujuan tersebut, yang
paling utama dari permainan sepak bola dalam dunia pendidikan, adalah untuk
pendidikan jasmani, yang diharapkan bisa menjadi mediator untuk mendidik anak
agar kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur dan sportif.
Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru harus dapat mengajarkan
berbagai gerak dasar, teknik permainan olahraga, internalisasi nilai-nilai
(sportifitas, kerjasama, dll). Penyelenggara program pendidikan jasmani
hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri,
yaitu “Developmentally Appropriate Practise” (DAP). Artinya, tugas ajar yang
diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat
membantu mendorong perubahan tersebut. Sehingga tugas ajar tersebut harus
sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar.
Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para
guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP termasuk
didalamnya “Body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus dijadikan prinsip
utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan
materi pelajaran dengan cara mencantumkannya dalam bentuk efektifitas belajar
yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajar. Cara ini
dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa dari
yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang
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lebih tinggi, dari yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil (Yoyo
Bahagia,dkk , 2000:1)
Minat siswa terhadap pendidikan jasmani yang masih rendah harus
ditangkal mengingat banyaknya tujuan pendidikan yang bisa dicapai melalui
pendidikan jasmani. Agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai pendidikan jasmani dapat
menjadi sebuah hal yang menarik bagi siswa, dibutuhkan kreatifitas yang tinggi
dari guru pendidikan jasmani. Selain itu guru harus bisa mencari sesuatu yang
baru dalam proses pembelajaran yang inovatif, sehingga dapat menumbuhkan
minat siswa untuk belajar dan ingin tahu. Pemahaman akan arti pendidikan
jasmani pada siswa juga ikut berperan membangkitkan minat siswa dalam
belajar. Dengan metode yang tepat dan informasi yang benar akan dapat
menarik minat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani.
Tidak kalah penting juga tersedianya prasarana dan sarana yang ada di sekolah
masing-masing.
Rusli Lutan (1988) menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran
pendidikan jasmani diperlukan, dengan tujuan agar:
a) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran;
b) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi;
c) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar.
Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam
kurikulum dapat disajikan dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, eaektif
dan psikomotorik anak.
Menurut Aussie (1966), pengembangan modifikasi dilakukan dengan
pertimbangan :
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a) Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti
orang dewasa ;
b) Berolah raga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan
mengurangi cedera pada anak;
c) Olahraga

yang

dimodifikasi

akan

mampu

mengembangkan

ketrampilan anak lebih cepat dibanding dengan peralatan standar
untuk orang dewasa;
d) Olahraga yang dimodifikasi akan menumbuhkan kegembiraan dan
kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif.
Dari pendapat tersebut di atas dapat diartikan bahwa pendekatan
modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran
pendidikan jasmani, karena pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap
perkembangan dan karakteristik anak, sehingga anak akan dapat mengikuti
pelajaran pendidikan jasmani dengan senang dan gembira.
Setelah melakukan pengamatan dan observasi dengan melakukan
wawancara kepada guru penjasorkes SMP Negeri 1 Bobotsari, bahwa
pembelajaran penjasorkes pada materi permainan sepak bola masih diajarkan
sesuai dengan permainan sepak bola pada aslinya. Sedangkan permainan
sepak bola konvensional yang berdasarkan aturan sesungguhnya, kurang sesuai
dengan karakteristik psikomotor anak usia sekolah menengah pertama. Karena
lapangan yang terlalu luas dan sarana seperti gawang terlalu besar sehingga
frekuensi siswa untuk merasakan permainan terutama menendang bola sangat
kurang apalagi untuk mencetak poin. Dalam pembelajaran permainan sepak bola
siswa kurang antusias, siswa lebih suka menunggu bola datang daripada
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bergerak mengejar bola. Hanya siswa yang mempunyai kemampuan lebih yang
mau bergerak mengejar bola.
Prasarana dan sarana yang tersedia untuk pembelajaran penjasorkes di
SMP Negeri 1 Bobotsari bisa dikatakan cukup, karena tersedianya lapangan
sepak bola untuk para siswa SMP Negeri 1 Bobotsari.
Sesuai dari penjelasan latar belakang tersebut, pendekatan pembelajaran
penjasorkes dengan melakukan modifikasi permainan sangat diperlukan untuk
kebutuhan gerak siswa. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN
BELAJAR

SISWA

DALAM

PEMBELAJARAN

SEPAK

BOLA

HASIL
DENGAN

PENDEKATAN PERMAINAN SHOOTING COLOUR PADA SISWA KELAS VII A
SMP N 1 BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN
2014/2015 .“

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, mengacu pada judul penelitian yaitu :
“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Sepak Bola
Dengan Pendekatan Permainan Shooting Colour Pada Siswa Kelas VII A SMP N
1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga “, maka permasalahan yang menjadi pokok
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakahpendekatan permainan
shooting colour dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan sepak
bola bagi siswa kelas VII A SMP N 1 BobotsariKabupaten Purbalingga tahun
pelajaran 2014/2015 ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan Shooting ColourPada
Siswa Kelas VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

1.4 Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru
penjasorkes, sekolah dan peneliti sendiri, yaitu:

1.4.1 Bagi Siswa
Melatih siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes
terutama dalam materi permainan sepak bola menggunakan pendekatan
permainan shooting colour.

1.4.2 Bagi Guru
Sebagai
permainandalam

masukan

untuk

pembelajaran

guru

dalam

penjasorkes

guna

melakukan

modifikasi

menciptakan

proses

pembelajaran yang lebih inovatif supaya tujuan belajar dapat tercapai secara
maksimal.

1.4.3 Bagi sekolah
Sebagai masukan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk
lebih kreatif terhadap proses belajar mengajar pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan, serta lebih memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran
pendidikan jasmani.
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1.4.4 Bagi Peneliti
Memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian, sehingga bisa
menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan pengetahuan yang
berguna dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan jasmani di
masa yang akan datang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Pembelajaran
Gegne dalam buku (Achmad Rifa’i RC dan Chatarina Tri Anni, 2010:192)
menyatakan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal
peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.
Menurut Briggs masih dalam buku (Achmad rifa’i RC dan Chatarina Tri
Anni, 2010:193) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa
yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu
memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan.
Pengertian pembelajaran adalah usaha pendidik membentuk tingkah laku
yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan
stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku peserta didik (Achmad Rifa’i RC dan
Chatarina Tri Anni, 2010:192).
Pembelajaran merupakan prsoses komunikasi antara pendidik dengan
peserta didik atau antar peserta didik. dari beberapa penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran adalah serangkaian usaha yang
dilakukan pendidik untuk membentuk tingkah laku peserta didik dengan
melibatkan faktor eksternal seperti lingkungan belajarnya.

2.1.2 Pengertian Pendidikan Jasmani
Banyak pendapat atau definisi mengenai pendidikan jasmani yang
disampaikan oleh para ahli, diantaranya: pendidikan pada dasarnya merupakan
rekontruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami individu agar segala
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sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna. Tujuan utama
pendidikan adalah mencapai perkembangan individu secara menyeluruh (Adang
Suherman, 2000:1).
Pangrazi dan Duer (1992) masih dalam buku Adang Suherman(2000:20)
mengatakan bahwa, pendidikan jasmani merupakan bagian dari program
pendidikan umum yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan
perkembangan anak secara menyeluruh. Pendidikan jasmani didefinisikan
sebagai pendidikan gerak dan pendidikan melalui gerak, dan harus dilakukan
dengan cara-cara yang sesuai dengan konsepnya.
Sedangkan menurut Supandi (1992:1) pendidikan jasmani adalah proses
interaksi sistematik antara anak didik dan lingkungan yang di kelola melalui
pengembangan jasmani secara efektif dan efisien menuju pembentukan manusia
seutuhnya. Dengan demikian pendidikan jasmani merupakan integral dari
pendidikan secara keseluruhan yang menunjang perkembangan siswa melaui
kegiatan fisik atau gerakan insani. Hal ini kemudian di susun secara sistematik
dalam

bentuk

kegiatan

belajar-mengajar

untuk

memenuhi

kebutuhan

pertumbuhan dan perkembangan fisik, metal dan sosial siswa.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau disingkat penjasorkes adalah
merupakan bagian dari pendidikan umum dari suatu proses pendidikan melaui
aktifitas gerak insani dan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan
secara sistematis untuk membentuk manusia seutuhnya.

2.1.3 Tujuan Penjasorkes
Menurut Adang Suherman (2000:22) sama halnya dengan pengertian
pendidikan jasmani, tujuan pendidikan jasmani seringkali diutarakan dalam
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redaksi yang beragam, namun keragaman penuturan tujuan pendidikan jasmani
tersebut pada dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu
sendiri. Namun diuraikan di atas, bahwa pada dasarnya pendidikan jasmani
merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemapuan jasmani. Oleh
karena itu tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup
pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan
jasmani tidak melulu hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek
mental, emosional, sosial, dan spiritual.
(Adang Suherman, 2000:23) menyatakan bahwa secara umum tujuan
pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:
1)

Perkembangan Fisik
Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang
(physical fitnes)
2)

Perkembangan Mental
Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara

efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful).
3)

Perkembangan Mental
Tujuanini

berhubungan

dengan

kemampuan

berpikir

dari

menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke
dalam

lingkunganya

sehingga

memungkinkan

tumbuh

berkembangnya

pengetahuan, sikap dan tanggung jawab siswa.
4)

Perkembangan Sosial
Tujuan ini berhubungan dengan kemapuan siswa dalam menyesuaikan

diri pada suatu kelompok masyarakat.
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Sedangkan menurut Rusli Lutan dan Rubianto Hadi(2001:7) tujuan
penjasorkes adalah untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan gerak
mereka, disamping agar mereka merasa senang dan mau berpartisipasi dalam
berbagai aktifitas.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang tujuan penjasorkes
dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalam empat aspek yaitu aspek fisik, aspek
psikomotorik, aspek kogitif mental, dan aspek afektif.

2.1.4 Pengertian Belajar
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman.
Tingkah laku bisa berarti sesuatu yang tampak seperti berjalan, berlari,
berenang, melakukan shooting ataupun juga bisa sesuatu yang tidak tampak
seperti berpikir, bersikap, dan berperasaan. Adapun pengalaman bisa berbentuk
membaca, mendengarkan, melihat, melakukan baik secara mandiri maupun
bersama orang lain (Ali Maksum, 2008:11).
Belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah lakusebagai akibat
adanya interaksi antara individu dengan lingkunganya. Tingkah laku itu
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (Husdarta dan Yudha M
Saputra, 2000:2).
Berdasarkan

pendapat

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

belajar

merupakan proses perubahan tingkah laku akibat dari interaksi yang dilakukan
individu dengan lingkunganya dan perubahan tersebut relatif permanen. Proses
belajar dapat berlangsung secara pasif maupun aktif. Belajar pasif terjadi apabila
individu hanya bereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Sementara belajar
aktif terjadi apabila individu tidak hanya bereaksi setika ada stimulus, tetapi juga
proaktif melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya.
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2.1.5 Belajar Gerak
Belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam
memperoleh dan menyempurnakan ketrampilan gerak (motor skills). Sebab
ketrampilan 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 (Amung Ma’mun dan
Yudha M. Saputra, 2000:3).
Menurut Schimdt (1991) dalam buku Amung Ma’mun dan Yudha M.
Saputra (2000:45), ia memberikan batasan bahwa, yang dimaksud dengan
belajar gerak adalah suatu rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan
atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan yang
relative permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampikan gerakan
yang terampil.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses
belajar gerak melibatkan perubahan gerak menjadi semakin sempurna dan
sifatnya relatif permanen terhadap individu tersebut.

2.1.6 Gerak
Menurut Husdarta dan Yudha M. Saputra (2000:73) Ruang lingkup penjas
salah satunya adalah pembentukan gerak yang meliputi keinginan untuk
bergerak, menghayati ruang waktu dan bentuk termasuk irama, mengenai
kemungkinan gerak diri sendiri, memiliki keyakinan gerak dan perasaan sikap
(kinestik) dan memperkaya kemampuan gerak.
Adapun menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:20)
“Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan
guna meningkatkan kualitas hidupnya.
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Masih menurut Amung Ma’mun dan yudha M. Saputra (2000:20)
kemampuan gerak dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
1)

Kemapuan Locomotor
Digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain
atau mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat.
Kemampuan

gerak

lainya

adalah

berjalan,

berlari,

skipping,

melompat, meluncur dan lari seperti kuda berlari (gallop).
2)

Kemampuan Non Locomotor
Dilakukan di tempatt, tanpa ada ruang memadai, terdiri dari menekuk,
meregang, mendorong, menarik, mengangkat dan menurunkan,
melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan dan
lain-lain.

3)

Kemampuan Manipulatif
Dikembangkan ketika anak tengah menguasi macam-macam objek.
Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki.
Namun tidak berarti bagian tubuh lainya tidak dapat digunakan untuk
hal ini. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari:
a. Gerakan medorong (melempar, memukul, menendang)
b. Gerakan menerima (menangkap) objek adalah kemampuan
penting yang dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang
terbuat bantalan karet (bola medisin), atau macam bola lain.
c. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola.

Sedangkan menurut Sukintaka (1992:11) gerak dasar dibagi 3 (tiga)
bentuk gerakan, yaitu:
1) Lokomotor

: jalan, lari, loncat, dan jengket.
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Gerak kombinasi:

bercongkalan,

gallop,

meluncur,

menggeser

mengayun,

bergoyang,

kekanan atau kekiri, memanjat dan berguling.
2) Nir Lokomotor

:

mengulur,

menukik,

berbelok, berputar, meliuk, mendorong, mengangkat dan mendarat.
3) Manipulatif
menyepak

: mendorong, memukul, memantul, melempar,
serta

mengguling,

menerima,

menangkap

dan

menghentikan.
Berdasarkan

pendapat

di

atas

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

kemampuan gerak dasar ada 3 (tiga) jenis yaitu lokomotor, non lokomotor, dan
manipulatif. Kemampuan gerak merupakan ketrampilan yang penting di dalam
kehidupan sehari-hari maupun di dalam pendidikan jasmani. Dengan kata lain
kemampuan gerak dasar harus dimiliki oleh anak karena gerak merupakan
kebutuhan yang sangat penting untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan
sehari-hari.

2.1.7 Pengertian Aktivitas
Menurut Yoyo Bahagia (2000:38) aktivitas belajar adalah tentang aneka
ragam skill, baik lokomotor, non lokomotor, maupun “open skill”. Seperti
misalnya, menerima, mengoper, dribbling, shooting, passing, heading, serta
kombinasi skill diatas.
Aktivitas jasmani merupakan istilah yang kompleks untuk didefinisikan.
Namun demikian, aktivitas jasmani dapat kita telusuri dari beberapa sudut
pandang (Haag; 1994) dalam buku Adang Suherman(2000:28) antara lain
meliputi: pertama: aktivitas jasmani sebagai perilaku gerak manusia yang
berbeda di bawah payung konsep gerak (movement sclence). Kedua: aktivitas
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jasmani sebagai olahraga yang ditinjau berdasarkan disiplin olahraga (sport
discipline).
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas jasmani
adalah perilaku gerak manusia yang diitinjau berdasarkan disiplin olahraga yang
mencakup semua bentuk gerak manusia yang di dalamnya termasuk game
permainan dan tari.

2.1.8 Pengertian Belajar dalam Bermain
Memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan
hubungan antara bermain (play) dan olahraga (sport), sebagaimana istilah yang
lebih dahulu popular dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan seharihari pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam
memahami peran dan fungsi pendidikan jasmani secara konseptual.
Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan.
Kita mengartikan bermain sebagai hiburan yang bersifat fisikal yang tidak
kompetitif, meskipun bermain tidak harus bersifat fisik. Bermain bukanlah berarti
olahraga dan pendidikan jasmani, meskipun elemen dari bermain dapat
ditemukan keduanya. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang
terorganisir dan bersifat kompetitif.
Bermain, olahraga dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk
gerakan, dan ketiganya dapat melumat secara pas dalam konteks pendidikan
jika digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan. Bermain dapat mebuat rilaks dan
menghibur tanpa adanya tujuan pendidikan, seperti juga olahraga tetap eksis
tanpa adanya tujuan pendidikan. Misalnya olahraga profesional dianggap tidak
punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut sebagai olahraga.
Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan
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kesenangan, untuk kepentingan pendidikan, atau untuk kombinasi keduanya.
Kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif, keduanya
dapat dan harus beriringan bersama (Husdarta, 2009:6-7).

2.1.9 Permainan Sepak Bola
Menurut Sucipto dkk,(2000:7) sepak bola merupakan permainan beregu,
masing-masing regu terdiri dari sebelas pemain, dan salah satunya penjaga
gawang. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan
tungkai, kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan menggunakan lenganya di
daerah tendangan hukuman. Dalam perkembangan permainan ini dapat
dimainkan di luar lapangan (out door) dan diruangan tertutup (in door).
Sedangkan menurut (Abdul rohim, 2008:1) permainan sepak bola
merupakan permainan beregu karena dimainkan oleh 11 orang dari masingmasing regunya, dari anak-anak sampai orang dewasa menggemari dan
menyenangi permainan ini, karena untuk bermain sepak bola tidak terlalu banyak
mengeluarkan biaya dan dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka sekalipun
bukan lapangan yang sebenernya.

2.1.9.1 Teknik Dasar Sepak Bola
Berdasarkan analisis gerakan-gerakan bermain sepak bola terdapat pola
gerak yang bersifat dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi ciri khas
dari permainan sepak bola. Seperti gerakan lari ke berbagai arah untuk mengikuti
irama permainan, melompat/meloncat pada waktu menyundul bola, merampas
bola, dan menangkap bola. Gerakan menendang, menahan, menggiring,
menyundul, merampas dan menangkap bola, merupakan pola gerak-gerak
dominan dalam bermain sepak bola. Pola gerak dominan inilah yang
membedakan karakteristik cabang olahraga satu dengan yang lain. Akan tetapi
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ada kalanya cabang-cabang olahraga memiliki pola gerak dominan yang hampir
sama (Sucipto dkk, 2000:8-9)
Beberapa teknik dasar dalam permainan sepak bola, yaitu:
1)

Menedang bola (Kicking)
a)

Menedang bola dengan kaki bagian dalam
Menendang bola dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola

sering dilakukan para pemain dipergunakan untuk mengoper dengan jarak yang
pendek. Teknik dasar menendang bola dengan kaki bagian dalam dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) diawali dengan sikap berdiri
menghadap kearah gerakan, 2) letakan kaki tumpu disamping bola dengan sikap
lutut agak tertekuk dan bahu menghadap gerakan, 3) sikap kedua lengan
disamping badan agak terlentang, 4) pergelangan kaki yang akan menendang
diputar keluar, 5) pandangan berpusat pada bola, 6) tarik kaki yang digunakan
untuk menendang kebelakang lalu ayunkan ke depan kearah bola, 7) perkenaan
kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola, 8) pindah berat badan kedepan
mengikuti arah gerakan.

Gambar 2.1 Menendang dengan kaki bagian dalam
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:18).
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b)

Menendang bola dengan kaki bagian luar
Menendang bola dengan kaki bagian luar dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:1) diawali dengan sikap berdiri menghadap kearah gerakan bola,
2) letakan kaki tumpu disamping bola, 3) sikap kedua lengan disamping badan
agak terlentang, 4) pergelangan kaki yang akan menendang diputar keluar, 5)
pandangan berpusat pada bola, 6) tarik kaki yang digunakan untuk menendang
kebelakang lalu ayunkan kedepan kearah bola bersamaan kaki diputar kearah
dalam, 7) perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola, 8) pindah
berat badan kedepan.

Gambar 2.2Menendang dengan kaki bagian luar
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:19).

c)

Menendang bola dengan menggunakan kaki
Menendang bola menggunakan punggung kaki dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut: 1) diawali dengan sikap berdiri menghadap kearah gerakan
bola, 2) letakan kaki tumpu disamping bola, 3) sikap kedua lengan disamping
badan agak terlentang, 4) pergelangan kaki yang akan menendang diputar
keluar, 5) pandangan berpusat pada bola, 6) tarik kaki yang digunakan untuk
menendang kebelakang lalu ayunkan kedepan kearah bola, 7) perkenaan kaki
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pada bola tepat pada tengah-tengah bola, 8) pindah berat badan kedepan. Untuk
lebih jelas bisa meliat gambar(Abdul Rohim, 2008:7-10).

Gambar 2.3 Menendang dengan punggung kaki
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:20).

2)

Menggiring Bola
Menggiring adalah keterampilan dasar dalam permaianan sepak bola

karena semua pemain harus mampu menguasai bola pada saat bergerak,berdiri
atau bersiap untuk melakukan operan ataupun tembakan. Ketika pemain telah
menguasai kemampuan menggiring secara efektif,sumbangan mereka dalam tim
akan sangat besar. Macam-macam cara menggiring bola:
a)

Menggiring menggunakan kaki bagian dalam
Menggiring menggunakan sisi kaki bagian dalam memungkinkan

sesorang pemain menggunakan sebagian besar permukaan kaki sehingga
kontrol terhadap bola akan semakin besar. Walaupun sedikit mengurangi
kecepatan ketika pemain menggiring bola menggunakan sisi kaki bagian dalam,
Menjaga bola didaerah terlindungi diantara kedua kaki itu akan melindungi bola
dari terebut oleh lawan. Sentuhan bola dengan kaki bagian dalam, 1) Posisikan
kaki secara tegak lurus terhadap bola, 2) tendang secara perlahan untuk
mempertahankan kontrol bola dan pusatkan tendangan pada bagian tengah bola
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hingga memudahkan dalam mengontrol bola, 3) usahakan bola tetap berdekatan
dengan kaki dan pertahankan bola jangan sampai jarak bola lebih dari satu
langkah dengan kaki itu akan menyulitkan dalam menggiring bola karena posisi
bola terlalu jauh dengan kaki, 4) Ketika sedang menggiring bola usahakan kepala
tetap tegak dan mata terpusat pada lapangan didepanmu dan jangan terpaku
pada kaki.

Gambar 2.4Menggiring menggunakan kaki bagian dalam
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:29).

b)

Menggiring menggunakan kaki bagian luar
Menggiring bola menggunakan sisi kaki bagian luar, Sangat penting bagi

seseorang pemain untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam
mengontrol bola.Posisi tubuh menjadi sangat penting disaat mengiring bola
menggunakan sisi kaki bagian luar dan keberhasilan ditentukan oleh jarak
diantara kedua kaki ketika sedang menggiring bola. Pandangan menghadap ke
depan bergeraklah menyamping dengan tetap menjaga ke seimbangan tubuh
jangan menyilangkan kaki ketika sedang bergerak dan gunakan lenganmu untuk
menjaga keseimbangan dalam bergerak.
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Gambar 2.5Menggiring menggunakan kaki bagian dalam
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:29).

c)

Menggiring bola dengan menggunakan kura-kura kaki
Melakukan dengan posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi kaki

menendang bola dengan kura kura kaki penuh. Setiap langkah dengan kakii
kanan ataupun kaki kiri mendorong bola bergulir kedepan dan bola harus selalu
dekat dengan kaki.Pada saat menggiring bola lutut kedua kaki harus selalu
ditekuk pada waktu menyentuh bola pandangan pada bola,kemudian lihat situasi
lapangan.

Gambar 2.6 Menggiring dengan menggunakan kura-kura kaki
(Sumber : http://www.slideshare.net)
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Beberapa

kesalahan

yang

sering

terjadi

ketika

menggiring

bola

diantaranya: 1) Tendangan terlalu keras sehingga laju bola terlalu cepat,yang
mengakibatkan bola susah untuk dikendalikan, 2) Tendangan terlalu lemah, yang
mengakibatkan

kesempatan

lawan

memperdaya

kita

semakin

terbuka.

Berdasarkan hal ini, pihak lawan akan segera menempati posisinya masingmasing, sehingga sulit untuk ditrobos, 3) Pandangan lebih banyak kearah bola
ketika sedang menggiring bola, mengakibatkan bola akan susah terkendali
sebagai mana mestinya, 4) Gerakan kaki kurang gesit atau kurang lincah
sehingga ketika menguasai bola menjadi kaku, 5) Kurang adanya improvisasi
gerakan tipuan ketika akan menghindari blockade lawan, sehingga gerakan
mudah terbaca oleh lawan. (Milke Danny, 2007:20-22).
3)

Menyundul Bola (heading)
Menyundul bola merupakan teknik mengambil bola dengan kepala pada

saat bola melayang diudara. Kegunaan teknik menyundul bola antaranya 1)
Untuk

meneruskan

atau

mengoper

bola

atau

operan

jarak

pendek,

2)Memberikan umpan kepada teman didaerah depan gawang lawan untuk
membuat gol (operan melambung atas), 3) Untuk mematahkan serangan lawan.
Macam-macam teknik menyundul bola antaranya 1) Atas dasar arah bola
dari hasil sundulan terdiri sundulan bola kearah depan, sundulan bola kearah
samping, sundulan bola kearah belakang, 2) Atas sikap dasar badan pemain
pada waktu menyundul bola terdiri dari menyundul bola dengan sikap berdiri dan
menyundul bola dengan melompat.
Kesalahan-kesalahan

yang

sering

terjadi

dalam

menyundul

bola

diantaranya 1) Pandangan mata tidak kearah bola dan mata terpejam, 2) Otototot leher tidak dikuatkan, dagu tidak ditarik kearah dada, dagu merapat pada
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leher, 3) Menyundul bola tidak tepat pada dahi,mengenai kepala diatas dahi.
(Milke Danny, 2007:50).

Gambar 2.7 Menyundul bola sambil berdiri
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:33).

4)

Lemparan Bola Kedalam (throw-in)
Lemparan ke dalam terjadi karena bola meninggalkan lapangan dari garis

samping.Untuk memolai permainan dilakukan lemparan ke dalam (Throw
in).Gerakan lemparan kedalam ini memerlukan kekuatan otot kedua tangan dan
bola harus dilepaskan diatas kepala.
Ada dua cara berdiri dalam proses melempar bola, yaitu:

1)

Posisi kaki sejajar atau merapat sisi ini digunakan untuk gerakan
lemparan ke dalam dengan jarak dekat.

2)

Posisi kaki melangkah atau posisi kaki depan belakang. Posisi ini
digunakan untuk melakukan lemparan kedalam dengan jarak jauh.

Melempar bola dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) peganglah
bola dengan kedua tangan diatas dada, 2) bawa bola kebelakang dengan kedua
tangan melewati atas kepala, 3) badan melenting kebelakang, 4) kaki di
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bengkokkan, 5) lepaskan lemparan bola kedepan melalui atas kepala. Untuk
lebih jelas dapat diliahat pada gambar. (Abdul Rohim, 2008:27).

Gambar 2.8 Lemparan kedalam dengan awalan
(Sumber 2.9 Sucipto, dkk, 2000:38).

5)

Merampas Bola (tackling)
Tekel (tackle) adalah teknik mengambil bola dari penguasaan kaki pemain

lawan dengan cara mentekel dengan kedua kaki kalian. Teknik melakukan tekel
ini biasanya dilakukan oleh pemain yang menempati posisi sebagai pemain
bertahan tindakan ini dilakukan untuk menghambat pergerakan lawan dilakukan
oleh para penyerang tim lawan. Tekel yang baik akan menyebabkan pemain
lawan kehilangan penguasaan pada bola. Tekel yang baik dan bersih yang lebih
ditunjukan untuk mencuri bola dari penguasaan pemain lawan. Tekel akan
dianggap sebagai pelanggaran jika ditunjukan untuk melanggar kaki pemain
lawan. Jika ini dilakukan, maka akan mendapatkan hukuman tendangan bebas
dan mungkin juga mendapatkan kartu peringatan (kartu kuning) dari wasit. (Agus
Salim, 2008:82).
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Gambar 2.9Merampas bola sambil meluncur
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:36).

6)

Menghentikan Bola (stopping)
Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan

sepak bola yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menendang bola.
Tujuan menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk
didalamnya untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan
memudahkan untuk passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan yang pada
umumnya digunakan untuk menghentikan bola kaki, paha dan dada. (Sucipto,
dkk, 2000:22)
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Gambar 2.10Menghentikan bola dengan dada
(Sumber : Sucipto, dkk, 2000:28).

2.1.10 Karakteristik Perkembangan Anak Usia SMP
2.1.10.1 Pengertian dan ruang lingkup anak usia smp
Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa
adolesenceyang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”.
Perkembangan lebih lanjut, istilah adolesence sesungguhnya memiliki arti
mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.
Secara

umum

remaja

dapat

didefinisikan

sebagai

suatu

tahap

perkembangan pada individu, dimana remaja mengalami perkembangan
biologis, psikologis,, moral dan agama. Remaja juga merupakan pola identifikasi
dari anak-anak menjadi dewasa. Dapat dikatakan juga, bahwa remaja adalah
masa transisi dari periode anak-anak menuju dewasa.
Untuk memudahkan identifikasi, biasanya masa dibatasi oleh waktu tertentu.
WHO membagi 2 tahap usia remaja yaitu:
1. Remaja awal : 10 – 14 tahun
2. Remaja akhir : 15 -20 tahun
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Oleh karena itu, anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat
dikategorikan sebagai anak usia remaja awal. Pada umumnya ketika usia
Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah masa remaja awal setelah mereka
melalui masa-masa pendidikan Sekolah Dasar. Remaja awal ini berkisar antara
umur 10-14 tahun. Masa remaja awal atau masa puber adalah periode unik dan
khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak
terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan.

2.1.10.2 Ciri-ciri remaja
Masa remaja adalah suatu perubahan. Pada masa remaja terjadi
perubahan yang cepat baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa
perubahan yang terjadi selama masa remaja.
1. Ciri Fisik/Biologis
Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan
menstruasi pertama pada remaja perempuan dan perubahan suara pada remaja
laki-laki. Saat itu, secara biologis remaja mengalami perubahan yang sangat
besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk
ber-reproduksi.
Pada

masa

pubertas,

hormon

seseorang

menjadi

aktif

dalam

memproduksi dua jenis hormon (gonadotrophins atau gonadotropic hormones)
yang saling berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu: 1) Follicle-Stimulating
Hormone (FSH); dan Luteinizing Hormone (LH). Pada anak perempuan, kedua
hormon tersebut merangsang pertumbuhan esterogen dan progesterone; dua
jenis hormon kewanitaan. Pada anak laki-laki, luteinizing Hormone yang juga
dinamakan

Intersititial-Cell

Stimulating

Hormone

(ICSH)

merangsang
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pertumbuhan testoterone. Pertumbuhan secara cepat dari hormon-hormon
tersebut diatas merubah sistem biologis seorang anak.
Anak perempuan akan mendapat menstruasi, sebagai pertanda bahwa
system reproduksinya sudah efektif. Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti
perubahan dalam suara, otot dan fisik lainya yang berhubungan dengan
tumbuhnya hormone testoterone. Bentuk fisik mereka akan berubah secara
cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja.
2. Ciri Psikologis
Secara umum, dari sisi psikologis seorang remaja memiliki beberapa ciri
sebagai berikut:
1) Kegelisahan
Remaja

mempunyai

banyak

idealisme

angan-angan

atau

keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Akan tetapi
sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang
memadai untuk mewujudkan semua itu. Tarik menarik antara angan
yang tinggi dengan kemampuan yang belum memadai mengakibatkan
mereka diliputi perasaan gelisah.
2) Pertentangan
Pertentangan pendapat remaja dengan lingkungan khususnya
orang tua mengakibatkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri
maupun pada orang lain.
3) Mengkhayal
Keinginan menjelajah dan berpetualangan tidak

semuanya

tersalurkan. Biasanya terhambat dari segi biaya, oleh karena itu
mereka lalu mengkhayal mencari keputusan. Khayalan ini tidak
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selamanya bersifat negatif, justru kadang menjadi sesuatu yang
konstruktif. Misalnya munculnya sebuah ide cemerlang.

4) Aktivitas kelompok
Berbagai macam keinginan remaja dapat tersalurkan setelah
mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk melakukan kegiatan
bersama.
5) Keinginan mencoba segala sesuatu
Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiosity),
mereka lalu menjelajah segala sesuatu dan mencoba segala sesuatu
yang belum pernah dialaminya.
Ciri-ciri penting pada masa remaja awal atau anak SMP sebagai
berikut:
(1) Pada masa ini terjadi kematangan alat-alat seksual
Dengan tumbuh dan kembangnya fungsi-fungsi organ maka
ciri-ciri seks sekunder mulai berkembang seperti tumbuhnya
rambut pubis dan timbulnya jakun pada anak laki-laki.
Sedangkan pada anak perempuan mulai memasuki masa
menstruasi dan mulai tumbuhnya buah dada. Dengan adanya
kedewasaan biologis ini, remaja memiliki kemampuan biologis
yang sama dengan orang-orang dewasa lainya dalam hal
reproduksi.
(2) Masa remaja awal merupakan periode yang singkat
Dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di
dalam perkembangan manusia maka masa puber merupakan
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periode yang paling singkat, yaitu sekitar dua sampai empat
tahun pada usianya.
(3) Masa remaja awal merupakan masa pertumbuhan dan
perubuhan yang pesat
Perubahan-perubahan yang pesat ini akan menimbulkan
dampak pada anak. Misalnya timbul keraguan, perasaan tidak
mampu dan tidak aman dalam beberapa hal memungkinkan
timbulnya perilaku negatif.
(4) Masa remaja awal merupakan masa negatif
Pada masa ini anak cenderung mengambil sikap anti terhadap
kehidupan atau kehilangan sifat-sifat baiknya yang pada masa
sebelumnya sudah berkembang. Kondisi ini merupakan
sesuatu yang wajar. Beberapa ahli psikolgis perkembangan
menyebut ini sebagai masa negatifistik kedua.

2.1.10.3 Perkembangan anak usia SMP
Selama di SMP/ Mts seluruh aspek perkembangan manusia yaitu
kognitif, afektif dan psikomotorik mengalami perubahan sebagai masa transisi
dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Masa remaja dan perubahan yang
menyertainya merupakan fenomena yang harus di hadapi oleh guru.
1. Perkembangan aspek kognitif
Arjo T.V (1986) menyatakan bahwa aspek kognitif meliputi fungsi
intelektual seperti pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan berpikir. Untuk
siswa SMP perkembangan kognitif utama yang dialami adalah formal oprasional,
yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau
mengoprasikan kaidah-kaidah logika, formal yang tidak terikat lagi oleh objek-
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objek

yang

bersifat

konkrit,

seperti

peningkatan

kemampuan

analisis,

kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau lebih
kemungkinan yang ada, kemampuan menarik generalisasi dan inferensasi dari
berbagai kategori objek yang beragam. Selain itu ada peningkatan fungsi
intelektual, kapabilitas memori dalam bahasa dan merupakan salah satu alat vital
untuk kegiatan kognitif.
2. Perkembangan aspek afektif
Menurut Arajoo T.V (1986), ranah afektif menyangkut perasaan, modal
dan emosi. Perkembangan afektif siswa SMP mencakup proses belajar perilaku
dengan orang lain atau sosialisasi. Sebagian besar sosialisasi berlangsung lewat
pemodelan dan peniruan orang lain.
3. Perkembangan psikomotorik
Wuest dan Combardo (1974) menyatakan bahwa perkembangan aspek
psikomotorik sesuai SMP ditandai dengan perubahan jasmanidan fisiologis sex
yang luar biasa. Salah satu perubahan luar biasa tersebut adalah perubahan
pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, sering menganggap diri mereka
serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat “tidak memikirkan akibat” dari
perbuatan mereka, dan kadang mengalami proses pencarian jati diri.

2.1.11 Modifikasi Permainan
Yoyo Bahagia (2000:1) menyatakan bahwa dalam suatu pembelajaran
khususnya pembelajaran pendidikan jasmani disekolah bisa dilakukan dengan
menggunakan modifikasi. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat
dilakukan

oleh

para

guru

agar

pembelajaran

mencerminkan

(Developmentally Appropriate Pratice), yang artinya bahwa

DAP

tugas ajar yang

diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat
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membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh karena itu tugas ajar tersebut
harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar.
Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan
perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya kearah perubahan
yang lebih baik.
Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para
guru agar pembelajaran mencerminkan DAP. Termasuk didalam “body scaling”
atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadika prinsip utama dalam memodifikasi
pembelajaran penjas. (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:1).
Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi
pembelajaran dengan cara meruntunya dalam bentuk aktifitas belajar yang
potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajarnya.
Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan
siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi
lebih terampil. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari
akatifitas pembelajaranya yang diberikan guru dari awal pelajaran sampai akhir
pelajaran. Seharusnya guru-guru penjas juga harus mengetahui apa saja yang
bisa dan harus dimodifikasi serta tau bagaimana cara memodifikasinya.
Modifikasi sarana maupun prasarana, tidak akanmengurangi aktifitas siswa
dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani.Bahkan sebaliknya,
karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, melalui pendekatan
bermaian dalam suasana riang gembira.Jangan lupa bahwa kata kunci
pendidikan jasmani adalah “Bermain-bergerak-ceria”.
Lutan (1988) dalam buku(Samsudin, 2008:58-60), menyatakan modifikasi
dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar:

33

a)

Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pembelajaran.

b)

Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi.

c)

Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar.

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan materi yang ada dikurikulum dapat
disajikan sesuai dengan tahpan-tahapan perkembangan kognitif, afektif dan
psokomotor anak. Berdasarkan penelitian ini modifikasi yang dibuat adalah
modifikasi permaian shooting colour.

2.1.12 Permainan Shooting Colour
Shooting Colour adalah permainan sejenis permainan sepak bola yang
dibagi menjadi 2 tim, yang masing-masing tim beranggotakan 8-10 orang. Teknik
dasar yang digunakan yaitu shooting, passing, control. Cara mencatak poin
dengan memasukan bola kearah gawang dimana gawang tersebut dibagi
menjadi 3 bagian warna yang berbeda, yaitu warna merah dan warna biru,
diamana biru di letakan di tengah gawang dan merah dibagian samping kanan
dan samping kiri.

2.1.12.1 Prasarana dan Sarana
Prasarana dan sarana yang digunakan dalam permainan ini terdiri dari :
1.

Lapangan

Keterangan:
1) Ukurang lapangan 28m x 19m atau sesuai dengan lapangan basket.
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2) Gawang
Terbuat dari paralon dengan ukuran gawang
-

warna merah 30 x 40 cm

-

Warna biru 40 x 40 cm

3) Titik penalti 2m di depan kotak area khusus shooting.
2.

Area shotting warna: 1 x 1 m (semua warna)

3.

Kertas warna (ukuran tirai gawang)

4.

Bola plastik

5.

Lakban

6.

Peluit

2.1.12.2 Peraturan Permainan
1. Waktu permainan 2 x 10 menit. Setiap babak memiliki waktu 10 menit dan
waktu pertukaran pemain 1 menit.
2. Pemain
Permainan dimainkan oleh dua tim/ kelompok dengan jumlah yang sama.
Setiap tim memakai pakian seragam (berbeda dengan tim lawan). Namun
karena biasanya sekolah dalam satu kelas siswa hanya punya satu
seragam yang sama, maka setiap tim akan diberikan pita dengan warna
yang berbeda dengan lawan.
3. Cara bermain
1) Kedua tim melakukan tos, kemudian yang menang tos dapat meilih
bola atau tempat di babak pertama.
2) Kick off babak kedua dilakukan oleh tim yang babak pertama tidak
melakukan kick off.
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3) Kick off dimulai dengan cara pemain yang memilih bola melakukan
passing dengan rekan satu timnya.
4) Durasi waktu pemain pada saat membawa bola maksimal 5 detik.
Apabila lebih dari 5 detik maka terjadi pelanggaran.
5) Apabila bola keluar lapangan maka otomatis bola untuk tim lawan.
6) Passing kepada teman dilakukan dengan cara passing datar.
Kemudian

teman

lainya

menerima

passing

dengan

cara

mengontrolnya. Begitu seterusnya.
7) Terjadi tendangan ke dalam apabila bola keluar garis batas samping
lapangan.
8) Apabila pemain telah berada dalam area khusus (warna merah atau
biru) bola langsung ditembakan ke gawang yang sesuai dengan area
khusus menembak.
9) Waktu melakukan tembakan 3 detik.
10) Tendangan sudut dilakukan dengan passing datar apabila bola
menyentuh pemain dalam wilayah atau daerah permainannya sendiri
kemudian bola melewati garis disisi kanan maupun kiri gawang.
4. Pelanggaran
1) Apabila pemain membawa bola lebih dari 5 detik.
2) Apabila pemain yang sudah menerima bola dan berada dalam area
khusus menembak tidak langsung menembak ke gawang maka
terjadi pelanggaran dan bola untuk lawan.
3) Pemain mengganggu lawan yang sedang menguasai bola di dalam
area tembak.
4) Pemain menghalangi bola yang sudah ditembak ke gawang.
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5. Point
Bola dinyatakan masuk atau gol apabila:
Bola yang ditembak masuk kegawang sesuai dengan warna area tembak
yang ditempati pemain yang melakukan tembakan.
1) Bola masuk ke gawang warna biru nilainya 1.
2) Bola masuk ke gawang warna merah nilanya 3.
6. Penalti
Terjadi penalti apabila:
1) Penyerang dilanggar di area khusus menembak ataupun di dalam
kotak penalti.
2) Menghalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
3) Mengahalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
4) Penalti sasaran gawang bebas.

2.1.13 Kerangka Berpikir
Pembelajaran

yang

baik

merupakan pembelajaran

yang

mampu

melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus menciptakan
model pembelajaran yang inovatif. Supaya siswa menjadi antusias dalam
mengikuti proses pembelajaran. Permasalahan yang sering dihadapi dalam
pembelajaran penjasorkes yaitu masih kurangnya keaktifan siswa untuk bergerak
dalam pembelajaran penjasorkes.
Proses pembelajaran permainan sepak bola tidak lepas dari prasarana
dan sarana yang dibutuhkan, prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam
pembelajaran penjasorkes tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik
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perkembangan gerak siswa. Dalam hal ini modifikasi dalam pembelajaran
permainan sepak bola pada siswa perlu dilakukan, karena prasarana dan sarana
pada permainan sepak bola sesungguhnya untuk orang dewasa, sehingga saat
digunakan pada pembelajaran penjasorkes siswa cenderung pasif menunggu
dan tidak aktif menjemput bola.
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan tersebut peneliti merangsang
hasil belajar siswa dalam pembelajaran sepak bola dengan menggunakan
pendekatan permainan shooting colour pada siswa kelas VII A SMP N 1
Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2014/2015.

BAB III
METODE PENELITIAN
Menurut pengertiannya penelitian tindakan adalah penelitian tentang halhal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, dan hasilnya langsung
dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Ciri atau karakteristik
utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi dan kolaborasi antara
peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan adalah salah
satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam
bentuk proses pengembangan inovatif yang “dicoba sambil jalan” dalam
mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prosesnya, pihak-pihak yang
terlibat dalam kegiatan tersebut dapat saling mendukung satu sama lain
(Suharsimi Arikunto, 2013:129).
Sedangkan Penelitian Tindakan kelas, menurut Suharsimi Arikunto,dkk
(2012:102) adalah

jenis penelitian ini yang mampu menawarkan cara dan

prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme pendidik
dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa, bahkan
Mc.Niff (1992:1) dalam bukunya yang berjudul Action Research Principles and
Practice memandang PTK sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh
pendidik sendiri terhadap kurikulum, pengembangan sekolah, meningkatkan
prestasi belajar, pengembangan, keahlian mengajar dan sebagainya.

3.1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari yang
berjumlah 34 siswa.
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3.2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran sepak bola dengan menggunakan pendekatan permainan shooting
colour pada siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

3.3 Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan pada bulan juni s.d juli tahun
2015 pada siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

3.4 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 Bobotsari Kabupaten Purbalingga
pada kelas VII A tahun pelajaran 2014/2015.

3.5 Prosedur Penelitian
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sehingga
prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian inii
dilaksanakan dengan kegiatan yang berbentuk siklus penelitian yang terdiri atas
empat tahap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus, setiap
siklusnya terdapat satu pertemuan.
Sebenarnya ada beberapa ahli yang menggunakan model penelitian
tindakan dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat
tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaaan, (3)
pengamatan, (4) refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing
tahap adalah sebagai berikut.
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Perencanaan

Refleksi

SIKLUS I

Pelaksanaan

Pengamatan/Observasi

Perencanaan

Refleksi

SIKLUS II

Pelaksanaan

Pengamatan/Observasi

?
Gambar 3.1Model Penelitian Tindakan Kelas
Sumber: Suharsimi Arikunto, dkk (2012:16)

3.5.1 Siklus I
3.5.1.1 Perencanaan (planning)
Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan,
dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian
tindakan kelas yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak
yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalanya tindakan.
Istilah untuk cara ini adalah penelitian kolaborasi. Cara ini dikatakan ideal karena
adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu
kecermatan amatan yang dilakukan. Dengan mudah dapat diterima bahwa
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pengamatan yang diarahkan pada diri sendiri biasanya kurang teliti dibanding
dengan pengamatan yang dilakukan terhadap hal-hal yang berada di luar diri,
karena adanya unsur subjektivitas yang berpengaruh, yaitu cenderung
mengunggulkan dirinya. Apabila pengamatan dilakukan oleh orang lain,
pengamatanya lebih cermat dan hasilnya akan lebih objektif.
Dalam tahap penyusunan rancangan ini peneliti menentukan titik atau
fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,
kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti
merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Jika pelaksanaan
harus melakukan kesepakatan antara keduanya. Dikarenakan pelaksanaan guru
peneliti adalah pihak yang paling berkepentingan untuk meningkatkan kinerja,
maka pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan selera

dan

kepentingan guru peneliti, agar pelaksanaan tindakan dapat terjadi secara wajar,
realitas, dan dapat dikelola dengan mudah.

3.5.1.2 Tindakan (acting)
Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan
implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ke-2 ini pelaksanaan guru
harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam
rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Dalam refleksi,
keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan secara
seksama agar sinkron dengan maksud semula.
Ketika mengajukan laporan penelitianya, peneliti tidak melaporkan seperti
apa perencanaan yang dibuat karena langsung melaporkan pelaksanaan. Oleh
karena itu, bentuk dan isi laporanya harus sudah lengkap menggambarkan

42

semua kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan sampai penyelesaian.
Banyak di antara karya tulis yang diajukan oleh guru tidak dapat dinilai atau
diterima oleh tim penilai karena isi laporanya tidak lengkap. Pada umumnya
penulis merasa sudah menjelaskan tahapan metode yang dilaksanakan dalam
tindakan, padahal baru disinggung dalam kajian pustaka saja, dan belum
dijelaskan secara rinci bagaimana keterlaksanaanya ketika tindakan terjadi.

3.5.1.3 Pengamatan (observing)
Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat.
Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan
pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu
tindakan sedang dilakukan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang sama.
Sebutan tahap ke-2 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru
pelaksana yang juga berstatus sebagai pengamat. Ketika guru tersebut sedang
melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu tidak
sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu, kepada
guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan “pengamatan
balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan
pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang
terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya.

3.5.1.4 Refleksi (reflecting)
Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata bahasa inggris reflection, yang
diterjemahkan dalam bahasa indonesia pemantulan. Kegiatan refleksi ini sangat
tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan,
kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi
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rancangan tindakan. Istilah refleksi di sini sama dengan “memantul, seperti
halnya memancar dan menatap kena kaca.” Dalam hal ini, guru pelaksana
sedang memantulkan pengalaman-nya pada peneliti yang baru saja mengamati
kegiatanya dalam tindakan. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru
pelaku tindakan siap mengatakan kepada peneliti pengamat tentang hal-halyang
dirasakan sudah berjalan baik dan bagian mana yang belum. Dengan kata lain,
guru pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. Apabila guru pelaksana juga
berstatus sebagi pengamat, yaitu mengamati apa yang ia lakukan, maka refleksi
dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebutmelihat dirinya
kembali melakukan “dialog” untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan
memuasakan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat
mengenali hal-hal yangmasih perlu diperbaiki.
Jika penelitian tindakan dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam
refleksi terakhir, peneliti menyampaikan rencana yang dirasakan kepada peneliti
lain apabila dia menghentikan kegiatanya, atau kepada diri sendiri apabila akan
melanjutkan dalam kesempatan lain. Catatan-catatan penting yang dibuat
sebaiknya rinci sehingga siapa pun yang akan melaksanakan dalam kesempatan
lain tidak akan menjumpai kesulitan.

3.5.2 Siklus II
3.5.2.1 Perencanaan (planning)
Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan,
dimana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian
tindakan kelas yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak
yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalanya tindakan.
Istilah untuk cara ini adalah penelitian kolaborasi. Cara ini dikatakan ideal karena
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adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu
kecermatan amatan yang dilakukan. Dengan mudah dapat diterima bahwa
pengamatan yang diarahkan pada diri sendiri biasanya kurang teliti dibanding
dengan pengamatan yang dialakukan terhadap hal-hal yang berada di luar diri,
karena adanya unsur subjektivitas yang berpengaruh, yaitu cenderung
mengunggulkan dirinya. Apabila pengamatan dilakukan oleh orang lain,
pengamtanya lebih cermat dan hasilnya akan lebih objektif.
Dalam tahap penyusunan rancangan ini peneliti menentukan titik atau
fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati,
kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk membantu peneliti
merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Jika pelaksanaan
harus melakukan kesepakatan antara keduanya. Dikarenakan pelaksanaan guru
peneliti adalah pihak yang paling berkepentingan untuk meningkatkan kinerja,
maka pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan selera

dan

kepentingan guru peneliti, agar pelaksanaan tindakan dapat terjadi secara wajar,
realitas, dan dapat dikelola dengan mudah.

3.5.2.2 Tindakan (acting)
Tahap ke-2 dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan
implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas.
Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap ke-2 ini pelaksanaan guru
harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam
rancangan, tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Dalam refleksi,
keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan secara
seksama agar sinkron dengan maksud semula.
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Ketika mengajukan laporan penelitianya, peneliti tidak melaporkan seperti
apa perencanaan yang dibuat karena langsung melaporkan pelaksanaan. Oleh
karena itu, bentuk dan isi laporanya harus sudah lengkap menggambarkan
semua kegiatan yang dilakukan, mulai dari persiapan sampai penyelesaian.
Banyak di antara karya tulis yang diajukan oleh guru tidak dapat dinilai atau
diterima oleh tim penilai karena isi laporanya tidak lengkap. Pada umumnya
penulis merasa sudah menjelaskan tahapan metode yang dilaksanakan dalam
tindakan, padahal baru disinggung dalam kajian pustaka saja, dan belum
dijelaskan secara rinci bagaimana keterlaksanaanya ketika tindakan terjadi.

3.5.2.3

Pengamatan (observing)

Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat.
Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan
pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada waktu
tindakan sedang dilakukan. Jadi keduanya berlangsung dalam waktu yang sama.
Sebutan tahap ke-2 diberikan untuk memberikan peluang kepada guru
pelaksana yang juga berstatus sebagai pengamat. Ketika guru tersebut sedang
melakukan tindakan, karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu tidak
sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu, kepada
guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat agar melakukan “pengamatan
balik” terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Sambil melakukan
pengamatan balik ini, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang
terjadi agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya.

3.5.2.4

Refleksi (reflecting)

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari kata bahasa inggris reflection, yang
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diterjemahkan dalam bahasa indonesia pemantulan. Kegiatan refleksi ini sangat
tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan,
kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi
rancangan tindakan. Istilah refleksi di sini sama dengan “memantul, seperti
halnya memancar dan menatap kena kaca.” Dalam hal ini, guru pelaksana
sedang memantulkan pengalaman-nya pada peneliti yang baru saja mengamati
kegiatanya dalam tindakan. Inilah inti dari penelitian tindakan, yaitu ketika guru
pelaku tindakan siap mengatakan kepada peneliti pengamat tentang hal-halyang
dirasakan sudah berjalan baik dan bagian mana yang belum. Dengan kata lain,
guru pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. Apabila guru pelaksana juga
berstatus sebagi pengamat, yaitu mengamati apa yang ia lakukan, maka refleksi
dilakukan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, guru tersebutmelihat dirinya
kembali melakukan “dialog” untuk menemukan hal-hal yang sudah dirasakan
memuasakan hati karena sudah sesuai dengan rancangan dan secara cermat
mengenali hal-hal yangmasih perlu diperbaiki.
Jika penelitian tindakan dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam
refleksi terakhir, peneliti menyampaikan rencana yang dirasakan kepada peneliti
lain apabila dia menghentikan kegiatanya, atau kepada diri sendiri apabila akan
melanjutkan dalam kesempatan lain. Catatan-catatan penting yang dibuat
sebaiknya rinci sehingga siapa pun yang akan melaksanakan dalam kesempatan
lain tidak akan menjumpai kesulitan.

3.6
1.

Teknik Pengumpulan Data
Observasi
Pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula dengan

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan
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menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui
pengelihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang
dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian
penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam gambar,
rekam suara.
Mengetes adalah mengadakan pengamatan terhadap aspek kejiwaan
yang diukur. Kuisioner diberikan pada responden untuk mengamati aspek-aspek
yang ingin diselidiki. Rekaman gambar dan rekaman suara sebenarnya hanyalah
menyimpan kejadian untuk penundaan observasi.(Suharsimi Arikunto,2013:199200)
2.

Pemberian Angket/ Kuisioner
Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau
hal-hal yang ingin ia ketahui.
Kuisioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam
menggunakan metode angket atau kuisioner instrumen yang dipakai adalah
angket atau kuisioner
Kuisioner

disusun

berdasarkan

pertanyaan-pertanyaan

mengenai

pengetahuan siswa selama pelaksanaan pembelajaran, baik tentang teknik
dalam permainan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di dalam permainan
ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman siswa
tentang pembelajaran yang dilakukan.
3.

Tes
Tes disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai,

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam menguasai yang sudah

48

diajarkan. Tes ini merupakan tes keterampilan passing dan control (psikomotor)
hasil belajar sepak bola dengan menggunakan pendekatan permainan shooting
colour.
4.

Dokumentasi
Dokumen, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.(Suharsimi Arikunto,2013:201).

3.7 Instrumen Pengumpulan Data
1.7.1 Instrumen Pembelajaran
Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah:
1.

Silabus
Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan

pembelajaran pengelolaan kelas yang digunakan sebagai landasan dalam
menyusun RPP.
2.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP adalah perangkat yang digunakan sebagai pedoman guru dalam

mengajar dan disusun tiap putaran. Dalam RPP, memuat kompetensi dasar,
indicator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran.
3.

Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan untuk memantau setiap perkembangan

siswa mengenai sikap, tingkah laku, dan peningkatan hasil belajar siswa.
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3.7.2 Instrumen Evaluasi
Instrumen evaluasi hasil belajar yang digunakan dalam pembelajaran
penjas dengan menggunakan pendekatan permainan shooting colour berupa tes,
yaitu:

3.7.2.1 Aspek Pengetahuan
Untuk menilai aspek pengetahuan siswa dalam pembelajaran penjas
permainan sepak bola dengan menggunkaan pendekatan permainan shooting
colour yaitu menggunakan pilihan ganda berjumlah 15 soal.
(lampiran 11 hal 114)

3.7.2.2 Aspek Sikap
Dalam penialaian aspek sikap menggunakan 5 indikator, berikut adalah
tabel penilaian aspek sikap:
Tabel 3.1 Instrumen aspek sikap
No Indikator Kemampuan

Nilai
1

1

Kerjasama

2

Tanggung Jawab

3

Menghargai Teman

4

Disiplin

5

2

3

Jumlah Nilai
4

5

Toleransi
Jumlah

Keterangan: berikan cheklist (v) sesuai dengan nilai yang diberikan.
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3.7.2.3 Aspek Keterampilan
Tabel 3.2 Instrumen aspek keterampilan
No
Nama Siswa
Aspek yang Diniali
Passing

Nilai Akhir

Control

1
2
3
4

Tabel 3.3 Interval Kuantitatif
No
Interval
Nilai
1

<4

70

2

4-8

75

3

9-13

80

4

14-18

85

5

19-23

90

6

24-28

95

7

>28

100

3.8 Analisis data
Dalam penelitian ini ada 2 jenis teknik analisis data yang digunakan untuk
menghasilkan kesimpulan, yaitu:
1.

Teknik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan
hasil belajar dalam permainan sepak bola dengan menggunakan
permainan shooting colour yang dilihat dari aspek pengetahuan, aspek
sikap dan aspek keterampilan.
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2.

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil akhir berupa nilai yang
mencakup tiga aspek dalam belajar, yaitu aspek pengetahuan, aspek
sikapdan aspek keterampilan dari pembelajaran penjasdalam permainan
sepak bola menggunakan permainan shooting colour yang telah
dilakukan. Hasil tersebut dapat dibandingkan dengan hasil belajar
permaian sepak bola yang diperoleh sebelumnya.

3.8.1Peningkatan Hasil Belajar Dalam Permanian Sepak Bola Tiap
Aspek Pada Setiap Siklus
Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar tiap aspek pada
setiap siklus digunakan rumus di bawah ini:
KB = Tx100%
Tt
Keterangan:
KB

= ketuntasan belajar

T

= jumlah skor yang diperoleh siswa

Tt

= jumlah skor total

(Trianto, 2012:63).
Setelah hasil diperoleh maka dapat dibandingkan ada atau tidaknya
peningkatan tiap aspek pada tiap siklus.

3.8.2 Hasil Akhir Pembelajaran Dalam Permainan Sepak Bola
Dengan Menggunakan Pendekatan Permainan Shooting
Colour
3.8.2.1 Aspek Pengetahuan
Siswa mengerjakan soal yang bersifat tertutup, artinya jawaban sudah
disediakan sehingga siswa tinggal memilih.
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Rumus yang digunakan untuk memperoleh hasil dari aspek kognitif adalah
sebagai berikut:

3.8.2.2 Aspek Sikap
Data observasi diperoleh dari setiap tindakan yaitu dengan menggunakan
check list yang dilakukan pada setiap siklus, untuk menilai ada perubahan
peningkatan sikap siswa pada setiap siklus.
Berikan tanda cek pada setiap kolom yang sudah disediakan, apabila
setiap siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan dan mendapatkan skor
sesuai dengan perilakunya.
Rumus yang digunakan untuk memperoleh hasil pada aspek afektif
adalah sebagai berikut:

3.8.2.3 Aspek Keterampilan
Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa dalam melakukan
permainan sepak bola menggunakan permainan shooting colour dengan rentang
nilai 70 sampai dengan 100. Dari jumlah skor siswa yang didapat kemudian
digunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui nilai yang diperoleh dari aspek
psikomotor.
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3.8.2.4 Nilai Akhir
Nilai akhir hasil pembelajaran dalam permainan sepak bola menggunakan
permainan shooting colourdiperoleh dari rata-rata ketiga aspek di atas.
Untuk menentukan nilai akhir tersebut digunakan rumus sebagai berikut:
Nilai akhir = Nilai Pengetahuan+ Nilai Sikap + Nilai Ketrampilan
3

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada dasarnya dalam penelitian tindakan perlu dilakukan serangkaian tahapan
yang akan dapat memenuhi hasil yang diharapkan berdasarkan sikap,
pemahaman, serta kompetensi bermain. Kegiatan penelitian ini diawali dari
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini merupakan pengamatan di lapangan mengenai hasil
belajar siswa dalam pembelajaran permainan sepak bola dengan pendekatan
permainan shooting colour bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Bobotsari tahun
pelajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan non tes selama
penelitian berlangsung. Hasil tes yaitu berupa tes pengetahuan tentang materi
permaianan sepak bola pada aspek pengetahuan dan tes untuk kerja pada
aspek ketrampilan, sedangkan hasil non tes diperoleh dari pengamatan sikap
pada aspek sikap. Pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola dengan
pendekatan permainan shooting colour dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu
siklus I dan siklus II.

4.1.1Hasil Penelitian Siklus I
Pada siklus I peneliti berkolaborasi dengan guru penjasorkes melaksanakan
kegiatan PTK, dengan melakukan persiapan dan langkah-langkah sebagai
berikut:

4.1.1.1 Perencanaan (Planning)
Dalam tahap ini peneliti dan guru mata pelajaran menyusun skenario
pembelajaran yang terdiri dari:
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1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi
permainan sepak bola.
2. Menyusun instrumen tes dalam permainan sepak bola.
3.

Menyusun lembar penilaian dan hasil pembelajaran.

4.

Menyiapkan

media

tambahan

yang

diperlukan

untuk

membantu

pembelajaran.
5.

Menyiapkan tempat penelitian dan alat pembelajaran.

4.1.1.2 Tindakan (acting)
Pada tahap tindakan, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan proses
pembelajaran di lapangan dengan langkah-langkah kegiatan antara lain:
1.

Kegiatan Awal
1)

Guru masuk ke kelas, kemudian ber do’a, presensi dan apersepsi mulai
dari

ucapan

salam,

penyampaian

materi,

konsep,

dan

tujuan

pembelajaran.
2)

Siswa di bawa kelapangan dan dibariskan, kemudian langsung
melakukan pemanasan statis dan dinamis terlebih dahulu untuk
mempersiapkan tubuh agar mengurangi resikoterjadinya cedera pada
saat pembelajaran.

2.

Kegiatan Inti
1) Peneliti
2) Siswa dibagi menjadi 4 kelompok putra dan putri digabung.
3) Masing-masing kelompok diberikan pita sebagai tanda dari kelompok
masing-masing.
4) Kemudian 2 kelompok melakukan permainan shooting colour sesuai
dengan peraturan yang sudah diberikan sebelum menuju ke lapangan
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dengan waktu 2x10 menit, setiap babak memiliki waktu 10 menit dan
waktu untuk pertukaran pemain 1 menit.
5) 2 kelompok sisanya berada di pinggir lapangan untuk memberikan
penilaiaan antar teman (aspek ketrampilan) dengan menggunakan
lembar penilaian yang telah disediakan oleh peniliti.
6) Setelah kelompok pertama selesai main giliran kelompok berikutnya
giliran bermain dan kelompok yang telah selesai bermain bergantian
untuk memberikan penilaian antar teman (aspek ketrampilan) dengan
menggunakan lembar penilaian yang telah di sediakan oleh peneliti.
7) Setelah semua kelompok selesai melakukan pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour
siswa kemudian dikumpulkan untuk mengerjakan soal pengetahuan yang
diberikan oleh guru.
3.

Kegiatan Penutup
Dalam

kegiatan

penutup

guru

memberikan

refleksi

dengan

hasil

pembelajaran yang telah dilakukan dalam siklus I. Memotivasi siswa yang
belum maksimal dalam pembelajaran pada siklus I. Kemudian membuat
simpulan pembelajaran

4.1.1.3 Pengamatan (observing)
Dari data hasil observasi dan catatan lapangan kemudian diskusi dengan guru
penjasorkes, ditemukan beberapa hal yang menjadi kendala pembelajaran pada
siklus pertama yaitu:
1) Penguasaan kemampuan bermain yang beragam dari karakteristik siswa,
baik dalam segi teknik maupun taktik. Ada siswa yang dapat
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dikategorikan memiliki teknik bermain yang cukup bagus, akan tetapi ada
juga siswa yang masih sangat asing dengan permainan sepak bola.
2) Siswa cenderung kurang memperhatikan apa yang sudah dijelaskan dan
dicontohkan oleh guru.

3) Keragaman karakteristik siswa harus diperhatikan oleh guru dengan cara
menjelaskan yang lebih singkat, jelas, dan dimengerti pemahaman pola
permainan sepak bola baik dari segi teknik maupun taktik.

4.1.1.4 Refleksi (reflecting)
Dari hasil observasi dan diskusi dengan mitra peneliti didapat data yang dapat
dijadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran siklus I, yaitu sebagai berikut:
1) Berikan umpan balik (feed back), seperti pujian dengan penghargaan
dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa.
2) Selalu memberikan kesempatan bergerak lebih banyak terhadap anak
sehingga pengalaman belajar bisa meningkat seperti memanfaatkan
jumlah bola untuk aktivitas gerak siswa.
3) Berikan penjelasan dan contoh yang baik supaya siswa lebih memahami
materi yang sedang diajarkan.
4) Eksplorasi potensi siswa seperti bertanya kepada siswa tentang
pemahaman bermain sepak bola.
5) Posisi guru lebih ditingkatkan dengan berkeliling supaya aktivitas siswa
dapat lebih terkontrol/ terawasi.
6) Berikan tindak lanjut kepada siswa terkait materi yang telah disampaikan.
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4.1.2

Hasil Penelitian siklus II

Pada siklus II peneliti berkolaborasi dengan guru penjasorkes melaksanakan
kegiatan PTK, dengan melakukan persiapan dan langkah-langkah sebagai
berikut:

4.1.2.1 Perencanaan (Planning)
Dalam tahap ini peneliti dan guru mata pelajaran menyusun skenario
pembelajaran yang terdiri dari:
1.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi
permainan sepak bola.

2.

Menyusun instrumen tes dalam permainan sepak bola.

3.

Menyusun lembar penilaian dan hasil pembelajaran.

4.

Menyiapkan

media

tambahan

yang

diperlukan

untuk

membantu

pembelajaran.
5.

Menyiapkan tempat penelitian dan alat pembelajaran.

4.1.2.2 Tindakan (Acting)
Pada tahap tindakan, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan proses
pembelajaran di lapangan lebih banyak dengan langkah-langkah kegiatan antara
lain:
1.

Kegiatan Awal
1)

Guru masuk ke kelas, kemudian ber do’a, presensi dan apresepsi mulai
dari

ucapan

salam,

penyampaian

materi,

konsep,

dan

tujuan

pembelajaran.
2)

Siswa di bawa kelapangan dan dibariskan, kemudian langsung
melakukan pemanasan statis dan dinamis terlebih dahulu untuk
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mempersiapkan tubuh agar mengurangi resikoter jadinya cedera pada
saat pembelajaran.
2.

Kegiatan Inti
1) Peneliti
2) Siswa di bagi menjadi 4 kelompok putra dan putri di gabung.
3) Masing-masing kelompok di berikan pita sebagai tanda dari kelompok
masing-masing.
4) Kemudian 2 kelompok melakukan permainan shooting colour sesuai
dengan peraturan yang sudah diberikan sebelum menuju ke lapangan
dengan waktu 2x10 menit, setiap babak memiliki waktu 10 menit dan
waktu untuk pertukaran pemain 1 menit.
5) 2 kelompok sisanya berada di pinggir lapangan untuk memberikan
penilaiaan antar teman (aspek psikomotor) dengan menggunakan
lembar penilaian yang telah di sediakan oleh peniliti.
6) Setelah kelompok pertama selesai main giliran kelompok berikutnya
giliran bermain dan kelompok yang telah selesai bermain bergantian
untuk memberikan penilaian antar teman (aspek psikomotor) dengan
menggunakan lembar penilaian yang telah di sediakan oleh peneliti.
7) Setelah semua kelompok selesai melakukan pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour
siswa kemudian dikumpulkan untuk mengerjakan soal pengetahuan yang
diberikan oleh guru.

3)

Kegiatan Penutup
Dalam

kegiatan

penutup

guru

memberikan

refleksi

dengan

hasil

pembelajaran yang telah dilakukan dalam siklus II. Memotivasi siswa yang belum
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maksimal dalam pembelajaran pada siklus II. Kemudian membuat simpulan
pembelajaran.

4.1.2.3 Pengamatan (Observing)
Hasil dari pengamatan pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola
dengan pendekatan permainan shooting colour pada siklus II, siswa sudah lebih
aktif dalam bergerak mencari dan membawa bola dan dengan itu juga perolehan
nilai siswa pada aspek psikomotor diatas batas minimal. Siswa lebih banyak aktif
dalam bergerak mencari dan menerima bola sehingga hasilnya meningkat di
bandingkan pertemuan sebelumnya.
Peneliti juga melakukan pengambilan dokumentasi untuk memperkuat dan
sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

4.1.2.4 Refleksi (reflecting)
Dari hasil observasi dan diskusi dengan guru penjas orkes didapat data yang
dapat dijadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran, yaitu sebagai berikut:
1) Aktivitas siswa dari aspek afektif, aspek kognitif dan aspek psikomotor
menunjukan arah yang lebih baik.
2) Bermain adalah dunia anak, pembelajaran melalui pendekatan permainan
bisa meningkatkan ranah sikap, pengetahuan materi, dan ketrampilan
gerak siswa.

4.2

Pembahasan

4.2.1 Pembahasan Siklus I
Dari hasil pembelajaran siklus I, siswa masih banyak yang belum berhasil
dalam melakukan beberapa teknik yang ada dalam permainan shooting colour.
Siswa masih belum terbiasa dengan permainan shooting colour yang
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menggunakan gawang yang dimodifikasi tersebut. Masih banyak peraturan yang
dilanggar dari teknik samapai denagan batas melakukan shooting.
Hasil belajar tersebut diambil dari 3 aspek yaitu sebagai berikut:
1.

Aspek Pengetahuan Siklus I
Hasil belajar aspek pengetahhuan pada pembelajaran penjas dalam

permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil pembelajaran aspek pengetahuan siklus I

Jumlah
Siswa

KKM

Nilai
Tertinggi

Nilai
Terendah

34

75

87

60

Nilai
Ratarata
75,94

Tuntas

Belum
Tuntas

16

18

Dari hasil belajar aspek pengetahuan pada pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan

shooting colour

ketuntasan sebanyak 16 siswa atau 47,06%, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 18 siswa atau 52,94%. Siswa yang belum tuntas pada aspek
pengetahuan siklus I banyak yang salah menjawab pada soal kepanjangan dari
FIFA, teknik dasar sepak bola, ukuran lapangan pada permainan shooting
colour, jumlah warna yang digunakan dalam permainan shooting colour dan lama
waktu permainan. Berdasarkan hasil pembelajaran tersebut dapat di simpulkan
bahwa tingkat ketuntasan aspek kognitif dalam siklus I masih sangat rendah
dengan jumlah siswa yang tidak tuntas lebih banyak dari pada jumlah siswa yang
tuntas.
2.

Aspek Sikap Siklus I
Hasil belajar aspek sikap pada pembelajaran penjas dalam permainan sepak

bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 4.2 Hasil pembelajaran aspek sikap siklus I

Jumlah
Siswa
34

KKM

75

Nilai
Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah Ratarata
100
66,67
81,18

Tuntas

Belum
Tuntas

25

9

Dari hasil belajar aspek sikap pada pembelajaran penjas dalam permainan
sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour tingkat ketuntasan
sebanyak 25 siswa atau 73,53%, sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 9 siswa
atau 26,47%. Siswa yang belum tuntas pada aspek sikap siklus I dikarenakan
masih banyak yang tidak bertanggung jawab pada saat pembelajaran
berlangsung dan sebagian siswa masih kurang disiplin pada saat pembelajaran.
3.

Aspek Keterampilan Siklus I
Hasil belajar aspek keterampilan pada pembelajaran penjas dalam

permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3 Hasil pembelajaran aspek keterampilan siklus I

Jumlah
Siswa

KKM

34

75

Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah
85

70

Nilai
Ratarata
73,82

Tuntas

Belum
Tuntas

20

14

Dari hasil belajar aspek keterampilan pada pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour tingkat
ketuntasan sebanyak 20 siswa atau 58,82%, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 14 siswa atau 41,18%. Siswa yang belum tuntas pada aspek
keterampilan siklus I dikarenakan belum maksimal dalam melaksanakan teknik
dasar sepak bola dalam permainan shooting colour (passing dan control).
Berdasarkan hasil siklus I tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketuntasan
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aspek keterampilan masih rendah karena belum memenuhi kriteria ketuntasan
belajar minimal yaitu masih dibawah 75%.
4.

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus I
Hasil pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola dengan pendekatan

permainan shooting colour pada siswa kelas VII A yaitu pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.4 Hasil pembelajaran siklus I

Jumlah
Siswa

KKM

34

75

Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah
88,44

69,44

Nilai
Ratarata
77

Tuntas

Belum
Tuntas

21

13

Dari hasil pembelajaran pada siklus I yang terdapat dalam tabel tersebut,
menunjukan bahwa tingkat keberhasilan penggunaan pendekatan permainan
shooting colour pada pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola dengan
menggunakan pendekatan permainan shooting colour masih cukup rendah.
Siswa yang tuntas belajar dengan model tersebut sebanyak 21 siswa atau
61,76%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanya 13 siswa atau 38,24%.
Siswa yang belum tuntas pada pembelajaran siklus I dikarenakan pada tiap
aspek masih rendah.

4.2.2 Pembahasan Siklus II
Setelah pembelajaran pada siklus I, dalam pembelajaran siklus II ini lebih
banyak difokuskan pada permainan shooting colour. Dari hasil pembelajaran,
aktivitas gerak dan kemampuan siswa dalam permainan sepak bola meningkat.
Banyak siswa yang memperoleh nilai diatas batas minimal ketuntasan.
Hasil belajar tersebut diambil dari 3 aspek yaitu sebagai berikut:
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1.

Aspek Pengetahuan Siklus II
Hasil belajar aspek pengetahuan pada pembelajaran penjas dalam

permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil pembelajaran aspek pengetahuan siklus II

Jumlah
Siswa

KKM

Nilai
Tertinggi

Nilai
Terendah

34

75

100

67

Nilai
Ratarata
87,18

Tuntas

Belum
Tuntas

26

8

Dari hasil belajar aspek pengetahuan pada pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan

shooting colour

ketuntasan sebanyak 26 siswa atau 76,47%, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 8 siswa atau 23,53%. Siswa yang belum tuntas pada aspek
pengetahuan siklus II banyak yang salah menjawab pada soal kepanjangan dari
FIFA, dan jumlah warna yang digunakan dalam permainan shooting colour dan
lama waktu permainan. Berdasarkan hasil belajar aspek pengetahuan pada
siklus II tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketuntasan sudah baik dengan
jumlah siswa yang tuntas meningkat dari siklus I.
2.

Aspek Sikap Siklus I
Hasil belajar aspek sikap pada pembelajaran penjas dalam permainan sepak

bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.6 Hasil pembelajaran aspek sikap siklus II

Jumlah
Siswa

KKM

34

75

Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah
100

73,33

Nilai
Ratarata
82,16

Tuntas

Belum
Tuntas

28

6
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Dari hasil belajar aspek sikap pada pembelajaran penjas dalam permainan
sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour tingkat ketuntasan
sebanyak 28 siswa atau 82,35%, sedangkan yang tidak tuntas sebanyak 6 siswa
atau 17,65%. Siswa yang belum tuntas pada aspek sikap siklus II dikarenakan
masih banyak yang tidak bertanggung jawab pada saat pembelajaran
berlangsung dan sebagian siswa masih kurang disiplin pada saat pembelajaran.
Berdasarkan hasil siklus II tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat ketuntasan
aspek sikap sudah baik.
3.

Aspek Keterampilan Siklus II
Hasil belajar aspek keterampilan pada pembelajaran penjas dalam

permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Hasil pembelajaran aspek keterampilan siklus II

Jumlah
Siswa

KKM

34

75

Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah
90

70

Nilai
Ratarata
77,87

Tuntas

Belum
Tuntas

28

6

Dari hasil belajar aspek keterampilan pada pembelajaran penjas dalam
permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour tingkat
ketuntasan sebanyak 28 siswa atau 82,35%, sedangkan yang tidak tuntas
sebanyak 6 siswa atau 17,65%. Siswa yang belum tuntas pada aspek
keterampilan siklus II dikarenakan belum maksimal dalam melaksanakan teknik
dasar sepak bola dalam permainan shooting colour (passing dan control).
Berdasarkan hasil belajar aspek keterampilan pada siklus II tersebut dapat
disimpulkan mengalami peningkatan dari siklus I. Niali rata-rata pada siklus II
juga mengalami peningkatan menjadi 77,87%.

66

4.

Rekapitulasi Hasil Belajar Siklus II
Hasil pembelajaran penjas dalam permainan sepak bola dengan pendekatan

permainan shooting colour pada siswa kelas VII A yaitu pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.8 Hasil pembelajaran siklus II

Jumlah
Siswa

KKM

34

75

Nilai
Nilai
Tertinggi Terendah
92,78

72,61

Nilai
Ratarata
82

Tuntas

Belum
Tuntas

26

8

Dari hasil pembelajaran pada siklus II yang terdapat dalam tabel tersebut,
menunjukan bahwa tingkat keberhasilan pembelajaran penjas dalam permainan
sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour meningkat. Siswa
yang tuntas belajar dengan model tersebut sebanyak 26 siswa atau 76,47%,
sedangkan siswa yang belum tuntas sebanya 8 siswa atau 23,53%. Siswa yang
belum tuntas pada pembelajaran siklus II dikarenakan pada tiap aspek masih
rendah sehingga nilai akhir pembelajaran belum mencapai kriteria ketuntasan
minimal. Nilai rata-rata siklus II juga meningkat menjadi 82 dari siklus I yang
hanya 77.

4.2.3 Ketuntasan Belajar Siklus I dan Siklus II
Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada pembelajaran penjas
dalam permainan sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour
mampu meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa selama
pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui adanya peningkatan peneliti
berkolaborasi dengan guru penjasorkes melakukan pengamatan sikap tes tertulis
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dan tes untuk kerja siswa pada akhir pembelajaran penjas dalam permainan
sepak bola dengan menggunakan pendekatan permainan shooting colour.

Tabel 4.9 Hasil ketuntasan belajar setiap aspek pada siklus I dan siklus II

Ket
Aspek
Pengetahuan
Tuntas
Persentase

Siklus I
Aspek
Sikap

16
47,05%

25
73,53
%

Aspek
Keterampila
n
20
58,82%

Aspek
Pengetahua
n
30
76,47%

Siklus II
Aspe
Aspek
k
Keterampila
Sikap
n
28
28
82,35
82,35%
%

Ketuntasan hasil belajar siswa pada setiap siklus dirata-rata dari aspek
pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Ketuntasan belajar aspek
pengetahuan pada siklus I yaitu sebesar 47,05%, pada siklus II sebesar 76,47%.
Ketuntasan belajar aspek sikap pada siklus I yaitu sebesar 73,53%, pada siklus II
sebesar 82,35%. Ketutasan aspek keterampilan pada siklus I yaitu sebesar
58,82%, pada siklus II sebesar 82,35%.

Ketuntasan Tiap Aspek Pada Siklus I dan
Siklus II
90.00%
80.00%

76.47%

82.35%
73.53%

70.00%
60.00%
50.00%

82.35%

58.82%
47.06%

Siklus I

40.00%

Siklus II

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Pengetahuan

Sikap

Keterampilan

Gambar 4.1 Diagram ketuntasan belajar setiap aspek pada siklus I dan siklus II

Berdasarkan diagram ketuntasan hasil belajar pada siklus I dan siklus II
menunjukan peningkatan pada setiap aspeknya. Ketuntasan belajar aspek
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pengetahuan pada siklus I yaitu sebesar 47,06%, pada siklus II sebesar 76,47%.
Ketuntasan belajar aspek sikap pada siklus I yaitu sebesar 73,53%, pada siklus II
sebesar 82,35%. Ketuntasan belajar asppek keterampilan pada siklus I yaitu
sebesar 58,82%, pada siklus II sebesar 82,35%.
Tabel 4.10 Hasil Pembelajaran Siklus I dan Siklus II

Ket

Siklus I

Siklus II

Peningkatan

Tuntas

21

26

5

Persentase

61,76%

76,47%

14,71%

Hasil belajar penjas dalam permainan sepak bola dengan pendekatan
permainan shooting colour pada siklus I yaitu siswa tuntas sebanyak 21 dengan
presentase 61,76%. Pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 26 atau 76,47%.
Dapat dilihat presentase peningkatan hasil belajar penjas dalam permainan
sepak bola dengan pendekatan permainan shooting colour dari siklus I ke siklus
II yaitu sebesar 14,71% atau meningkat 5 siswa.

Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I dan Siklus II
90.00%
76.47%

80.00%
70.00%

61.76%

60.00%
50.00%
40.00%

Ketuntasan

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.2 Diagram peningkatan ketuntasan hasil belajar siklus I dan siklus II

Adanya peningkatan hasil belajar penjas dalam permainan sepak bola dari
siklus I ke siklus II bagi siswa kelas VII A SMP N 1 Bobotsari tidak lepas dari
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usaha peneliti dan guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif yaitu
melaui pendekatan permainan shooting colour sehingga hasil belajar dapat
meningkat.

4.3 Kendala-Kendala yang Dihadapi
Sedangkan kendala yang muncul selama proses pembelajaran adalah
adanya siswa yang masih belum paham dengan cara penilaian antar teman yang
di berikan oleh peneliti untuk meniliti aspek psikomotor. Akan tetapi, secara
umum penelitian berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
dapat disimpulkan pembelajaran dengan pendekatan permainan shooting colour
mampu meningkatkan hasil belajar dan mampu meningkatkan aktivitas gerak
siswa dalam permainan sepak bola bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 1
Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2014/2015. Peningkatan hasil
belajar dan keaktivan gerak siswa dalam permainan sepak bola tersebut dapat
dilihat dari tingkat ketuntasan nilai siswa pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I
presentase nilai ketuntasan mencapai 61,76%, dan siklus II mencapai 76,47%.
Peningkatan hasil belajar siswa dalam permainan sepak bola dengan
menggunakan pendekatan permainan shooting colour dari siklus I ke siklus II
adalah sebesar 14,71%.

5.2. Saran
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan pembelajaran penjas dengan
pendekatan permainan shooting colour dapat dijadikan alternatif untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dalam permainan sepak bola.
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Lampiran 8
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( SIKLUS I )

Sekolah

: SMP N 1 Bobotsari

Mata Pelajaran

:Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Kelas/Semester

:VII/Dua

Materi Pokok

: Permainan Sepak Bola

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami

pengetahuan

(faktual,

konseptual,

dan

prosedural)

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba,

mengolah,

dan

menyaji

dalam

ranah

konkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang /teori.
B. Kompetensi Dasar
1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agamayang dianut dalam
melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan
dengan:
a.

Pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.

b.

Selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir

c.

Mempraktikan kebiasaan baik dalam berolahraga dan latihan.

a. Berprilaku sportif dan beriman
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2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana
pembelajaran serta menjaga keselematan diri sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar.
2.3 Menunjukan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.4 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai
aktifitas fisik.
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.1 Memahami konsep ketrampilan gerak fundamental gerak bola besar
4.1 Mempraktikan teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan
gerak dasar fundamental.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
SIKAP
a. Siswa menunjukan perilaku menghayati dan mengamalkan nilai agama
yang dianut bedoa yang tercermin pada berdoa sebelum dan sesudah
pembelajaran, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan/
memenangkan permainan dan menerima kekalahan dengan lapang
dada.
b. Siswa menunjukan perilaku ksatria dan dapat dipercaya dalam
perkataan tindakan, dan pekerjaan selama pembelajaran.
c. Siswa

menunjukan

perilaku

dapat

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri maupun
orang lain selama pembelajaran.
d. Siswa menunjukan perilaku bekerjasama dengan orang lain untuk
mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong
menolong selama pembelajaran.
e. Siswa menunjukan menghargai keragaman latar belakang, pandangan
dan keyakinan selama pembelajaran.
f. Siswa menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan selama pembelajaran.
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PENGETAHUAN
a.

Mengetahui pemahaman peserta didik terhadap permainan sepak
bola.

b.

Mengetahui pemahaman peserta didik terhadap teknik dasar sepak
bola.

KETERAMPILAN
a. Siswa mampu menpraktikan teknik dasar sepak bola.
b. Siswa mampu mengaplikasikan teknik dasar sepak bola dalam
permainan shooting colour dengan baik
D. Tujuan Pembelajaran
Selama dan sesudah pembelajaran berakhir diharapkan siswa dapat:
1.

Dalam dimensi sikap
a. Menunjukan perilaku bekerja sama dengan orang lain untuk
mencapai tujuan bersama.
b. Menunjukan perilaku bertangung jawab.
c. Menunjukan perilaku menghargai teman .
d. Menunjukan perilaku tertib dan disiplin terhadap berbagai peraturan
yang berlaku.
e. `Menunjukan sikap toleransi.

2.

Dalam dimensi pengetahuan
a. Memahami konsep ketrampilan gerak fundamental permainan bola
besar melaui permainan sepak bola.
b. Memahami peraturan permainan sepak bola.

3.

Dalam dimensi keterampilan
a. Mampu mempraktikan teknik dasar menggiring bola dengan
berbagai cara dan bergerak secara individual dengan menunjukan
nilai disiplin dengan permainan shooting colour.
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b. Mampu mengaplikasikan teknik dasar dalam permainan sepak bola
dengan

pendekatan

permainan

shooting

memerhatikan:
1)

Menedang

2)

Menghentikan bola

3)

Menggiring bola

E. Materi Pembelajaran
Permainan sepak bola
F.

Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientifik

Metode

: Praktik, selfchek (evaluasi diri), games.

G. Media dan Alat
1. Media : Gambar
2. Alat/ Bahan :
a. Bola Plastik
b. Ruang Terbuka/ Lapangan Basket
c. Cone
d. Peluit
e. Jam
f. Lakban
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan (25 menit)
1) Siswa dibariskan menjadi 4 bersap dan berdoa

O
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Keterangan:
O: guru
X: siswa

colour

dengan
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2) Presensi kehadiran
3) Apresepsi dan motivasi
Guru membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta
didik dengan cara:
a. Mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan
dipelajari guna mengetahui seberapa jauh kompetensi awal
peserta didik pada materi yang akan dipelajari sekaligus untuk
mengaitkan materi pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari.
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dipelajari.
4) Pemanasan
Melakukan pemanasan melaui bentuk permainan yangmengarah
pada materi pembelajaran permainan bola besar (sepak bola)
a. Pemanasan
1. Dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah
yang sama.
2. Setiap kelompok dipimpin satu orang untuk melakukan
pemansan statis dan dinamis.
3. Setelah pemanasan statis dan dinamis selesai guru akan
membagi kelompok ke dalam dua lapangan yang berbeda
untuk melakukan pemanasan melalui bentuk permainan
yang mengarah pada materi pembelajaran.
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b. Permainan untuk pemanasan
Permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok
penyerang (di luar) dan kelompok yang berada didalam lapangan.
Kelompok penyerang bertugas melakukan passing (passing datar)
dan shooting untuk mengenai kelompok yang berada di dalam
lapangan, kelompok yang berada di dalam lapangan harus selalu
bergerak dan berusaha untuk mengindari bola yang ditendang oleh
kelompok lawan.
c. Sarana dan Prasarana
1. Lapangan

2. Bola Plastik
3. Lakban
4. Jam
5. Peluit
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d. Peraturan Permainan
1. Terdiri dari 2 kelompok dengan masing-masing kolmpok
beranggotakan sama setiap kelompoknya.
2. Bola menggunakan bola plastik.
3. Permainan ini hanya menggunakan passing datar untuk
mengenai lawan.
4. Perkenaan bola hanya boleh dibagian pinggang kebawah
apabila bola ditendang dan terkena bagian pinggang keatas
maka pemain yang melanggar akan terkena hukuman.
5. Kelompok yang berada di luar dilarang masuk kedalam
lapangan jika ingin menembak begitu pula sebaliknya untuk
kelompok yang berada di dalam lapangan dilarang keluar
lapangan jika menghindari bola.
6. Ketika bola mengenai pemain yang berada di dalam
lapangan maka siswa yang terkena mati atau keluar dari
permainan.
7. Point di peroleh apabila bola mengenai siswa yang bera di
dalam lapangan.
8. Permainan di mainkan selama 8 menit setelah 10 menit
maka kelompok akan berpindah tempat atau bergantian.
2. Kegiatan Inti (80 menit)
i. Mengamati (observing)
a. Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru.
b. Siswa membaca informasi dan tahapan teknik dasar sepak bola.
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c. siswa mengamati temanya melakukan permainan shooting colour
d. siswa melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan
ii. Menanya (question)
Guru memancing agar siswa bertanya agar siswa menanyakan
tentang yangbelum jelas atau apa yang ingin mereka ketahui tentang
teknik dasar sepak bola, misalnya menanyakan perkenaan sepak bola
saat menendang, kesalahan dalam menyundul, dll.
iii. Eksplorasi
Menggiring bola dengan berbagai cara dan bergerak fundamental
secara individual dengan menunjukan nilai disiplin:
a.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dibekali
satu lembar kertas observasi per anak.

b.

Siswa melakukan permainan sepak bola sesuai dengan aturan
yang berlaku.

c.

Siswa melakukan permainan shooting colour:

1. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam permainan ini terdiri dari :
1)

Lapangan
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Keterangan:
a)

Ukurang lapangan 28m x 19m atau sesuai dengan lapangan basket.

b)

Gawang
Terbuat dari paralon dengan ukuran gawang
-

warna merah 30 x 40 cm

-

Warna biru 40 x 40 cm

Titik penalti 2m di depan kotak area khusus shooting.
2)

Area shotting warna: 1 x 1 m (semua warna)

3)

Kertas warna (ukuran tirai gawang)

4)

Bola plastik

5)

Lakban

6)

Peluit
2. Peraturan Permainan

1)

Waktu permainan 2 x 10 menit. Setiap babak memiliki waktu 10 menit dan
waktu pertukaran pemain 1 menit.

2)

Pemain
Permainan dimainkan oleh dua tim/ kelompok dengan jumlah yang sama.
Setiap tim memakai pakian seragam (berbeda dengan tim lawan). Namun
karena biasanya sekolah dalam satu kelas siswa hanya punya satu
seragam yang sama, maka setiap tim akan diberikan pita dengan warna
yang berbeda dengan lawan.
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3)

Cara bermain
(1) Kedua tim melakukan tos, kemudian yang menang tos dapat meilih
bola atau tempat di babak pertama.
(2) Kick oof babak kedua dilakukan oleh tim yang babak pertama tidak
melakukan kick off.
(3) Kick off dimulai dengan cara pemain yang memilih bola melakukan
passing dengan rekan satu timnya.
(4) Durasi waktu pemain pada saat membawa bola maksimal 5 detik.
Apabila lebih dari 5 detik maka terjadi pelanggaran.
(5) Apabila bola keluar lapangan maka otomatis bola untuk tim lawan.
(6) Passing kepada teman dilakukan dengan cara passing datar.
Kemudia

teman

lainya

menerima

passing

dengan

cara

mengontrolnya. Begitu seterusnya.
(7) Terjadi tendangan ke dalam apabila bola keluar garis batas samping
lapangan.
(8) Apabila pemain telah berada dalam area khusus (warna merah atau
biru) bola langsung ditembakan ke gawang yang sesuai dengan area
khusus menembak.
(9) Waktu melakukan tembakan 3 detik.
(10) Tendangan sudut dilakukan dengan passing datar apabila bola
menyentuh pemain dalam wilayah atau daerah permainannya sendiri
kemudian bola melewati garis disisi kanan maupun kiri gawang.
4)

Pelanggaran
(1) Apabila pemain membawa bola lebih dari 5 detik.
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(2) Apabila pemain yang sudah menerima bola dan berada dalam area
khusus menembak tidak langsung menembak ke gawang maka
terjadi pelanggaran dan bola untuk lawan.
(3) Pemain mengganggu lawan yang sedang menguasai bola di dalam
area tembak.
(4) Pemain menghalangi bola yang sudah ditembak ke gawang.
5)

Point
Bola dinyatakan masuk atau gol apabila:
Bola yang ditembak masuk kegawang sesuai dengan warna area tembak
yang ditempati pemain yang melakukan tembakan.
(1) Bola masuk ke gawang warna biru nilainya 1.
(2) Bola masuk ke gawang warna merah nilanya 3.

6)

Penalti
Terjadi penalti apabila:
(1) Penyerang dilanggar pada area khusus menembak ataupun di
dalam kotak penalti.
(2) Menghalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
(3) Mengahalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
(4) Penalti sasaran gawang bebas.
6. Kegiatan Penutup
1. Pendinginan
2. Refleksi, Refleksi digunakan untuk memberikan kesempatan pada
sebagian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang pembelajaran.
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1. Apresepsi
2. Evaluasi pembelajaran.
Penilaian
Penilaian

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Aspek

Teknik
Tes tertulis

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Pilihan ganda

Permainan

Pengetahuan

sepak bola

Mengetahui

dimainkan oleh

bentuk teknik

...orang

dasar pada
permainan sepak
bola dan shooting
colour
Aspek Sikap
Kerja sama,

Kerja sama
Observasi

tanggung jawab,

Lembar

dengan teman

observasi

dalam

menghargai

melakukan

teman, disiplin,

gerakan

toleransi
Aspek
Keterampilan
Melakukan
passing dan
controldalam
permainan sepak

Melakukan
Tes praktek

Contoh

tes passing dan

(kinerja)

praktek

control saat

bola dengan

sedang bermain

pendekatan

shooting colour

permainan
shooting colour
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1. Teknik Penilaian
a.

Soal pengetahuan
Pertanyaan berupa pilihan ganda, berilah tanda silang terhadap
jawaban yang benar!
Keterangan:
Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta didik, dengan nilai 1
untuk setiap jawaban yang benar. Digunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal

b.

Pengamatan sikap
Mengikuti pembelajaran dengan bekerja sama, keberanian, percaya
diri, mentaati peraturan, dan bersungguh-sungguh.
Keterangan :
Berikan tanda check list pada kolom yang disediakan terhadap
perilaku yang ditunjukkan peserta didik sesuai yang diharapkan.
Setiap perilaku yang sesuai mendapat nilai 1. Digunakan rumus
sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal

c.

Tes unjuk kerja (ketrampilan)
Lakukan teknik dasar passingdan controldalam permainan sepak
bola menggunakan permainana shooting colour.
Keterangan:
Peserta didik melakukan passingdan controlke sesama teman satu
tim dengan memperhatikan kualitas gerak dan jumlahnya berapa
dengan rentang nilai 70-100. Digunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal

d.

Nilai akhir yang diperoleh siswa
Nilai Akhir = Nilai Pengetahuan + Nilai Sikap + Nilai Ketrampilan
3
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2. Rubrik Penilaian
a.

Rubrik Penilaian Pengetahuan Siswa

KUISIONER PEMBENTUKAN ASPEK KERJASAMA PENERAPAN
PERMAINAN SHOOTING COLOUR
I.

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan
sejujurnya.
2. Jawablah secara runtut dan jelas.
3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a,
b, c atau d sesuai dengan pilihanmu.
4. Selamat mengisi dan terimakasih.
II.
PERTANYAAN
1.
Permainan sepak bola dimainkan oleh .... pemain
a. 5
c. 9
b. 6
d. 11
2.
Berikut ini teknik dasar permainan sepak bola , kecuali…
a. teknik menghentikan bola
c. teknik melakukan kecurangan
terhadap lawan
b. teknik melempar bola ke dalam d. teknik menggiring bola
3.
Permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak selama...
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 45 menit
b. 2 x 30 menit
d. 2 x 40 menit
4.
Kepanjangan dari FIFA, yaitu.....
a. Federation de Basketball
b. Fedartion of International Football Association
c. Federation International de Gymnastique
d. International Softball Federation
5.
Disebut apakah orang yang bertugas menjaga gawang .....
a. Bek
c. Penyerang
b. Gelandang
d. Kiper
6.
Induk organisasi sepak bola di Indonesia yaitu ...
a. PASI
c. PSSI
b. PBVSI
d. PERBASI
7.
Teknik dasar permainan sepak bola meliputi....
a. Menggiring, menangkap, dan menembak
b. Memukul, menggiring, dan menembak
c. Menedang, menggiring, dan menyundul
d. Passing, service, dan smash
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8.

Tujuan menggiring bola, yaitu....
a. untuk menahan serangan lawan
b. untuk mencetak gol
c. untuk menerobos pertahanan lawan
d. untuk memperpanjang waktu permainan
9.
Bagian kepala yang tepat digunakan untuk mnyundul bola, adalah....
a. Ubun-ubun
b. Dahi
c. Belakang kepala
d. Pelipis
10. Pada warna apakah nilai tertinggi dapat diperoleh...
a. merah
b. biru
c. hijau
d. kuning
11. Ada berapakah warna yang menjadi sasaran tembak ...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
12. Untuk memasukan bola pada gawang teknik apakah yang harus
digunakan...
a. Menggiring bola
b. Menyundul bola
c. Shooting
d. melempar
13. Berapakah ukuran lapangan pada permainan shooting colour ....
a. 28m x 19m
b. 40m x 20m
c. 30m x 15m
d. 40m x 25m
14. Permainan Shooting Colour dimainkan dalam dua babak selama....
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 30 menit
b. 2 x 10 menit
d. 2 x 40 menit
15. Disebut apakah orang yang bertugas mengawal jalanya pertandingan sepak
bola...
a. Wasit
b. Bek
c. Gelandang
d. Penyerang
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b.Rubrik Penilaian Sikap Siswa
Penilaian Aspek Sikap
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Kerjasama

2

Tanggung jawab

3

Menghargai teman

4

Disiplin

5

Toleransi

2

3

Jumlah
4

5

J Jumlah skor maksimal = 15

a. Rubrik Penilaian Aspek Ketrampilan

No

Nama

Aspek Yang Dinilai
Passing

Nilai

Control

1
2
Interval Nilai Kuantitatif
No Interval

Nilai

1

<4

70

2

4–8

75

3

9 – 13

80

4

14 – 18

85

5

19 – 23

90

6

24 – 28

95

7

>28

100
Bobotsari, 4 Juni 2015
Guru Mapel Penjasorkes

Drs. M. Muttaqin Fitriadi
NIP.19671117200012 1 003
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( SIKLUS II )

Sekolah

: SMP N 1 Bobotsari

Mata Pelajaran

:Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Kelas/Semester

:VII/Dua

Materi Pokok

: Permainan Sepak Bola

Alokasi Waktu

: 3 x 40 menit

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli

(toleransi,

gotong

royong),

santun,

percaya

diri,

dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami

pengetahuan

(faktual,

konseptual,

dan

prosedural)

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang /teori.
B. Kompetensi Dasar
1.1 Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agamayang dianut dalam
melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, dicerminkan
dengan:
a.

Pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.

b.

Selalu berusaha secara maksimal dan tawakal dengan hasil akhir

c.

Mempraktikan kebiasaan baik dalam berolahraga dan latihan.

2.1 Berprilaku sportif dan beriman
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2.2 Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana
pembelajaran serta menjaga keselematan diri sendiri, orang lain, dan
lingkungan sekitar.
2.3 Menunjukan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.
2.4 Toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai
aktifitas fisik.
2.5 Disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik.
3.1 Memahami konsep ketrampilan gerak fundamental gerak bola besar
4.1 Mempraktikan teknik dasar permainan bola besar dengan menekankan
gerak dasar fundamental.
A. Indikator Pencapaian Kompetensi
SIKAP
d. Siswa menunjukan perilaku menghayati dan mengamalkan nilai agama
yang dianut bedoa yang tercermin pada berdoa sebelum dan sesudah
pembelajaran, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan/
memenangkan permainan dan menerima kekalahan dengan lapang
dada.
e. Siswa menunjukan perilaku ksatria dan dapat dipercaya dalam
perkataan tindakan, dan pekerjaan selama pembelajaran.
f. Siswa

menunjukan

perilaku

dapat

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri maupun
orang lain selama pembelajaran.
g. Siswa menunjukan perilaku bekerjasama dengan orang lain untuk
mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong
menolong selama pembelajaran.
h. Siswa menunjukan menghargai keragaman latar belakang, pandangan
dan keyakinan selama pembelajaran.
i. Siswa menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan selama pembelajaran.
PENGETAHUAN
a. Mengetahui pemahaman peserta didik terhadap permainan sepak bola.
b. Mengetahui pemahaman peserta didik terhadap teknik dasar sepak
bola.
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KETERAMPILAN
a. Siswa mampu menpraktikan teknik dasar sepak bola.
b. Siswa mampu mengaplikasikan teknik dasar sepak bola dalam
permainan shooting colour dengan baik

C. Tujuan Pembelajaran
Selama dan sesudah pembelajaran berakhir diharapkan siswa dapat:
1.Dalam dimensi sikap
b. Menunjukan perilaku bekerja sama dengan orang lain untuk
mencapai tujuan bersama.
c. Menunjukan perilaku bertangung jawab.
d. Menunjukan perilaku menghargai teman .
e. Menunjukan perilaku tertib dan disiplin terhadap berbagai peraturan
yang berlaku.
f. Menunjukan sikap toleransi.
2.

Dalam dimensi pengetahuan
a. Memahami konsep ketrampilan gerak fundamental permainan bola
besar melaui permainan sepak bola.
b. Memahami peraturan permainan sepak bola.

3.

Dalam dimensi keterampilan
a. Mampu mempraktikan teknik dasar menggiring bola dengan
berbagai cara dan bergerak secara individual dengan menunjukan
nilai disiplin dengan permainan shooting colour.
b. Mampu mengaplikasikan teknik dasar dalam permainan sepak bola
dengan

pendekatan

memerhatikan:

permainan

shooting

colour

dengan
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1)

Menedang

2)

Menghentikan bola

3)

Menggiring bola

D. Materi Pembelajaran
Permainan sepak bola
E. Metode Pembelajaran

F.

Pendekatan

: Scientifik

Metode

: Praktik, selfchek (evaluasi diri), games.

Media dan Alat
1. Media : Gambar
2. Alat/ Bahan :
a. Bola Plastik
b. Ruang Terbuka/ Lapangan Basket
c. Cone
d. Peluit
e. Jam
f. Lakban

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1.

Pendahuluan (25 menit)
1)

Siswa dibariskan menjadi 4 bersap dan berdoa

O
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

Keterangan:
O: guru
X: siswa
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2)

Presensi kehadiran

3)

Apresepsi dan motivasi
Guru membuka pelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta
didik dengan cara:
a. Mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan
dipelajari guna mengetahui seberapa jauh kompetensi awal
peserta didik pada materi yang akan dipelajari sekaligus untuk
mengaitkan materi pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari.
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dipelajari.

4)

Pemanasan
Melakukan pemanasan melaui bentuk permainan yangmengarah
pada materi pembelajaran permainan bola besar (sepak bola)

a. Pemanasan
1.

Dalam satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah
yang sama.

2. Setiap kelompok dipimpin satu orang untuk melakukan
pemansan statis dan dinamis.
3. Setelah pemanasan statis dan dinamis selesai guru akan
membagi kelompok ke dalam dua lapangan yang berbeda
untuk melakukan pemanasan melalui bentuk permainan yang
mengarah pada materi pembelajaran.
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b. Permainan untuk pemanasan
Permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok
penyerang (di luar) dan kelompok yang berada didalam lapangan.
Kelompok penyerang bertugas melakukan passing (passing datar)
dan shooting untuk mengenai kelompok yang berada di dalam
lapangan, kelompok yang berada di dalam lapangan harus selalu
bergerak dan berusaha untuk mengindari bola yang ditendang oleh
kelompok lawan.
c. Sarana dan Prasarana
1. Lapangan

2. Bola Plastik
3. Lakban
4. Jam
5. Peluit
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d. Peraturan Permainan
1. Terdiri dari 2 kelompok dengan masing-masing kolmpok
beranggotakan sama setiap kelompoknya.
2. Bola menggunakan bola plastik.
3. Permainan ini hanya menggunakan passing datar untuk
mengenai lawan.
4. Perkenaan bola hanya boleh dibagian pinggang kebawah
apabila bola ditendang dan terkena bagian pinggang keatas
maka pemain yang melanggar akan terkena hukuman.
5. Kelompok yang berada di luar dilarang masuk kedalam
lapangan jika ingin menembak begitu pula sebaliknya untuk
kelompok yang berada di dalam lapangan dilarang keluar
lapangan jika menghindari bola.
6. Ketika bola mengenai pemain yang berada di dalam
lapangan maka siswa yang terkena mati atau keluar dari
permainan.
7. Point di peroleh apabila bola mengenai siswa yang bera di
dalam lapangan.
8. Permainan di mainkan selama 8 menit setelah 10 menit
maka kelompok akan berpindah tempat atau bergantian.
2. Kegiatan Inti (80 menit)
i. Mengamati (observing)
a.

siswa mengamati temanya melakukan permainan shooting colour

b.

siswa melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan
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ii. Menanya (question)
Guru memancing agar siswa bertanya agar siswa menanyakan
tentang yangbelum jelas atau apa yang ingin mereka ketahui tentang
teknik dasar sepak bola, misalnya menanyakan perkenaan sepak bola
saat menendang, kesalahan dalam menyundul, dll.
iii. Eksplorasi
Menggiring bola dengan berbagai cara dan bergerak fundamental
secara individual dengan menunjukan nilai disiplin:
a.

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dibekali
satu lembar kertas observasi per anak.

b.

Siswa melakukan permainan sepak bola sesuai dengan aturan
yang berlaku.

c.

Siswa melakukan permainan shooting colour:

1. Prasarana dan sarana
Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam permainan ini terdiri dari :

1) Lapangan
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Keterangan:
a)

Ukurang lapangan 28m x 19m atau sesuai dengan lapangan basket.

b)

Gawang
Terbuat dari paralon dengan ukuran gawang
-

warna merah 30 x 40 cm

-

Warna biru 40 x 40 cm

Titik penalti 2m di depan kotak area khusus shooting.
2)

Area shotting warna: 1 x 1 m (semua warna)

3)

Kertas warna (ukuran tirai gawang)

4)

Bola plastik

5)

Lakban

6)

Peluit
2. Peraturan Permainan

1)

Waktu permainan 2 x 10 menit. Setiap babak memiliki waktu 10 menit dan
waktu pertukaran pemain 1 menit.

2)

Pemain
Permainan dimainkan oleh dua tim/ kelompok dengan jumlah yang sama.
Setiap tim memakai pakian seragam (berbeda dengan tim lawan). Namun
karena biasanya sekolah dalam satu kelas siswa hanya punya satu
seragam yang sama, maka setiap tim akan diberikan pita dengan warna
yang berbeda dengan lawan.
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3)

Cara bermain
(1) Kedua tim melakukan tos, kemudian yang menang tos dapat meilih
bola atau tempat di babak pertama.
(2) Kick oof babak kedua dilakukan oleh tim yang babak pertama tidak
melakukan kick off.
(3) Kick off dimulai dengan cara pemain yang memilih bola melakukan
passing dengan rekan satu timnya.
(4) Durasi waktu pemain pada saat membawa bola maksimal 5 detik.
Apabila lebih dari 5 detik maka terjadi pelanggaran.
(5) Apabila bola keluar lapangan maka otomatis bola untuk tim lawan.
(6) passing kepada teman dilakukan dengan cara passing datar.
Kemudia

teman

lainya

menerima

passing

dengan

cara

mengontrolnya. Begitu seterusnya.
(7) Terjadi tendangan ke dalam apabila bola keluar garis batas samping
lapangan.
(8) Apabila pemain telah berada dalam area khusus (warna merah atau
biru) bola langsung ditembakan ke gawang yang sesuai dengan area
khusus menembak.
(9) Waktu melakukan tembakan 3 detik.
(10) Tendangan sudut dilakukan dengan passing datar apabila bola
menyentuh pemain dalam wilayah atau daerah permainannya sendiri
kemudian bola melewati garis disisi kanan maupun kiri gawang.
4)

Pelanggaran
(1) Apabila pemain membawa bola lebih dari 5 detik.
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(2) Apabila pemain yang sudah menerima bola dan berada dalam area
khusus menembak tidak langsung menembak ke gawang maka terjadi
pelanggaran dan bola untuk lawan.
(3) Pemain mengganggu lawan yang sedang menguasai bola di dalam
area tembak.
(4) Pemain menghalangi bola yang sudah ditembak ke gawang.
5)

Point
Bola dinyatakan masuk atau gol apabila:
Bola yang ditembak masuk kegawang sesuai dengan warna area tembak
yang ditempati pemain yang melakukan tembakan.
(1) Bola masuk ke gawang warna biru nilainya 1.
(2) Bola masuk ke gawang warna merah nilanya 3.

6)

Penalti
Terjadi penalti apabila:
(1) Penyerang dilanggar pada area khusus menembak ataupun di
dalam kotak penalti.
(2) Menghalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
(3) Mengahalangi laju bola yang ditembak ke gawang dan posisi bola
terhalang di dalam kotak penalti.
(4) Penalti sasaran gawang bebas.
6.

Kegiatan Penutup
1) Pendinginan
2) Refleksi
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1) Apresepsi
2) Evaluasi pembelajaran.
Penilaian
Penilaian

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Aspek

Teknik
Tes tertulis

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Pilihan ganda

Permainan

Pengetahuan

sepak bola

Mengetahui

dimainkan oleh

bentuk teknik

...orang

dasar pada
permainan sepak
bola dan shooting
colour
Aspek Dikap
Kerja sama,

Kerja sama
Observasi

tanggung jawab,

Lembar

dengan teman

observasi

dalam

menghargai

melakukan

teman, disiplin,

gerakan

toleransi
Aspek
Keterampilan
Melakukan
passing dan
controldalam
permainan sepak

Melakukan
Tes praktek

Contoh

tes passing dan

(kinerja)

praktek

control saat

bola dengan

sedang bermain

pendekatan

shooting colour

permainan
shooting colour
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3. Teknik Penilaian
a.

Soal pengetahuan
Pertanyaan berupa pilihan ganda, berilah tanda silang terhadap
jawaban yang benar!
Keterangan:
Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta didik, dengan nilai 1
untuk setiap jawaban yang benar. Digunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal

b. Pengamatan sikap
Mengikuti pembelajaran dengan bekerja sama, keberanian, percaya
diri, mentaati peraturan, dan bersungguh-sungguh.
Keterangan :
Berikan tanda check list pada kolom yang disediakan terhadap
perilaku yang ditunjukkan peserta didik sesuai yang diharapkan.
Setiap perilaku yang sesuai mendapat nilai 1. Digunakan rumus
sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal
c.

Tes unjuk kerja (keterampilan)
Lakukan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola
menggunakan permainan shooting colour.
Keterangan:
Peserta didik melakukan passing dan control dengan melihat kualitas
gerak dan jumlahnya berapa dengan rentang nilai 70-100. Digunakan
rumus sebagai berikut :
Jumlah skor yang diperoleh
Nilai =
X 100
Jumlah skor maksimal

d. Nilai akhir yang diperoleh siswa
Nilai Akhir = Nilai Pengetahuan + Nilai Sikap + Nilai Keterampilan
3
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2.Rubrik Penilaian
a.

Rubrik Penilaian Pengetahuan Siswa

KUISIONER PEMBENTUKAN ASPEK KERJASAMA PENERAPAN
PERMAINAN SHOOTING COLOUR
H. PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan
sejujurnya.
2. Jawablah secara runtut dan jelas.
3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a,
b, c atau d sesuai dengan pilihanmu.
4. Selamat mengisi dan terimakasih.
II.PERTANYAAN
1. Permainan sepak bola dimainkan oleh .... pemain
a. 5
c. 9
b. 6
d. 11
2. Berikut ini teknik dasar permainan sepak bola , kecuali…
a. teknik menghentikan bola
c. teknik melakukan kecurangan
terhadaplawan
b. teknik melempar bola ke dalam d. teknik menggiring bola
3.
Permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak selama...
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 45 menit
b. 2 x 30 menit
d. 2 x 40 menit
4.
Kepanjangan dari FIFA, yaitu.....
a. Federation de Basketball
b. Fedartion of International Football Association
c. Federation International de Gymnastique
d. International Softball Federation
5.
Disebut apakah orang yang bertugas menjaga gawang .....
a. Bek
c. Penyerang
b. Gelandang
d. Kiper
6.
Induk organisasi sepak bola di Indonesia yaitu ...
a. PASI
c. PSSI
b. PBVSI
d. PERBASI
7.
Teknik dasar permainan sepak bola meliputi....
a. Menggiring, menangkap, dan menembak
b. Memukul, menggiring, dan menembak
b. Menedang, menggiring, dan menyundul
c. Passing, service, dan smash
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8.
Tujuan menggiring bola, yaitu....
a. untuk menahan serangan lawan
b. untuk mencetak gol
c. untuk menerobos pertahanan lawan
d. untuk memperpanjang waktu permainan
9.
Bagian kepala yang tepat digunakan untuk mnyundul bola, adalah....
a. Ubun-ubun
b. Dahi
c. Belakang kepala
d. Pelipis
10. Pada warna apakah nilai tertinggi dapat diperoleh...
a. merah
b. biru
c. hijau
d. kuning
11. Ada berapakah warna yang menjadi sasaran tembak ...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
12. Untuk memasukan bola pada gawang teknik apakah yang harus digunakan...
a. Menggiring bola
b. Menyundul bola
c. Shooting
d. melempar
13. Berapakah ukuran lapangan pada permainan shooting colour ....
a. 28m x 19m
b. 40m x 20m
c. 30m x 15m
d. 40m x 25m
14. Permainan Shooting Colour dimainkan dalam dua babak selama....
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 30 menit
b. 2 x 10 menit
d. 2 x 40 menit
15. Disebut apakah orang yang bertugas mengawal jalanya pertandingan sepak
bola...
a. Wasit
b. Bek
c. Gelandang
d. Penyerang
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b.Rubrik Penilaian Sikap Siswa
Penilaian Aspek Sikap
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Kerjasama

2

Tanggung jawab

3

Menghargai teman

4

Disiplin

5

Toleransi

2

3

Jumlah
4

5

J Jumlah skor maksimal = 15

C. Rubrik Penilaian Aspek Keterampilan

No

Nama

Aspek Yang Dinilai Nilai
Passing Control

1
2
Interval Nilai Kuantitatif
No Interval

Nilai

1

<4

70

2

4–8

75

3

9 – 13

80

4

14 – 18

85

5

19 – 23

90

6

24 – 28

95

7

>28

100
Bobotsari, 11 Juni 2015
Guru Mapel Penjasorkes

Drs. M. Muttaqin Fitriadi
NIP.19671117200012 1 003
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KUISIONER PEMBENTUKAN ASPEK KERJASAMA PENERAPAN
PERMAINAN SHOOTING COLOUR
I . PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER
1.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dan
sejujurnya.
2. Jawablah secara runtut dan jelas.
3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a,
b, c atau d sesuai dengan pilihanmu.
4. Selamat mengisi dan terimakasih.
II. PERTANYAAN
1.
Permainan sepak bola dimainkan oleh.... pemain
a. 5
c. 9
b. 6
d. 11
2.
Berikut ini teknik dasar permainan sepak bola, kecuali…
a. teknik menghentikan bola
b. teknik melempar bola ke dalam
c. teknik melakukan kecurangan terhadap lawan
d. teknik menggiring bola
3.
Permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak selama...
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 45 menit
b. 2 x 30 menit
d. 2 x 40 menit
4.
Kepanjangan dari FIFA, yaitu.....
a. Federation de Basketball
b. Fedartion of International Football Association
c. Federation International de Gymnastique
d. International Softball Federation
5.
Disebut apakah orang yang bertugas menjaga gawang.....
a.Bek
c. Penyerang
b. Gelandang
d. Kiper
6.
Induk organisasi sepak bola di Indonesia yaitu ...
a. PASI
c. PSSI
b. PBVSI
d. PERBASI
7.
Teknik dasar permainan sepak bola meliputi....
a. Menggiring, menangkap, dan menembak
b. Memukul, menggiring, dan menembak
c.Menedang, menggiring, dan menyundul
d. Passing, service, dan smash
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tujuan menggiring bola, yaitu....
a. untuk menahan serangan lawan
b. untuk mencetak gol
c. untuk menerobos pertahanan lawan
d. untuk memperpanjang waktu permainan
Bagian kepala yang tepat digunakan untuk mnyundul bola, adalah....
a. Ubun-ubun
b.Dahi
c. Belakang kepala
d. Pelipis
Pada warna apakah nilai tertinggi dapat diperoleh...
a. merah
b. biru
c. hijau
d. kuning
Ada berapakah warna yang menjadi sasaran tembak ...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Untuk memasukan bola pada gawang teknik apakah yang harus
digunakan...
a. Menggiring bola
b. Menyundul bola
c. Shooting
d. melempar
Berapakah ukuran lapangan pada permainan shooting colour ....
a. 28m x 19m
b. 40m x 20m
c. 30m x 15m
d. 40m x 25m
Permainan Shooting Colour dimainkan dalam dua babak selama....
a. 2 x 20 menit
c. 2 x 30 menit
b. 2 x 10 menit
d. 2 x 40 menit
Disebut apakah orang yang bertugas mengawal jalanya pertandingan sepak
bola ...
a. Wasit
b. Bek
c. Gelandang
d. Penyerang
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Lampiran 11

Lembar Observasi Pembelajaran
No
Indikator
1. Aspek Pengetahuan
1. Tingkat pemahaman siswa
terhadap permainan
shooting colour
2. Tingkat pemahaman siswa
terhadap peraturan
shooting colour
3. Tingkat pemahaman siswa
terhadap cara mencetak
poin
2.

Aspek Sikap
1. Keaktifan siswa dalam
pembelajaran
2. Kerja sama antar siswa
dalam satu kelompok
3. Mentaati peraturan dalam
pembelajaran

3.

Aspek Keterampilan
1. Penguasaan teknik dasar
shooting
2. Penguasaan teknik dasar
passing
3. Penguasaan teknik dasar
control

Keterangan
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Lampiran 12
INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN
(LEMBAR OBSERVASI PRAKTIK)
A. Petunjuk Umum
1. Instrumen penilaian keterampilan ini berupa Lembar Observasi.
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik.
B. Lembar Observasi
LEMBAR OBSERVASI PRAKTIK

Kelas
Semester
TahunPelajaran
Periode Pengamatan
Aspek yang diamati
Indikator keterampilan:

:VIII
:
: 2014/2015
: Tanggal … s.d. ...
: Mempraktikkan teknik dasar sepak bola.

1. Melakukan gerakan shooting ,mengontrol dan passing bola dengan
benar

No
Aspek yang dinilai Shooting
.
1.
Shooting dengan kaki bagian dalam
Jumlah skor
No
Aspek yang dinilai Mengontrol
.
1.
Mengontrol dengan kaki bagian dalam
2.
Mengontrol dengan kura-kura kaki
Jumlah skor
No
Aspek yang dinilai Passing
.
1.
Passing dengan kaki bagian dalam
2.
Passing dengan kaki bagian luar
3.
Passing dengan punggung kaki
Jumlah skor

Kualitas Gerakan
1
2
3
4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Lanjutan lampiran 12
C. Kriteria Pengamatan

Aspek
Gerakan
Shooting

Gerakan
mengontrol
bola

Indikator
Deskriptor
Gerakan shooting 1. Badan menghadap 1.
sasaran dibelakang bola.
dengan kaki bagian
2. Kaki tumpu berada 2.
dalam

Rubrik
4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
disamping bola kurang
kriteria 1,2,3
lebih 15 cm.
3.
2 jika memenuhi
3. Ujung kaki menghadap
kriteria 1,2
sasaran, lutut ditekuk, kaki
4.
1 jika memenuhi
ditarik kebelakang.
kriteria 1
4. Ayunkan kaki ke depan,

Gerakan Mengontrol 1.
dengan kaki
bagian dalam
2.
3.
4.

setelah terjadi benturan
dilanjutkan dengan follow
trow, (gerakan lanjutan)
Berdiri sikap melangkah
5.
rileks, kaki kiri di depan
dan kaki kanan di
6.
belakang.
Pandangan ke arah 7.
datangnya bola.
Julurkan kaki kanan ke
8.
depan ke arah datangnya
bola.
Pada saat akan menyentuh
bola, kaki ditarik kembali

4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
kriteria 1,2,3
2 jika memenuhi
kriteria 1,2
1 jika memenuhi
kriteria 1

ke belakang, bola
dihentikan di samping
kaki kiri.
Gerakan
mengontrol bola
dengan
menggunkan kurakura kaki

1. Berdiri sikap melangkah
9.
rileks, kaki kiri di depan

dan kaki kanan di 10.
belakang.
2. Pandangan ke arah 11.

datangnya bola.
3. Julurkan kaki kanan ke
12.
arah datangnya bola.
4. Saat bola menyentuh
tanah langsung ditutup
dengan mengangkat ujung
jari kaki kanan.

Gerakan
Passing

Gerakan Passing
dengan kaki
bagian dalam

1. Berdiri sikap melangkah
13.
rileks, kaki kiri di depan
dan kaki kanan di 14.
belakang.

4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
kriteria 1,2,3
2 jika memenuhi
kriteria 1,2
1 jika memenuhi
kriteria 1

4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
kriteria 1,2,3
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Lanjutan lampiran 12

Aspek

Indikator

Deskriptor
2. Letakkan bola di 15.
samping bagian dalam
kaki depan, segaris16.
dengan kaki belakang.
3. Pandangan ke arah bola.
4. Ayunkan kaki belakang
ke arah bola, perkenaan
bola

Rubrik
2 jika memenuhi
kriteria 1,2
1 jika memenuhi
kriteria 1

dengan sisi dalam kaki.

Gerakan Passing
1. Berdiri sikap melangkah
17.
dengan kaki bagian
rileks, kaki kiri di depan
luar
dan kaki kanan di 18.
belakang.
2. Letakkan bola di 19.
samping bagian dalam
kaki depan agak jauh
20.ke
arah kanan.
3. Pandangan ke arah bola.
4. Ayunkan kaki belakang
membentuk setengah
lingkaran ke arah luar,
perkenaan

4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
kriteria 1,2,3
2 jika memenuhi
kriteria 1,2
1 jika memenuhi
kriteria 1

1. Berdiri sikap melangkah
21.
rileks, kaki kiri di depan
dan kaki kanan di 22.
belakang.
2. Letakkan bola di 23.
samping bagian dalam
kaki depan, segaris24.
dengan kaki belakang.
3. Pandangan ke arah bola.
4. Ayunkan kaki belakang
lurus ke arah bola,
perkenaan bola dengan
punggung kaki.

4 jika memenuhi
kriteria 1,2,3,4
3 jika memenuhi
kriteria 1,2,3
2 jika memenuhi
kriteria 1,2
1 jika memenuhi
kriteria 1

Gerakan Passing
menggunakan
punggung kaki

Guru Mata Pelajaran,

Drs. M. Muttaqin Fitriadi

NIP.196711172000121003
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Lampiran 13

Penilaian Aspek Pengetahuan Siklus 1
Kelas : 7A
Nilai
No
Nama
Skor
Akhir
1 Ahmad Cahyo R.
13
87
2 Anis Marsela
11
73
3 Anisa Larasati
13
87
4 Anjani Galih P.P
11
73
5 Arif Agung P.
13
87
6 Cahyo Lintang W.
13
87
7 Cintania Eka P.
12
80
8 Elsa Meilani
11
73
9 Emi Maesarah
10
67
10 Faizatun N.
9
60
11 Fera Dwi Oktaviana
13
87
12 Hesty Rahayu
10
67
13 Ketrin Vinka Primantari
12
80
14 Laelatul Khasanah
11
73
15 Liana Azri
12
80
16 Maftukhan Zulekha
10
67
17 Monika Wulandari
11
73
18 Muhammad Najmi D.
11
73
19 Muhammad Rijalus S.
12
80
20 Ndaru Nedya M
10
67
21 Royan Aziz
12
80
22 Ratu Audina
10
67
23 Riavani Yolasa
12
80
24 Rindi Novela
11
73
25 Riyanto
13
87
26 Rizka Tri Setyasari
10
67
27 Risky Ammatyo
11
73
28 Rachmat Hidayat
10
67
29 Saviyo Buyung P
12
80
30 Shafa P. Salsabila
11
73
31 Sri Mundiarti
12
80
32 Tohir Qolbi
13
87
33 Triska Pratiwi
9
60
34 Unggul Aprilian
13
87
Rata-Rata
11,38
75,94
Nilai Tertingga
13
87
Nilai Terendah
9
60
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Lampiran 14
Aspek Sikap Siklus 1
Kelas : 7A
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka P.
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Kerja
sama
3
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
1
3
3
2
2
3
2
3

Tanggung
Jawab
3
1
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3

Menghargai
Teman
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Disiplin

Toleransi

Jumlah

2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2

3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3

14
10
12
11
13
14
11
10
11
12
12
12
12
12
12
11
11
12
15
12
13
12
12
12
13
11
12
14
13
12
12
14
11
14

Nilai
Akhir
93,33
66,67
80
73,33
86,67
93,33
73,33
66,67
73,33
80
80
80
80
80
80
73,33
73,33
80
100
80
86,67
80
80
80
86,67
73,33
80
93,33
86,67
80
80
93,33
73,33
93,33
81,18
100
66,67
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Lampiran 15
Hasil Aspek Keterampilan Siklus 1
Kelas
: 7A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama
Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka Primantari
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Passing
8
2
4
4
6
14
6
4
6
6
4
6
2
6
4
6
2
10
8
2
10
2
4
4
6
6
6
6
6
6
2
8
6
8
5,59
14
2

Kuantitatif
nilai
control
75
14
70
4
70
4
70
6
75
6
85
14
75
6
70
4
75
6
75
6
70
2
75
4
70
1
75
6
70
4
75
6
70
2
80
6
75
14
70
4
80
2
70
2
70
4
70
4
75
6
75
6
75
6
75
8
75
10
75
7
70
2
75
6
75
8
75
7
73,68
5,79
85
14
70
1

nilai
85
70
70
75
75
85
75
70
75
75
70
70
70
75
70
75
70
75
85
70
70
70
70
70
75
75
75
75
80
75
70
75
75
75
73,97
85
70

RataRata
80
70
70
72,5
75
85
75
70
75
75
70
72,5
70
75
70
75
70
77,5
80
70
75
70
70
70
75
75
75
75
77,5
75
70
75
75
75
73,82
85
70

Nilai
Akhir
80
70
70
72,5
75
85
75
70
75
75
70
72,5
70
75
70
75
70
77,5
80
70
75
70
70
70
75
75
75
75
77,5
75
70
75
75
75
73,82
85
70
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Lampiran 16
Rekapitulasi Hasil Pembelajaran Siklus 1
Kelas : 7A

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka P.
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Pengetahua
n
87
73
87
73
87
87
80
73
67
60
87
67
80
73
80
67
73
73
80
67
80
67
80
73
87
67
73
67
80
73
80
87
60
87
76
87
60

Sikap
93,33
66,67
80
73,33
86,67
93,33
73,33
66,67
73,33
80
80
80
80
80
80
73,33
73,33
80
100
80
86,67
80
80
80
86,67
73,33
80
93,33
86,67
80
80
93,33
73,33
93,33
81,18
100
66,67

Keterampilan

Nilai
Akhir

80
70
70
73
75
85
75
70
75
75
70
72,5
70
75
70
75
70
77,5
80
70
75
70
70
70
75
75
75
75
77,5
75
70
75
75
75
74
85
70

87
70
79
73
83
88
76
70
72
72
79
73
77
76
77
72
72
77
87
72
81
72
77
74
83
72
76
78
81
76
77
85
69
85
77
88,44
69,44
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Lampiran 17
Penilaian Aspek Pengetahuan Siklus 2
Kelas : 7A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama
Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka Primantari
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertingga
Nilai Terendah

Skor
15
11
11
11
14
13
10
12
14
10
15
12
14
14
13
10
11
11
13
13
15
13
14
15
14
12
14
15
14
14
15
14
14
15
13,09
15
10

Nilai
Akhir
100
73
73
73
93
87
67
80
93
67
100
80
93
93
87
67
73
73
87
87
100
87
93
100
93
80
93
100
93
93
100
93
93
100
87,18
100
67
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Lampiran 18
Aspek Sikap Siklus 2
Kelas : 7A

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka P.
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Kerja Tanggung
sama
Jawab

Menghargai
Disiplin Toleransi
Teman

3
2
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
1
3
3
2
2
3
2

3
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2

3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2

3

3

3

2

3

Jumlah

Nilai
Akhir

14
12
12
11
13
14
11
12
11
12
12
12
12
12
12
11
11
12
15
12
13
12
12
12
13
11
12
14
13
12
12
14
12
14

93,33
80
80
73,33
86,67
93,33
73,33
80
73,33
80
80
80
80
80
80
73,33
73,33
80
100
80
86,67
80
80
80
86,67
73,33
80
93,33
86,67
80
80
93,33
80
93,33

12,3235
15
11

82,16
100
73,33

126

Lampiran 19
Hasil Aspek Keterampilan Siklus 2
Kelas
: 7A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama
Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka Primantari
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

passing
13
4
4
6
12
17
10
10
10
6
6
6
6
10
7
10
6
10
14
6
10
4
8
6
13
4
6
13
16
4
5
13
8
12

Kuantitatif
nilai Control
85
15
70
4
70
4
75
6
80
6
90
18
80
6
80
10
80
10
75
7
75
7
75
6
75
7
80
13
75
8
80
10
75
6
80
15
85
15
75
6
80
12
70
4
75
8
75
6
85
15
70
4
75
6
85
15
85
18
70
4
70
6
85
14
75
8
80
15

nilai
85
70
70
75
75
90
75
80
80
75
75
75
75
85
75
80
75
85
85
75
80
70
75
75
85
70
75
85
90
70
75
85
75
85

RataRata
85
70
70
75
77,5
90
77,5
80
80
75
75
75
75
82,5
75
80
75
82,5
85
75
80
70
75
75
85
70
75
85
87,5
70
72,5
85
75
82,5

Nilai
Akhir
85
70
70
75
77,5
90
77,5
80
80
75
75
75
75
82,5
75
80
75
82,5
85
75
80
70
75
75
85
70
75
85
87,5
70
72,5
85
75
82,5
77,87
90
70
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Lampiran 20
Rekapitulasi Hasil Pembelajaran Siklus 2
Kelas : 7A

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ahmad Cahyo R.
Anis Marsela
Anisa Larasati
Anjani Galih P.P
Arif Agung P.
Cahyo Lintang W.
Cintania Eka P.
Elsa Meilani
Emi Maesarah
Faizatun N.
Fera Dwi Oktaviana
Hesty Rahayu
Ketrin Vinka P
Laelatul Khasanah
Liana Azri
Maftukhan Zulekha
Monika Wulandari
Muhammad Najmi D.
Muhammad Rijalus S.
Ndaru Nedya M
Royan Aziz
Ratu Audina
Riavani Yolasa
Rindi Novela
Riyanto
Rizka Tri Setyasari
Risky Ammatyo
Rachmat Hidayat
Saviyo Buyung P
Shafa P. Salsabila
Sri Mundiarti
Tohir Qolbi
Triska Pratiwi
Unggul Aprilian
Rata-Rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

Pengetahuan
100
73
73
73
93
87
67
80
93
67
100
80
93
93
87
67
73
73
87
87
100
87
93
100
93
80
93
100
93
93
100
93
93
100
87
100
67

Sikap
93,33
80
80
73,33
73,33
73,33
73,33
80
73,33
80
80
80
80
80
80
73,33
73,33
80
100
80
86,67
80
80
80
86,67
73,33
80
93,33
86,67
80
80
93,33
80
93,33
81
100
73,33

Keterampilan
85
70
70
75
77,5
90
77,5
80
80
75
75
75
75
82,5
75
80
75
82,5
85
75
80
70
75
75
85
70
75
85
87,5
70
72,5
85
75
82,5
78
90
70

Nilai
Akhir
93
74
74
74
81
83
73
80
82
74
85
78
83
85
81
73
74
79
91
81
89
79
83
85
88
74
83
93
89
81
84
90
83
92
82
92,78
72,61
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DOKUMENTASI

Gambar 1.Peralatan
Sumber dokumentasi penelitian

Gambar 2. Pemberiaan Pengarahan Dan Penjelasan Materi
Sumber dokumentasi penelitian
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Gambar 3. Pengarahan
Sumber dokumentasi penelitian

Gambar 4 . Melakukan Pemanasan Sebelum Praktek
Sumber dokumentasi penelitian
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Gambar 5. Latihan Passing dan Control
Sumber dokumentasi penelitian

Gambar 6. Permainan Untuk Pemanasan
Sumber dokumentasi penelitian
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Gambar 7. Mulai Permainan Shooting Colour
Sumber dokumentasi penelitian

Gambar 8. Permainan Shooting Colour
Sumber dokumentasi penelitian
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Gambar 9. Siswa Memberikan Nilai Psikomotor Antar Teman
Sumber dokumentasi penelitian

Gambar 10. Evaluasi
Sumber dokumentasi penelitian
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Gambar 11. Mengerjakan Soal Kognitif
Sumber dokumentasi penelitian

