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ABSTRAK 
 

 
Rangga, Geni. 2015. “Peningkatan Hasil Belajar Sepak Bola Melalui Pendekatan 
Scientific Dalam Pembelajaran Penjasorkes Siswa Kelas V SD Negeri 
Kemantran 01 Tegal Tahun 2015”. Skripsi. Fakultas Ilmu keolahragaan. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Hermawan Pamot R, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Scientific, Penjasorkes. 
 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui 
aktivitas jasmani yang di jadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan 
individu secara menyeluruh. Permasalahan terbesar adalah saat pembelajaran 
materi sepak bola, guru sudah melakukan pembelajaran dengan efektif tetapi 
nilai KKM peserta didik pada pembelajaran sepak bola masih kurang. Dari jumlah 
41 siswa hanya 16 siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimum dengan 
prosentase 39%. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana peningkatan hasil belajar sepak bola melalui pendekatan scientific 
dalam pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal 
Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar sepak 
bola melalui pendekatan scientific dalam pembelajaran penjasorkes siswa kelas 
V SD Negeri Kemantran 01 Tegal Tahun 2015.  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
terdiri dari 2 siklus yang masing-masing siklus berlangsung selama 1 kali 
pertemuan pembelajaran. setiap siklusnya terdiri dari 4 langkah yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal yang berjumlah 41 siswa 
dengan komposisi 17 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada siklus I hasil belajar sisiwa belum 
mencapai ketuntasan minimal yaitu hanya 73,1% dari jumlah 41 siswa hanya 30 
siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum dalam pembelajaran sepak 
bola melalui pendekatan scientific. Selanjutnya pada siklus II mengalami 
peningkatan dari siklus I serta telah mencapai indikator ketuntasan minimal yaitu 
sebesar 88% dari jumlah 36 siswa dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum 
dalam pembelajaran sepak bola melalui pendekatan scientific. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan hasil belajar sepak bola melalui pendekatan scientific dalam 
pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal. Saran 
dari penulis adalah harapanya penelitian ini bisa di gunakan sebagai referensi 
pembelajaran sepak bola khususnya pada kelas V.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktifitas otot-otot hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat 

oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari 

proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang 

bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskuler, intelektual, 

dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:4) 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui 

aktivitas jasmani yang di jadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan 

individu secara menyeluruh. Namun untuk memperoleh ketrampilan dan 

perkembangan lain yang bersifat jasmaniah itu juga sekaligus sebagai tujuan. 

Melalui pendidikan jasmani, sisiwa di sosialisasikan ke aktivitas jasmani 

termasuk ketrampilan olahraga. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila 

banyak yang meyakini dan mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan 

bagian dari pendidikan menyeluruh, dan sekaligus memiliki potensi yang 

strategis untuk mendidik (Adang Suherman, 2000:1) 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah dasar selama ini 

berorientasi pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang bersifat mengarah 

pada penguasaan teknik. Padahal hakekatnya inti dari pendidikan jasmani 

adalah gerak. Dalam pengertian ini ada dua hal yang harus di pahami yaitu 

menjadikan gerak sebagai alat pembinaan dan pengembangan prestasi potensi 

peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan jasmani di tuntut untuk membangkitkan 

gairah motivasi anak dalam bergerak. Karena gerak tidak hanya merupakan 
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kebutuhan alami peserta didik sekolah dasar, melainkan juga membentuk, 

membina, dan mengembangkan anak. Sementara itu, di sisi lain aktifitas gerak 

dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak (Soemitro, 1992:3). 

Sepak bola merupakan olaharaga permainan yang sangat digemari oleh 

masyarakat, bahkan dalam kurikulum pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 

sepak bola masuk kedalam salah satu permainan bola besar pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani olaharaga dan rekreasi. Hal tersebut karena 

didalam permainan sepak terdapat unsur aktivitas jasmani dan pembinaan untuk 

pertumbuhan dan pengembangan jasmani, sportifitas, mental, sosial. 

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

masing-masing regu terdiri atas sebelas pemain, dan salah satunya menjadi 

penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya di mainkan dengan 

menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang menggunakan lenganya di 

daerah tendangan hukumanya. Dalam perkembanganya permainan sepak bola 

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

door). 

Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, 

karena itu Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan scientific dalam 

pembelajaran. Pendekatan scientific diyakini sebagai titian emas perkembangan 

dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam 

pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih 

mengedepankan pelararan induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan 

penalaran deduktif (deductivereasoning). Penalaran deduktif melihat fenomena 

umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran 

induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik 
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simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-

bukti spesifik ke dalam relasi idea yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya 

menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian 

merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik 

investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. 

Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis 

pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan 

prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.Karena itu, metode ilmiah umumnya 

memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau 

ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian 

memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Menurut Permendikbud no. 103 tahun 2014, Proses pembelajaran terdiri 

atas lima pengalaman belajar. Kelima langkah pembelajaran pokok tersebut 

dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagai berikut, mengamati 

kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, 

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang 

dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan 

mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka 

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang, 

biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan 

makna serta tujuan pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 
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pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan 

materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

Menanya kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). 

Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 

diperlukan untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Istilah “pertanyaan” 

tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk 

pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi/ 

eksperimen adalah Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai 

pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi/ mengolah 

inofrmasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan. 

Dalam kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan 

menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan 
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bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam 

banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran 

adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang 

dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.   

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan 

padanan dari associating; bukan merupakan terjemanan dari reasonsing, meski 

istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena istilah aktivitas menalar 

dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah 

banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah 

asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan 

beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukannya menjadi penggalan memori. 

Dalam kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan pembelajaran 

kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih 

dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya 

merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan 

memaknai kerja sama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan 

disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru dan fungsi guru lebih 

bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus 

lebih aktif. Jika  pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah 

peribadi, ia menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika berhubungan 

atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, 
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peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima 

kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan 

tumbuh rasa aman sehingga memungkin peserta didik menghadapi aneka 

perubahan dan tntutan belajar secara bersama-sama.   

Ada empat sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dua sifat berkenaan 

dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat ketiga 

berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama proses 

pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran kolaboratif 

(modul pelatihan implementasi kurikulum 2013, 2013:37). 

SD Negeri Kemantran 01 terletak di desa Kemantran Kecamatan Kramat 

Kabupaten Tegal merupakan sekolahan yang berperan penting dalam 

memajukan pendidikan di desa tesebut. Dimana masyarakat desa tersebut 

sudah menyadari tentang arti  pendidikan penting sehingga harus dipertahankan 

atau di kembangkan agar pendidikan tersebut lebih berkembang. 

Berdasarkan observasi pra penelitian proses pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan di SD Negeri Kemantran 01 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal 

mempunyai halaman yang luas di depan halaman sekolahan yaitu lapangan 

sepak bola. Halaman tersebut dapat di manfaatkan untuk melaksanakan aktivitas 

pembelajaran olahraga terutama yang membutuhkan lapangan yang luas. Guru 

penjas sering memanfaatkan lapangan tersebut sebagai pembelajaran. Di 

daerah tersebut masih banyak kesulitan dalam pembelajaran bola besar yaitu 

permainan sepak bola. masalah terbesar pembelajaran adalah saat 

pembelajaran materi sepak bola, guru penjas sudah melakukan pembelajaran 

yang inovatif dengan rangkaian kegiatan, guru penjas sudah melakukan 

pemanasan sebelum pembelajaran di lanjutkan penjelasan materi dan siswa 
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langsung mempraktekan yang di berikan materi oleh guru penjas, tetapi nilai 

KKM peserta didik pada pembelajaran sepak bola masih kurang. Dari jumlah 41 

siswa hanya 16 siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimum dengan 

prosentase 39%. Permasalahan yang lain adalah ketika guru penjas melakukan 

pembelajaran perserta didik tidak fokus dalam pembelajaran di karenakan 

banyak pembelajaran di lapangan tersebut terutama dari sekolah-sekolah lain 

melakukan pembelajaran di lapangan halaman SD Kemantran 01 Tegal. 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka di penting 

adanya modifikasi pembelajaran penjasorkes yang perlu di lakukan di SD Negeri 

Kemantran 01. Penulis akan memodifikasi pembelajaran bola besar untuk kelas 

V agar tujuan yang di harapkan akan tercapai dan lancar. Maka dari itu penulis 

akan memodifikasi hasil belajar melalui pendekatan scientific dalam 

pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal Tahun 

2015. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Setelah memahami uraian di atas, maka yang terjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatkan hasil belajar sepak bola 

melalui pendekatan scientific dalam pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD 

Negeri Kemantran 01Tegal Tahun 2015 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

sepak bola melalui pendekatan scientific dalam pembelajaran penjasorkes siswa 

kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal Tahun 2015. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesei, di harapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1.4.1. Bagi Guru 

1. Sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di sekolah masing-masing. 

2. Sebagai bahan masukan guru dalam memilih alternatif pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

3. Untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran pendidikan 

jasmani kesehatan dan rekreasi terutama dengan menggunakan 

modifikasi permainan sehingga siswa senang dan paham terhadap materi 

yang di sampaikan. 

1.4.2. Bagi Siswa 

1. Meningkatkan ke aktifan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran 

penjasorkes. 

2. Meningkatkan keterampilan gerak siswa. 

3. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.3. Bagi Peneliti 

1. Sebagai bekal dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan olahraga 

dan kesehatan yang di perlukan suatu modifikasi permainan. 

2. Mengetahui hasil peningkatan pembelajaran penjasorkes dengan 

memodifikasi pembelajaran melalui media gambar. 

3. Lebih mengerti jika dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan 

kesehatan di butuhkan suatu modifikasi pembelajaran, untuk lebih bisa 

memodifikasi saat melakukan pembelajaran. 
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1.4.4. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan sekolah untuk 

mengembangkan model pembelajaran. sebagai inovasi terhadap proses belajar 

mengajar Sekolah Dasar Negeri Kemantran 01. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari proses pendidikan secara 

keseluruhan, tujuan pendidikan jasmani juga selaras dengan tujuan umum 

pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan perubahan perilaku yang 

melekat. Proses belajar dalam penjas juga bertujuan untuk menimbulkan 

perubahan perilaku. Guru mengajar dengan maksud agar terjadi proses belajar 

secara sederhana, pendidikan jasmani tak lain adalah proses belajar untuk 

bergerak. Selain belajar dan didik melalui gerak untuk mencapai tujuan 

pengajaran, dalam penjas anak di ajarkan untuk bergerak. Melalui akakn 

terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohani (Rusli Lutan, 2000:15). 

Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang, yaitu : 

a) Pandangan tradisional, yang menganggap manusia itu terdiri dari 2 

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

Pandangan ini menganggap bahwa penjas semata-mata hanya mendidik 

jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras 

pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain penjas hanya sebagai 

pelengkap saja (Adang Suherman, 2000:17). 

b) Pandangan modern yang sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian 

yang terpilah-pilah. Manusia adalah satu kesatuan dari bagian yang 

terpadu. Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan 

sebagai proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. 

Hubungan antara tujuan umum pendidikan, tujuan pendidikan jasmani, 
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dan penyelenggaraanya harus terjalin dengan baik. Dengan demikian 

akan nampak bahwa pendidikan jasmani sangat penting bagi 

pengambangan manusia secara utuh dan merupakan pendidikan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, penjas tidak hanya berorientasi pada 

jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 

Pandangan holistik ini, pada awalnya kurang banyak memasukan 

aktivitas sport karena pengaruh pandangan sebelunya, yaitu pada akhir 

abad 19 yang menganggap bahwa sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. 

Namun tidak bisa di pungkiri sport terus tumbuh dan berkembang menjadi 

aktivitas fisik yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia 

sport menjadi populer, siswa menyenangi dan mendapatkan kesempatan 

untuk berpartisipasi disekolah-sekolah hingga para pendidik seolah-olah 

ditekan untuk menerima sport dalam kurikulum di sekolah karena 

mengandung nilai-nilai pendidik dan nilai-nilai moral (Adang Suherman, 

2000:19). 

2.1.1. Tujuan Pendidikan Jasmani 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencangkup 

pembangunan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan penjas tidak 

semata-mata pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga mental, dan sosial. 

Cangkupan pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. 

a) perkembangan fisik. Tujuan ingin berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitnes). 

b) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif , efisien, halus, indah, dan sempurna. 
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c) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berfikir  dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

penjas ke dalam lingkunganya sehimgga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

d) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat 

(Adang Suherman, 2000:22-23). 

Menurut Rusli Lutan, (2000:2), secara sederhana pendidikan jasmani di 

sekolah dasar memberikan kesempatan pada siswa untuk : 

a) Menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan 

aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial. 

b) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai 

keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam 

aneka aktivitas jasmani. 

c) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang 

optimal untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan 

terkendali. 

d) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas 

jasmani baik secara kelompok maupun perorangan. 

e) Berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan 

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif 

dalam hubungan antar orang. 

 

Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk 

permainan olahraga. 



13 
 

 
 

2.1.2. Hakikat Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan siswa sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk sosial, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya. Definisi pendidikan jasmani tidak hanya menunjuk pada 

pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus melihat istilah pendidikan 

jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai satu proses 

pembentukan kualitas pikiran dan juga tubuh. 

Karena pendidikan jasmani ini menyebabkan perbaikan dalam pikiran 

(psikis) dan tubuh (fisik) yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan harian 

seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan pada 

ketiga dominan kependidikan yaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Pendidikan 

jasmani diharapkan mampu menciptakan tubuh yang baik bagi pikiran dan jiwa. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah 

yaitu jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif (Ega Trisna Rahayu, 2013:17). 

 

2.1.3. Tujuan Penjasorkes  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan bertujuan agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 
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1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui 

berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik. 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam penjasorkes. 

5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri, dan demokratis. 

6. Mengembangkanketerampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan. 

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasiuntuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif  

(Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan). 

2.1.4. Ruang lingkup Penjasorkes 

Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Permainan dan olahraga meliputi; olahraga tradisional, permainan, 

eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepakbola, bola basket, bola voli, tenis 

meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan beladiri serta aktivitas lainnya. 

b. Aktivitas pengembangan meliputi; mekanika sikap tubuh, komponen 

kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. 
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c. Aktivitas senam meliputi; ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa 

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

d. Aktivitas ritmik meliputi; gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobik 

serta aktivitas lainnya. 

e. Aktivitas air meliputi; permainan di air, keselamatan air, keterampilan 

bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. 

f. Pendidikan luar kelas meliputi; piknik / karya wisata, pengenalan 

lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki gunung. 

g. Kesehatan meliputi; penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap 

sehat,merawat lingkungan yang sehat,  memilih makanan dan minuman 

yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat 

yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek 

kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke 

dalam semua aspek (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan). 

 

2.2. Pembelajaran 

Gagne dalam Achmad Rifa’i (2011:193) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu 

dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, seperti 

penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Namun demikian apapun 
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media yang digunakan dalam pembelajaran itu, esensi pembelajaran adalah 

ditandai oleh serangkaian kegiatan komunikasi (Achmad Rifa’i, 2011:193). 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi 

hubungan lingkungan dengan tingkah laku si belajar (Achmad Rifa’i, 2011:205). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian pembelajaran, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi 

antara pendidik dan peserta didik melalui media dalam lingkungan belajar. 

2.2.1. Prinsip-prinsip Pembelajaran 

1. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan 

Ranah tujuan pembelajaran dapat dibedakan atas ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran ranah 

tertentu, diperlukan prinsip pembelajaran yang tidak sama, terutama prinsip 

yang mengatur prosedur dan pendekatan pembelajaran itu sendiri. 

1) Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan bagaimana mengatur 

kegiatan kognitif yang efisien. Caranya mengatur kegiatan kognitif dengan 

menggunakan sistematika alur pikir dan sistematika proses belajar itu 

sendiri. Orang yang menggunakan alur pikir dalam pemecahan masalah, 

ia akan berfikir dengan sistematis dan dapat mengontrol kegiatan 

kognitifnya, sehingga pembelajaran akan lebih efisien. 

2) Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran pengaturan kegiatan afektif perlu memperhatikan 

mengaplikasikan tiga pengaturan kegiatan afektif, yaitu faktor 

conditioning, behavior modification dan human model. Faktor conditioning 
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yaitu perilaku pendidik yang berpengaruh terhadap rasa senang atau rasa 

benci peserta didik terhadap pendidik. Faktor behavior 

modificationpemberian penguatan seketika. Faktor human modelyaitu 

contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya para peserta didik. 

Dalam mengaplikasikan prinsip tersebut hendaknya dikaitkan dengan 

fase belajar sikap, yaitu fase motivasi, konsentrasi, pengolahan dan 

balikan. 

3) Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik mementingkan 

faktor latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik, dan prosedur koordinasi 

anggota badan. Untuk itu diperlukan pembelajaran fase kognitif. Dalam 

mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut hendaknya juga mengaitkan fase 

belajar psikomotorik, yaitu fase motivasi, konsentrasi, pengolahan, 

menggali dan balikan. 

2. Prinsip pembelajaran bersumber dari azas mengajar 

Bertolak dari pengertian bahwa keberhasilan mengajar perlu diukur 

dari bagaimana partisipasi peserta didik dalam proses belajar. Dalam 

menjawab dua permasalahan tersebut ahli-ahli didaktik mengarahkan 

perhatian kepada tingkah laku pendidik sebagai organisator proses belajar 

mengajar. Maka timbullah azas mengajar, yaitu suatu kaidah bagi pendidik 

dalam bertingkah laku mengajar untuk lebih berhasil (Achmad Rifa’i dan 

Catharina, 2011:198-199). 

2.2.2. Pembelajaran Scientific 

Proses pembelajaran scientific diyakini sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 
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peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria 

ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive reasoning) 

dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductivereasoning). Penalaran 

deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang 

spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi 

spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, 

penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi idea yang 

lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian 

spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah 

merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau 

gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian 

(method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat 

diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang 

spesifik.Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat serangkaian aktivitas 

pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau 

data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. 

Menurut Permendikbud no. 103 tahun 2014 Proses pembelajaran terdiri 

atas lima pengalaman belajar. Kelima langkah pembelajaran pokok tersebut 

dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagai berikut: 

a. Mengamati 

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah 

membaca, mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang di 

kembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 
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(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan  tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, 

dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka 

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan 

matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak terkendali akan 

mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran, karena kegiatan 

pengamatan penting. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik 

menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang di analisis 

dengan materi pembelajaran yang di gunakan oleh guru.  

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran di lakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

 

1. Menentukan objek apa yang akan di observasi 

2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi 

3. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu di observasi, baik 

primer maupun sekunder 

4. Menentukan di mana tempat objek yang akan di observasi 

5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

6. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video 

perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 
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Praktik observasi dalam pembelajaran hanya akan efektif jika peserta 

didik dan guru melengkapi diri dengan dengan alat-alat pencatatan dan alat-

alat lain, seperti: 

1. tape recorder, untuk merekam pembicaraan 

2. kamera, untuk merekam objek atau kegiatan secara visual 

3. film atau video, untuk merekam kegiatan objek atau secara audio-visual 

4. alat-alat lain sesuai dengan keperluan. 

Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam 

melakukan observasi, dapat berupa daftar cek (checklist), skala rentang 

(rating scale), catatan anekdotal (anecdotal record), catatan berkala, dan alat 

mekanikal (mechanical device). Daftar cek dapat berupa suatu daftar yang 

berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan 

diobservasi. Skala rentang , berupa alat untuk mencatat gejala atau 

fenomena menurut tingkatannya. Catatan anekdotalberupa catatan yang 

dibuat oleh peserta didik dan guru mengenai kelakuan-kelakuan luar biasa 

yang ditampilkan oleh subjek atau objek yang diobservasi. 

b. Menanya 

Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 

hipotetik). Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang diperlukan untuk hidup cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. Istilah “pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat 
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tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya 

menginginkan tanggapan verbal. 

c. Mengeksplorasi/mencoba 

Mengumpulkan informasi/ eksperimen kegiatan pembelajarannya 

antara lain: 

1. melakukan eksperimen 

2. membaca sumber lain selain buku teks 

3. mengamati objek 

4. wawancara dengan narasumber. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan 

informasi/ eksperimen adalah Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 

kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang nyata atau authentic, peserta didik harus 

mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi 

yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu 

menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. 

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar (1) Guru 

hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yanga akan dilaksanakan murid, 

(2) Guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan, 

(3) Perlu memperhitungkan tempat dan waktu, (4) Guru menyediakan kertas 

kerja untuk pengarahan kegiatan murid, (5) Guru membicarakan masalah 



22 
 

 
 

yanga akan yang akan dijadikan eksperimen, (6) Membagi kertas kerja 

kepada murid, (7) Murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru, 

dan (8) Guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila 

dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. 

d. Mengasosiasi 

Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengasosiasi / 

mengolah informasi adalah sebagai berikut. 

1. mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil 

kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.  

2. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 

bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 

yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi/ 

mengolah inofrmasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Dalam kegiatan 

mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Istilah 

“menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan 

peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal 

dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah 

proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 
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Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran 

nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar di sini merupakan 

padanan dari associating; bukan merupakan terjemanan dari reasonsing, 

meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu, istilah 

aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan 

pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam 

peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.  

Bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? Aplikasi 

pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar 

peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 

1. Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

2. Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. 

Tugas utama guru adalah memberi instruksi singkat tapi jelas dengan 

disertai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara 

simulasi. 

3. Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau hierarkis, dimulai 

dari yang sederhana (persyaratan rendah) sampai pada yang kompleks 

(persyaratan tinggi). 

4. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan 

diamati 

5. Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan 

dapat menjadi kebiasaan. 
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6. Setiap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki  

7. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau authentic. 

8. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk kemungkinan 

memberikan tindakan pembelajaran perbaikan. 

e. Mengkomnikasikan 

Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, 

atau media lainnya.  Kompetesi yang dikembangkan dalam tahapan 

mengkomunikasikan adalah Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat 

dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar.  

Dalam kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan pembelajaran 

kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih 

dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi 

esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang 

menempatkan dan memaknai kerja sama sebagai struktur interaksi yang 

dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru dan fungsi guru lebih 

bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus 

lebih aktif. Jika  pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah 

peribadi, ia menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika mereka 

berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi 

kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, 
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dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara 

semacam ini akan tumbuh rasa aman sehingga memungkin peserta didik 

menghadapi perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.   

Ada empat sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dua sifat 

berkenaan dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat 

ketiga berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama 

proses pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran 

kolaboratif (modul pelatihan implementasi kurikulum 2013, 2013:37). 

2.2.3. Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan 

(PAIKEM) 

Seiring dengan perkembangan filsafat konstruktivisme dalam pendidikan 

selama dekade ini, muncul pemikiran kritis merenovasi pembelajaran bagi anak 

bangsa negeri ini menuju pembelajaran yang berkualitas, humanis, organis, 

dinamis, dan kontruktif. Salah satu pemikiran kritis itu adalah pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif,efektif dan menyenangkan atau PAIKEM. 

Pembelajaran, menunjuk pada proses belajar yang menempatkan peserta 

didik sebagai center stage performance. Pembelajaran lebih menekankan bahwa 

peserta didik sebagai makhluk berkesadaran memahami arti penting interaksi 

dirinya dengan lingkungan yang menghasilkan pengalaman adalah 

kebutuhan.Kebutuhan baginya mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan 

yang dimilikinya. 

Aktif, pembelajaran harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa 

sehingga peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan 

gagasan. Belajar memang merupakan proses aktif dari si pembelajar dalam 

membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima 
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kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Pembelajaran aktif adalah proses 

belajar yang menumbuhkan dinamika belajar bagi peserta didik. Dinamika untuk 

mengartikulasikan dunia idenya dan mengkonfrontir ide itu dengan dunia realitas 

yang dihadapinya. 

Inovatif, pembelajaran merupakan proses pemaknaan atas realitas 

kehidupan yang dipelajari. Makna itu hanya bisa dicapai jika pembelajaran dapat 

memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik 

menemukan sesuatu melalui aktivitas belajar yang dilakoninya. 

Kreatif, pembelajaran harus menumbuhkan pemikiran kritis, karena 

dengan pemikiran seperti itulah kreativitas dapat dikembangkan. Pemikiran kritis 

adalah pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi bukti. 

Kreativitas adalah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan 

tidak biasa serta menghasilkan solusi unikatas suatu problem. 

Efektif, pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif. Efektivitas 

pembelajaran merujuk pada berdaya dan berhasil guna seluruh komponen 

pembelajaran yang diorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran efektif mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran baik yang 

berdimensi mental, fisik maupun sosial.Pembelajaran efektif “memudahkan” 

peserta didik belajar sesuatu “bermanfaat”. 

Menyenangkan, pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran 

dengan suasana socio emotional climate positif. Peserta didik merasakan bahwa 

proses belajar yang dialaminya bukan sebuah derita yang mendera dirinya, 

melainkan berkah yang harus disyukurinya. Belajar bukanlah tekanan jiwa pada 

dirinya, namun merupakan panggilan jiwa yang harus ditunaikannya. 

Pembelajaran menyenangkan menjadikan peserta didik ikhlas menjalaninya. 
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Pembelajaran PAIKEM adalah pembelajaran bermakna yang 

dikembangkan dengan cara membantu peserta didik membangun keterkaitan 

antara informasi (pengetahuan) baru dengan pengalaman (pengetahuan lain) 

yang telah dimiliki dan dikuasai peserta didik. Peserta didik dibelajarkan 

bagaimana mereka mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat 

dipergunakan di luar kelas.Peserta didik diperkenankan bekerja secara 

kooperatif. 

Praktik PAIKEM membutuhkan kemampuan teoretik dan praktik. 

Kemampuan teoretik meliputi arti belajar, dukungan teoretis, model pembelajaran 

dan pembelajaran kontekstual. Kemampuan praktik adalah mempraktikkan 

metode-metode PAIKEM (Agus Suprijono, 2011:9). 

2.3. Karateristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:101), perkembangan fisik anak 

yang terjadi pada masa ini menunjukan adanya kecenderungan ada yang 

berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya dan juga ada masa sesudahnya. 

Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan dan pola 

pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah mulai menunjukan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Ukuran dan proporsi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan 

hampir konstan di pertahankan dalam perkembangan tulang dan netan. Oleh 

karenanya energi anak diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar 

yang telah terbentuk selama periode masa awal anak. Disamping 

penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi dan modifikasi terhadap gerak dasar 

perlu dilakukan. Hal ini di maksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan 

atau pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram, 1992:36). 
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2.3.1. Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar Pada Fase Anak 

Besar 

Sejalan dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik 

maka meningkat pula kemampuan gerak anak. Berbagai kemampuan gerak 

dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. 

Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk sebagai berikut : 

1). Gerak bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang semakin efesien; 2). 

Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; 3). Pola atau bentuk gerakan 

bervariasi; 4). Gerakan semakin bertenaga (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:119). 

Berbagai gerakan yang dilakukan atau gerakan yang dimungkinkan bisa 

dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan melakukannya pada masa 

anak kecil adalah gerakan-gerakan jalan, mendaki, loncat, mencongkalng, 

lompat tali, menyepak, lempar, menangkap, memantulkan bola, memukul, dan 

berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan 

berkembang sangan dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk 

melakukan berulang-ulang dalam aktifitasnya, anak-anak yang kurang 

kesempatan melakukan aktifitas fisik akan mengalami hambatan untuk 

berkembang. 

Pada masa akhir anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti 

disebutkan diatas bisa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai gerakan 

orang dewasa pada umunya. Pebedaan hanya terletak  pada pelaksanaan gerak 

yang masih kurang tenaga. Hal ini di karenakan kapasitas fisik anak memang 

belum bisa menyerupai kapasitas fisik orang dewasa. 

Apabila di tinjau dari segi kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan 

dalam melakukan berbagai gerakan maka faktor-faktor yang berpengaruh 
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terhadap perkembangan kemampuan gerak anak adalah faktor-faktor 

peningkatan koordinasi ukuran tubuh dan kekuatan otot. Ada berbagai macam 

tes yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan gerak dan sekaligus 

mengukur kemampuan fisik. Perkembangan kemampuan gerak pada anak-anak 

bisa diketahui dengan cara misalnya dengan menggunakan atau pengukurab 

kemampuan lari, loncat, dan lempar. 

Tingkat pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologi 

membawa dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak 

besar terjadi perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas dalam hal 

kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993:101). 

 

2.4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang di peroleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Achmad Rifa’i 

dan Catharina Tri Anni, 2011:85) 

Benyamin S. Bloom dalam Achmad Rifa’i menyampaikan tiga taksonomi 

yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif (cognitif domain), ranah 

afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (physicomtoric domain).  

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan 

dan kemahiran intelektual. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, 

minat dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, memanipulasi objek, dan koordinasi syaraf 

untuk melakukan gerakan. 
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Menurut Nana Sudjana (2009:49) mengemukakan jika hasil belajar 

adalah tujuan dari pembelajaran, tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat 

dikategorikan menjadi tiga bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), 

bidang afektif (berhubungan dengan sikap dan nilai), serta bidang psikomotor 

(kemampuan/ keterampilan bertindak/ berperilaku). Ketiganya tidak berdiri 

sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan 

membentuk hubungan hirarki. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiganya 

harus nampak sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Oleh sebab itu ketiga 

aspek tersebut, harus dipandang sebagai hasil belajar siswa, dari proses 

pengajaran. 

Agus Suprijono (2011:7) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para 

pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris 

atau terpisah, melainkan komprehensif. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah sebuah perubahan yang terjadi setelah proses pembelajaran 

yang meliputi ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor 

(keterampilan). 

2.5. Sepak Bola 

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

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

menjadi penjaga gawang. Permainan ini hampir seluruhnya di mainkan dengan 

menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang di bolehkan menggunakan 

lenganya di daerah tendangan hukumannya. Dalam perkembangan permainan 
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ini dapat dimainkan diluar lapangan (outdoor) dan didalam ruangan tertutup 

(indoor). 

Gerakan yang paling dominan dalam permainan sepak bola adalah 

menendang. Dengan gerakan menendang saja anak sudah dapat bermain sepak 

bola. Jika dilihat dari rumpun gerak dan ketrampilan dasar, terdapat tiga dasar 

ketrampilan diantaranya adalah lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. 

 

2.6. Menendang  

Menurut sucipto dkk, (2000 : 17) menendang merupakan salah satu 

karateristik permainan sepak bola yang paling dominan. Pemain yang memiliki 

teknik menendang dengan baik, akan dapat bermain secara efisien. Tujuan 

menendang bola adalah untuk mengumpang (passing), menembak ke gawang 

(shooting), dan menyapu untuk menggagalkan serangan lawan (sweeping). 

Teknik menendang ada 3 macam : 

1. Menendang kaki bagian dalam 

 Badan menghadap sasaran di belakang bola, badan sekidit condong 

kedepan. 

 Kaki tumpu berada disamping bola kurang lebih 10 cm, ujung kaki 

menghadap sasaran, lutut sedikit di tekuk. 

 Kaki tendang ditarik kebelakang, dan ayunkan ke depan. 

 Perkenaan bola pada kaki bagian dalam dan pandangan mata ke 

depan. 

 Ayunan tangan sebagai keseimbangan 

 Setelah menendang kaki di ayunkan ke depan sekitar 45 derajat 

(gerakan lanjutan) 
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Awalan  perkenaan  gerak lanjutan 
Gambar : 2.1. Menendang Kaki Bagian Dalam 

2. Menendang kaki bagian luar 

 Badan menghadap sasaran di belakang bola, badan sekidit condong 

kedepan. 

 Kaki tumpu berada disamping bola kurang lebih 10 cm, ujung kaki 

menghadap sasaran, lutut sedikit di tekuk. 

 Kaki tendang ditarik kebelakang, dan ayunkan ke depan. 

 Perkenaan bola pada kaki bagian luar dan pandangan mata ke depan. 

 Ayunan tangan sebagai keseimbangan 

 Setelah menendang kaki di ayunkan ke depan sekitar 45 derajat 

(gerakan lanjutan) 

 

 Awalan  perkenaan  gerak lanjutan 
Gambar : 2.2. Menendang Kaki Bagian Luar 
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3. Menendang dengan punggung kaki 

 Badan menghadap sasaran di belakang bola, badan sekidit condong 

kedepan. 

 Kaki tumpu berada disamping bola kurang lebih 10 cm, ujung kaki 

menghadap sasaran, lutut sedikit ditekuk. 

 Kaki tendang ditarik kebelakang, dan ayunkan ke depan. 

 Perkenaan bola pada bagian punggung kaki dan pandangan mata ke 

depan. 

 Ayunan tangan sebagai keseimbangan. 

 Setelah menendang kaki di ayunkan ke depan sekitar 45 derajat 

(gerakan lanjutan) 

 

 Awalan  perkenaan  gerak lanjutan 
Gambar : 2.3. Menendang Dengan Punggung Kaki 

2.7. Menggiring  

Pada dasarnya menggiring bola adalah menendang terputus-putus atau 

pelan-pelan, oleh karena itu bagian kaki yang digunakan dalam menggiring bola 

sama dengan bagian kaki yang dipergunakan untuk menendang bola. 

Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak kesasaran, melewati 

lawan, dan menghambat permainan menurut Sucipto dkk (2000 :28). 

Teknik menggiring ada 2 macam : 
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1. Menggiring dengan kaki bagian dalam 

 Diawali dengan sikap berdiri menghadap arah gerakan, pandangan 

kedepan 

 Sikap kedua lengan disamping badan agak telentang 

 Pergelangan kaki diputar keluar dan dikunci 

 Dorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi 

kaki agak terangkat dari tanah dan berat badan dibawah kedepan 

 Tumpuan berat badan pada kaki tumpu yang tidak digunakan untuk 

menggiring 

 

  Awalan  perkenaan  lanjutan 
Gambar : 2.4. Mengiring Dengan Kaki Bagian Dalam 

2. Menggiring dengan kaki bagian luar 

 Diawali dengan sikap berdiri menghadap arah gerakan, pandangan 

kedepan 

 Sikap kedua lengan disamping badan agak telentang 

 Pergelangan kaki diputar kedalam dan dikunci 

 Dorong bola dengan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi 

kaki agak terangkat dari tanah dan berat badan dibawah kedepan 

 Tumpuan berat badan pada kaki tumpu yang tidak digunakan untuk 

menggiring 
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  Awalan   perkenaan   lanjutan 
Gambar : 2.5. Menendang Dengan Kaki Bagian Luar 

2.8. Mengkontrol 

Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

sepak bola yang penggunanya bersamaan dengan teknik menendang bola. 

Tujuan menghentikan bola untuk mengontrol bola dan memudahkan untuk 

passing. Dilihat dari perkenaan bagian badan pada umumnya digunakan untuk 

menghentikan bola adalah kaki, paha, dan dada. Bagian kaki yang biasa 

digunakan untuk mengkrontol bola adalah kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

dan punggung kaki meurut sucipto dkk (2000 ; 22). 

Teknik mengkontrol ada 4 macam : 

1. Mengkontrol bola dengan kaki bagian dalam 

 Diawali dengan sikap menghadap ke arah datangnya bola dan 

pusatkan pandangan kearah gerakan bola. 

 Putar pergelangan kaki yang akan digunakan menahan bola kearah 

luar dan dikunci 

 Julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola kearah bola 

 Tarik kembali kebelakang mengikuti arah gerakan bola saat bola 

mengenai kaki bagian dalam, hingga gerak bola tertahan dan berhenti 

didepan badan. 
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  Awalan   perkenaan  lanjutan 
Gambar : 2.6. Mengontrol Bola Dengan Kaki Bagian Dalam 

2. Mengkontrol bola dengan punggung kaki 

 Diawali dengan sikap menghadap ke arah datangnya bola dan 

pusatkan pandangan kearah gerakan bola. 

 Tarik pergelangan kaki bawah dan kunci 

 Julurkan kaki yang akan digunakan menahan bola kearah datangnya 

bola dengan lutut ditekuk 

 Tarik kembali kebelakang mengikuti arah gerakan bola saat bola 

menyentuh punggung kaki, hingga gerak bola tertahan dan berhenti 

didepan badan. 

 

  Awalan  perkenaan  lanjutan 
Gambar : 2.7. Mengontrol Bola Dengan Punggung Kaki 

 
3. Mengkontrol bola dengan bagian paha 

 Tempatkan tubuh dibawah bola yang sedang bergerak turun 
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 Angkat kaki yang akan menerima bola, dengan kaki ditekuk 

 Perkenaan bola pada bagian pertengahan paha depan 

 Tekukan kaki untuk akan menahan keseimbangan 

 Rentangkan kedua tangan kesamping untuk menjaga keseimbangan 

 

  Awalan   perkenaan  lanjutan 
Gambar : 2.8. Mengontrol Bola Dengan Bagian Paha 

4. Mengkontrol bola dengan bagian dada 

 Menempatkan diri diantara lawan dan bola 

 Meluruskan tubuh dengan bola yang datang 

 Melengkungkan badan kebelakang 

 Lutut sedikit ditekuk 

 Tangan direntangkan kesamping untuk menjaga keseimbangankepala 

tidak bergerak dan memperhatikan bola 

 Terima bola dengan pangkal dada 

 Tarik dada kebelakang untuk mengurangi benturan 
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  Awalan   perkenaan  lanjutan 
Gambar : 2.9. Mengontrol Bola Dengan Bagian Dada 

2.9. Permainan Gawang Kecil 

Permainan gawang kecil adalah sebuah permainan modifikasi yang 

dikembangkan dari permainan sepak bola. Permainan gawang kecil ini bertujuan 

untuk menjadikan siswa lebih tertarik dengan materi sepak bola sehingga dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran sepak bola. Permainan ini menggunakan 

peralatan yang sangant sederhana, yaitu cone, gawang kecil, bola sepak, tali 

rafia (garis lapangan), dan peluit. Cone disini digunakan sebagai batas pojok 

lapangan, gawang kecil digunakan sebagai gawang permainan bola kecil 

terdapat 2 gawang, Tali rafia digunakan sebagai batas garis lapangan yang 

sudah dimodifikasi. 

Permainan gawang kecil ini adalah permainan sepak bola mini 

menggunakan gawang kecil dan lapangan minimalis tidak menggunakan penjaga 

gawang, satu tim berisi 5 orang, permainan dimulai dengan kick off, bila 

dikatakan tim pemenang apabila tim tersebut mencetak goal terbanyak. 

2.9.1. Peraturan Permainan Gawang Kecil 

1. Seluruh peserta didik dibagi beberapa tim, setiap tim beranggotakan 5 

siswa. 
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2. Setelah siswa di bagi menjadi beberapa tim, kemudian mencari tim lawan 

untuk memulai permainan gawang kecil 

3. Permainan gawang kecil di mulai dari kick off 

4. Waktu permaianan gawang kecil 2 X 10 menit 

5. Permainan ini tidak menggunakan penjaga gawang 

6. Dikatakan tim pemenang apabila tim tersebut mencetak goal paling 

banyak. 

2.9.2. Sarana dan Prasarana Permainan Gawang Kecil 

1. Cone 

Cone dalam permainan ini digunakan sebagai tanda batas untuk 

membuat lapangan permainan gawang kecil. 

 

Gambar : 2.10. cone 

2. Bola sepak 

Bola sepak dalam permainan ini digunakan sebagai permainan 

gawang kecil. untuk pembelajar siswa kelas V tidak butuh bola dengan 

ukuran yang standar fifa, hanya butuh bola sepak yang ringan dan mudah 

di tendang tetapi menggunakan bahan kulit. 
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Gambar : 2.11. Bola Sepak 
3. Gawang kecil 

Gawang kecil digunakan sebagai alat untuk memasukan bola 

dalam permainan gawang kecil. gawang kecil ini bisa di modifikasi 

dengan menggunakan pipa peralon. 

 

Gambar : 2.12. Gawang Kecil 

4. Peluit 

Peluit digunakan untuk memulai permainan atau sebagai aba-aba. 

 

Gambar : 2.13. Peluit 
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5. Media Gambar 

Media gambar di gunakan sebagai alat pembelajaran, untuk 

mempermudah siswa saat mengamati gambar. 

 

Gambar : 2.14. Media Gambar 

6. Lapanga gawang kecil 

Lapangan yang digunakan permainan gawang kecil ini berbentuk 

persegi dengan ukuran masing-masing sisinya adalah 20 m. 

 

  Keterangan : 

   : cone   : gawang kecil  

: pemain 

Gambar : 2.15. Lapangan Modifikasi
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Sekolah Dasar 

Negeri Kemantran 01 Tegal pada siswa kelas V, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran scientific dapat meningkatkan hasil 

belajar pada siswa kelas V SD Negeri Kemantran 01 Tegal  hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengamatan dan adanya peningkatan hasil belajar. Pada siklus I 

persentase ketuntasan hasil belajar adalah 73,1% dengan jumlah 30 siswa dan 

nilai rata-rata kelas adalah 75. Pada siklus II persentase ketuntasan hasil belajar 

siswa adalah 88% dengan jumlah 36 siswa dan nilai rata-rata kelasnya adalah 

83. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan 

di atas agar proses belajar mengajar lebih efektif dan lebih memberikan hasil 

yang optimal bagisiswa, maka peneliti sampaikan beberapa saran antara lain : 

1. Penerapan pembelajaran scientific pada siswa sekolah dasar dapat 

dimodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa 

sesuai jenjang pendidikannya. 

2. Bagi Siswa 

1) Siswa setelah penelitian ini di harapkan lebih memperhatikan 

penjelasan guru agar dapat menjalankan instruksi guru dengan baik 

dan lancar saat pembelajaran. 

2) Siswa lebih tertib dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada 

pembelajaran melalui pendekatan scientific. 
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3. Bagi Guru 

1) Guru lebih dapat mengkondisikan suasana pembelajaran agar siswa 

lebih memperhatikan penjelasan yang diberikan. 

2) Guru harus mampu mengembangkan model pembelajaran yang lebih 

variatif dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat di capai 

sesuai harapan. 

4. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan bisa di pakai sebagai refrensi untuk 

pembelajaran sepak bola pada kelas V. 
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