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ABSTRAK

Wahyu Sabtia Noorrindho. 2015. Pengembangan Model Permainan Ekor Naga
Dalam Pembelajaran Dribbling Sepakbola Pada Siswa Kelas V MI Al Iman
Banaran Gunungpati Kota Semarang Tahun 2015. Skripsi Jurusan Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd.
Berdasarkan wawancara dengan guru penjas di MI Al Iman, latar belakang
penelitian ini adalah siswa putri kurang bersemangat dalam pembelajaran
sepak bola, siswa putri cenderung kurang aktif, mereka pada saat pembelajaran
sepak bola merasa cepat bosan dan hanya duduk ditepi lapangan, pembelajaran
yang diberikan belum dikemas dalam modifikasi sehingga dijumpai siswa yang
kurang antusias, bosan dan malas untuk bergerak, sarana dan prasarana seperti
bola hanya terdapat dua buah bola standart yang salah satunya bocor dan
satunya sangat keras apabila ditendang, lapangan yang digunakan terbuat dari
paving. Untuk itu dapat ditarik rumusan masalah : Bagaimana pengembangan
model permainan ekor naga dalam pembelajaran dribbling sepak bola pada
siswa kelas V MI Al Iman ? Tujuan dalam penelitian ini untuk membuat
pengembangan model permainan ekor naga dalam pembelajaran dribbling
sepak bola pada siswa kelas V MI Al Iman.
Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari (Sugiyono,
2015:407) yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan yang
didapat dari hasil pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan
kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk awal (berupa model
permainan ekor naga), (3) uji validasi ahli yaitu menggunakan satu ahli penjas
dan satu ahli pembelajaran, serta uji coba skala kecil, dengan menggunakan
kuesioner dan konsultasi yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama,
revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba skala kecil (12
siswa). Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat
oleh peneliti, (5) uji coba skala besar (27 siswa), (6) revisi produk akhir yang
dilakukan berdasarkan hasil uji coba skala besar, (7) hasil akhir model permainan
ekor naga bagi siswa kelas V MI Al Iman yang dihasilkan melalui revisi uji coba
skala besar.
Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, skala kecil ahli penjas
75% (baik), ahli pembelajaran 77,33% (baik), uji coba skala kecil 76,165% (baik),
dan skala besar ahli penjas 75% (baik), ahli pembelajaran 85,33% (baik), uji coba
skala besar 80,165% (baik). Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran sepakbola melalui permainan ekor naga ini dapat digunakan
bagi siswa MI Al Iman.
Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa model permainan ekor
naga ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran permainan sepakbola
bagi siswa kelas V MI Al Iman. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan
bagi guru penjas di sekolah dasar untuk menggunakan produk permainan ekor
naga ini sebagai alternatif pembelajaran dribbling permainan sepakbola.

ii

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah
SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga”.
(H.R Muslim)

PERSEMBAHAN
Karya ini saya persembahkan kepada :
“Bapak Moh. Kasirun dan Ibu Sunarmi tercinta, adek
serta teman-teman arum kos yang telah memberi
inspirasi serta semangat dalam setiap langkah yang
saya tempuh”

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Pengembangan Model Permainan Ekor Naga dalam
Pembelajaran Dribbling Sepakbola pada Siswa Kelas V MI Al Iman Banaran
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi ini disusun dalam rangka
menyelesaikan studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada
jurusan

Pendidikan

Jasmani

Kesehatan

dan

Rekreasi

Fakultas

Ilmu

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas

dari

bantuan, dorongan, pentunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak dan dengan
segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
yang terhormat:
1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan
kepada peneliti menjadi mahasiswa UNNES.
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah
memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan
dorongan dan semangat serta ijin penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd. selaku Pembimbing yang telah memberikan
petunjuk, dorongan, dan motivasi serta membimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.

vii

5. Mohamad Annas, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Ahli yang telah sabar dan teliti
dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan

membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.
6. Sri Maryatun, S.pd.I. selaku Kepala MI Al Iman Banaran yang telah
memberikan ijin penelitian.
7. Yuli Setiadi, S.Pd. selaku guru Pendidikan Jasmani MI Al Iman Banaran yang
telah berkenan sebagai Ahli Pembelajaran dan banyak membantu dalam
penyelesaian penelitian ini.
8. Siswa kelas V MI Al Iman Banaran yang telah bersedia menjadi sampel
penelitian.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PJKR, FIK, UNNES, yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti dapat
menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman PGPJSD/PJKR angkatan 2011 dan almamater FIK UNNES
yang tercinta.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang sesuai
dengan kebaikan yang telah diberikan selama ini. Akhirnya penulis berharap
semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, November 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman
JUDUL ..........................................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
PERNYATAAN .............................................................................................
iii
PERSETUJUAN.. .........................................................................................
iv
PENGESAHAN .............................................................................................
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................
vi
KATA PENGANTAR .....................................................................................
vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................
1.2 Perumusan Masalah ................................................................
1.3 Tujuan Pengembangan ............................................................
1.4 Manfaat Pengembangan ..........................................................
1.5 Spesifikasi Produk ....................................................................
1.6 Pentingnya Pengembangan .....................................................
1.6.1 Bagi Peneliti ...........................................................................
1.6.2 Bagi Guru Penjas ...................................................................
1.6.3 Bagi Siswa .............................................................................

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1 Kajian Pustaka .........................................................................
2.1.1 Pendidikan Jasmani ...............................................................
2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani .................................................
2.1.2 Pengertian Gerak Dasar ........................................................
2.1.2.1 Belajar Gerak.......................................................................
2.1.3 Karakteristik Anak SD ............................................................
2.1.4 Modifikasi Pembelajaran Penjas ............................................
2.1.4.1 Konsep Modifikasi................................................................
2.1.4.2 Tujuan Modifikasi .................................................................
2.1.5 Karakteristik Permainan Sepakbola . .....................................
2.1.5.1 Pengertian Permainan Sepakbola .......................................
2.1.5.2 Tujuan Permainan Sepakbola ..............................................
2.1.5.3 Analisis Pola Gerak dominan Permainan Sepakbola ..........
2.1.6 Teknik Dasar Bermain Sepakbola ..........................................
2.1.6.1 Gerak Dasar Dribbling Bola .................................................
2.1.6.2 Perbedaan Dribbling Sebenarnya dengan Dribbling
Ekor Naga............................................................................
2.2 Kerangka Berpikir .....................................................................
BAB III METODE PENGEMBANGAN
3.1 Model Pengembangan ............................................................
ix

1
6
7
7
7
8
8
8
8

9
9
10
11
12
13
18
18
19
19
19
20
20
23
24
27
27

30

3.2 Prosedur Pengembangan ........................................................
3.2.1 Analisis Kebutuhan ...............................................................
3.2.2 Pembuatan Produk Awal .......................................................
3.2.3 Uji Coba Awal .......................................................................
3.2.4 Revisi Produk Pertama .........................................................
3.2.5 Uji coba lapangan ........................................................... .......
3.2.6 Revisi Produk Akhir .................... ...........................................
3.2.7 Hasil Akhir ... ..........................................................................
3.3 Uji Coba Produk ......................................................................
3.3.1 Desain Uji Coba ....................................................................
3.3.1.1 Uji Coba Kelompok Kecil ....................................................
3.3.1.2 Revisi Produk Pertama .......................................................
3.3.1.3 Uji Coba Lapangan .............................................................
3.3.2 Subjek Uji Coba . ...................................................................
3.4 Rancangan Produk Permainan Ekor Naga . .............................
3.4.1 Sarana Prasarana Permainan Ekor Naga ..............................
3.5 Jenis Data ...............................................................................
3.6 Instrumen Pengumpulan Data ..................................................
3.6.1 Pengumpulan Data ................................................................
3.7 Analisis Data ...........................................................................
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN
4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil .............................
4.1.1 Data Analisis Kebutuhan .......................................................
4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal ...................................................
4.1.2.1 Sarana dan Prasarana Permainan Ekor Naga .....................
4.1.3 Validasi Ahli ..........................................................................
4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal ..................................................
4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli ................................................
4.1.3.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba
Skala Kecil ..........................................................................
4.2 Hasil Analisis Data pada Uji Coba Skala Kecil .........................
4.2.1 Hasil Analisis Data Aspek Psikomotor Uji Coba
Skala Kecil ............................................................................
4.2.2 Hasil Analisis Data Aspek Afektif Uji Coba Skala Kecil...........
4.2.3 Hasil Analisis Data Aspek Kognitif Uji Coba Skala Kecil.........
4.2.4 Deskripsi Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil ................
4.3 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil ............................
4.3.1 Pengukuran Kualitas Produk oleh Ahli Penjas
dan Ahli Pembelajaran ..........................................................
4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Besar .............................
4.4.1 Hasil Analisis Data Aspek Psikomotor Uji Coba
Skala Besar ...........................................................................
4.4.2 Hasil Analisis Data Aspek Afektif Uji Coba
Skala Besar ..........................................................................
4.4.3 Hasil Analisis Data Aspek Kognitif Uji Coba
Skala Besar ...........................................................................
4.5 Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Besar .................................
4.6 Prototipe Produk ......................................................................

x

31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
37
37
37
39
41
41
42
43
45
45
46
48
48
48
49
50
52
55
55
56
57
57
58
60
63

4.6.1 Sarana dan Prasarana Permainan Ekor Naga .......................

64

BAB V KAJIAN DAN SARAN
5.1 Kajian Prototipe Produk ............................................................
5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan
Pengembangan Lebih Lanjut....................................................

68

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

71

LAMPIRAN-LAMPIRAN.. ..............................................................................

72

xi

69

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

2.1 Perbedaan Dribbling Sesungguhnya dengan Dribbling Ekor Naga

27

3.2 Faktor, Indikator, dan Jumlah Kuesioner .........................................

38

3.3 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” atau “Tidak” .....................................

39

3.4 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa ......................

39

3.5 Klasifikasi Prosentase. ....................................................................

40

4.6 Hasil Lembar Evaluasi Kualitas (Uji Coba Skala Kecil) . .................

47

4.7 Saran dan Perbaikan dari Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran. ......

47

4.8 Hasil Analisis Data Aspek Psikomotor Uji Coba Skala Kecil. ..........

49

4.9 Hasil Analisis Data Aspek Afektif Uji Coba Skala Kecil. ..................

49

4.10 Hasil Analisis Data Aspek Kognitif Uji Coba Skala Kecil. ................

50

4.11 Deskripsi Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil. ........................

52

4.12 Hasil Lembar Evaluasi Kualitas (Uji Coba Skala Besar). ................

55

4.13 Saran Perbaikan Model Permainan................................................

56

4.14 Hasil Analisis Data Aspek Psikomotor Uji Coba Skala Besar. ........

57

4.15 Hasil Analisis Data Aspek Afektif Uji Coba Skala Besar. ................

57

4.16 Hasil Analisis Data Aspek Kognitif Uji Coba Skala Besar. ..............

58

4.17 Deskripsi Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Besar. ......................

60

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

2.1 Dribbling Bola dengan Kura-kura Bagian Dalam . ...........................

25

2.2 Dribbling Bola dengan Kura-kura Bagian Luar. ...............................

26

2.3 Dribbling Bola dengan Punggung Kaki ............................................

27

3.4 Prosedur Pengembangan. ..............................................................

34

3.5 Lapangan Permainan Ekor Naga ....................................................

38

3.6 Bola Plastik. ....................................................................................

38

3.7 Pita Merah dan Putih. .....................................................................

39

4.8 Lapangan Permainan Ekor Naga. ...................................................

43

4.9 Bola Plastik. ....................................................................................

43

4.10 Pita Merah dan Putih. ..................................................................

44

4.11 Diagram Prosentase Hasil Uji Coba Skala Kecil. ..........................

54

4.12 Diagram Prosentase Hasil Uji Coba Skala Besar. ........................

62

4.13 Gambar Lapangan Produk Akhir.. ................................................

64

4.14 Bola Plastik.. ................................................................................

65

4.15 Pita Merah dan Putih....................................................................

65

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran
1

Halaman

Formulir Usulan Topik Skripsi . .......................................................

73

2. Penetapan Dosen Pembimbing.......................................................

74

3. Surat ijin Penelitian . .......................................................................

75

4. Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian ...........................

76

5. Angket Observasi Awal . .................................................................

77

6. Hasil Analisis Data Angket Observasi Awal ....................................

78

7. Kisi-kisi Pedoman Wawancara dengan Guru Penjas ......................

79

8. Pedoman Wawancara dengan Guru Penjas. ..................................

80

9. Kisi-kisi Observasi Pembelajaran Sepakbola. .................................

81

10. Kisi-kisi Instrumen Evaluasi Untuk Ahli . .........................................

82

11. Lembar Evaluasi Untuk Ahli Penjas. ...............................................

83

12. Lembar Evaluasi Untuk Ahli Pembelajaran. ....................................

88

13. Kisi-kisi Instrumen Siswa. ...............................................................

93

14. Kuesionar Penelitian Kognitif Siswa. ...............................................

94

15. Lembar Penilaian Afektif dan Psikomotor. .......................................

97

16. Hasil Pengamatan Psikomotor Siswa Uji Coba Skala Kecil.. ...........

100

17. Hasil Pengamatan Afektif Siswa Uji Coba Skala Kecil.. ..................

101

18. Hasil Kognitif Siswa Uji Coba Skala Kecil.. .....................................

102

19. Hasil Pengamatan Psikomotor Siswa Uji Coba Skala Besar.. .........

103

20. Hasil Pengamatan Afektif Siswa Uji Coba Skala Besar.. .................

104

21. Hasil Kognitif Siswa Uji Coba Skala Besar.. ....................................

105

22. Dokumentasi … ..............................................................................

106

xiv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli sepakat
bahwa pendidikan jasmani merupakan media untuk membina anak agar kelak
mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani yang
dilakukan dan menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya. Tujuan ini akan
tercapai melalui penyediaan pengalaman langsung dan nyata berupa aktivitas
jasmani. Aktivitas Jasmani itu dapat berupa permainan atau olahraga yang
terpilih. Tujuan penjasorkes yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk
mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan
potensi anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional dan moral
(Achmad Patusuri,2012:12).
Selama ini pembelajaran olahraga dilakukan secara konvensional tanpa
melakukan sutau variasi dan pengembangan model pembelajaran yang
disesuakan

dengan

materi

yang

diajarkan.

Pembelajaran

konvensional

merupakan metode pembelajaran yang secara rutin dilakukan dengan cara dan
urutan yang relatif sama. Model pembelajaran yang biasa dilakukan dalam
pembelajaran mata pelajaran penjasorkes terdiri dari ceramah dan pemberian
contoh, kemudian siswa mempraktikkan materi yang telah disampaikan oleh
guru, sedangkan guru biasanya hanya mengawasi.
Pada tahap berikutnya seorang guru melakukan penilaian sebagai bentuk
evaluasi dari materi yang diajarkan atau yang diakukan oleh para siswa. Padahal
jika seorang guru melakukan dengan pengembangan model pembelajaran yang
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menarik maka anak didik akan cepat meresap materi yang diajarkan dan tidak
akan bosan.
Pembelajaran seperti ini memiliki kekurangan yaitu kurang mengoptimalkan
keterlibatan siswa untuk menemukan dan mempraktekkan materi secara mandiri,
sehingga kemampuan atau potensi dari anak didik tidak akan keluar sehingga
seorang guru tidak akan tahu seberapa jauh kemampuan seorang siswa
tersebut. Selain itu siswa cenderung bersifat individualis karena kurangnya
interaksi atau komunikasi untuk berkembang secara bersama-sama dan berbagi
pengalaman yang dimiliki.
Setiap proses pembelajaran seorang guru pasti menemukan suatu
kejenuhan, ketidakcocokan, dan berbagai permasalahan lainnya dengan siswa
terkait dengan gejala tersebut. Singkatnya penjasorkes bertujuan untuk
mengembangkan potensi setiap anak setingi-tingginya, secara sederhana tujuan
penjasor meliputi tiga ranah atau dominan yaknin kognitif, psikomotor dan afektif
sebagai satu kesatuan (Achmad Patusuri, 2012:15). Seorang siswa tidak akan
mampu menerima dan menangkap pengetahuan secara benar jika emosional
siswa menolak dan akan merasa jenuh.
Oleh karena itu perlu dilakukan adanya sebuah pengembangan model
pembelajaran sebagai strategi pelaksanaan pembelajaran bagi siswa yang harus
dikembangkan dan dikemas dengan menarik agar siswa tertantang dan mampu
mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya modifikasi dan pengembangan
permainan sepakbola ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif unuk mengikuti
mata pelajaran penjasorkes. Sehingga standar kompetensi yang ada pada
kurikulum bisa tercapai dengan baik. Esensi modifikasi adalah menganalisa
sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkannya
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dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat memperlancar siswa dalam
belajarnya (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman,2000:1).
Jadi, secara sederhana pendidikan jasmani memberikan kesempatan
kepada siswa untuk :
1) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya yang berkaitan dengan
aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial.
2) Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai
keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka
aktivitas jasmani.
3) Memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal
untuk melaksanakan tugas sehari-hari secara efisien dan terkendali.
4) Mengembangkan nilai-nilai pribadi melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani
baik secara berkelompok maupun perorangan.
5) Berpartisipasi

dalam

aktivitas

jasmani

yang

dapat

mengembangkan

keterampilan sosial yang memungkinkan siswa berfungsi secara efektif dalam
hubungan antar orang.
6) Menikmati kesenangan dan keriangan melalui aktivitas jasmani, termasuk
permainan olahraga.
Permainan sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu
terdiri dari sebelas pemain dan salah satunya penjaga gawang. Permainan
ini hampir

seluruhnya

penjaga gawang

yang

tendangan hukumannya.

dimainkan dengan menggunakan tungkai kecuali
diperbolehkan
Dalam

mengunakan

perkembangannya

lengannya
permainan

didaerah
ini

dapat

dimainkan di luar lapangan (out door) dan di dalam ruangan tertutup (in door).
Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk dunia pendidikan terutama

4

pendidikan jasmani adalah merupakan salah satu mediator untuk mendidik anak
agar kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur dan sportif. Selain itu
melalui permainan sepak bola diharapkan dalam diri anak akan tumbuh
semangat (comperation), kerja sama (cooperation), interaksi sosial (social
interaction) pendidikan moral (moral education) (Sucipto, 2000: 7)
Teknik dasar bermain sepak bola adalah semua gerakan tanpa bola dan
dengan bola yang diperlukan untuk bermain sepak bola. Beberapa teknik dasar
bermain sepak bola adalah menendang (kicking), menghentikan (stoping),
menggiring (dribbling), menyundul (heading), merampas (tackling), lemparan
kedalam (throw in), dan menjaga gawang (goal keeping). (Sucipto, 2000: 17)
Dalam pembelajaran sepakbola khususnya menggiring memiliki tujuan untuk
peingkatan kualitas gerak tubuh. Begitu pula dalam pembelajaran menggiring
yang dilakukan di MI Al Iman Banaran mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar
siswa dapat meningkatkan kualitas gerak tubuhnya. Untuk meningkatkan kualitas
gerak tubuh siswa, seorang guru harus memberikan pembelajaran yang efektif
dan menyenangkan. Apabila siswa merasa senang dalam melakukan aktivitas
geraknya maka tujuan pembelajaran akan mudah dicapai sehingga diharapkan
dalam aktivitas gerak tersebut siswa dapat meningkatkan kemampuan
menggiring bola dan juga dapat berprestasi berdasarkan keterampilan yang
dimilikinya, agar dikemudian hari siswa dapat mengubah taraf hidupnya
berdasarkan keahlian yang dimilikinya.
Namun

harapan

tersebut

dipengaruhi

oleh

beberapa

faktor

yaitu

kemampuan dan kemauan siswa dalam mengikuti pembelajaran, media
pembelajaran yang menunjang dan kemampuan guru dalam mensiasati suatu
pembelajaran. Faktor-faktor tersebut sangat berkesinambungan dalam proses
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belajar mengajar. Faktor-faktor tersebut seringkali menjadi masalah untuk
menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas, sehingga apabila proses
pembelajaran tersebut berkualitas dalam arti efektif dan menyenangkan, maka
pembelajaran tersebut akan memberikan hasil yang maksimal. Kondisi
pembelajaran tersebut terjadi di MI Al Iman dan sekaligus menjadi masalah
masalah yaitu sebagai berikut :
1. Kemampuan siswa dalam teknik dasar menggiring masih rendah.
2. Pembelajaran menggiring dianggap mudah oleh siswa yang sebetulnya
dalam praktiknya cukup sulit.
3. Pembelajaran menggiring terkesan monoton, sehingga siswa cepat jenuh
dalam mengikuti pembelajaran.
Sekolah MI Al Iman Banaran merupakan salah satu sekolah yang berada
di daerah kawasan lingkungan kampus UNNES. Berdasarkan hasil observasi pra
penelitian dan wawancara dengan guru pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan di sekolah, peneliti dapat memaparkan bahwa Sekolah MI Al Iman
Banaran kondisi sosial ekonomi orang tua siswa adalah menengah ke bawah,
antara lain PNS, Buruh, Petani dan wiraswasta (pengusaha kos-kosan). Sarana
dan prasarana olahraga yang dimiliki MI Al Iman: bola basket, bola sepak, bola
voli, kun, lapangan basket mini, lapangan tenis meja, lapangan voli dan tidak
adanya lapangan sepakbola. Lapangan

yang digunakan untuk

proses

pembelajaran mengunakan halaman sekolahan yang lantainya terbuat dari
paving, ini sangat membahayakan bagi siswa karena apabila dalam proses
pembelajaran

siswa

terjatuh,

dia

akan

mengalami

lecet

dan

cidera.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini yang menjadikan proses pembelajaran
dribbling sepak bola di MI Al Iman Banaran belum berjalan dengan baik.
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Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) penjasorkes di MI Al Iman secara
keseluruhan sudah baik. Dalam pembelajaran sepak bola, guru pendidikan
jasmani olahraga dan kesehatan sudah mengemas pembelajaran sesuai
substansi yang diajarkan. Namun pembelajaran masih kurang menarik
dikarenakan belum adanya modifikasi permainan dan guru tidak mencontohkan
gerakan-gerakan dasar dalam sepakbola. Ketersediaan bola sepak yang hanya
dua dan yang layak pakai satu bola sepak digunakan pembelajaran sepakbola
yang

mana dalam

pembelajaran didominasi oleh siswa putra.

Dalam

pembelajaran sepak bola dengan bola yang hanya ada satu membuat siswa putri
hanya menonton bahkan bermain-main sendiri serta mengeluh.
Adanya
pembelajaran

permasalahan
yang

tersebut

menyenangkan

maka
dan

perlu

menarik

diadakan
minat

modifikasi

siswa

dalam

pembelajaran dribbling pada permainan sepak bola melalui permainan Ekor
Naga. Bola sepak standart harganya mahal, harga satu bola sepak standart
dapat digunakan untuk membeli bola plastik yang tentunya mendapat jumlah
yang lebih banyak, dengan demikian maka guru penjas harus berfikir ulang agar
proses pembelajaran dapat maksimal maka, dalam perencanaan pembelian
sarana prasarana khususnya bola sepak dialihkan pada bola plastik dan dengan
sistem satu bola satu siswa maka pembelajaran dapat lebih efektif. Modifikasi
pembelajaran dribbling mengunakan permainan Ekor Naga merupakan satu cara
untuk mengatasi kebosanan siswa dan untuk meningkatkan partisipasi siswa
dalam mengikuti penjasorkes.

1.2 Perumusan Masalah
Setelah mengetahui dan memahami uraian di atas maka yang menjadi
permasalahan

dalam

penelitian

adalah

“Bagaimana

Model

Permainan
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Ekor Naga Dalam Pembelajaran Dribbling Sepakbola Pada Siswa Kelas V MI Al
Iman Banaran ?”.

1.3 Tujuan Pengembangan
Tujuan

dalam

penelitian

ini

untuk

membuat pengembangan model

permainan ekor naga dalam pembelajaran dribbling sepak bola pada siswa kelas
V MI Al Iman Banaran dalam pembelajaran penjas.

1.4 Manfaat Pengembangan
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
1) Menghasilkan model pembelajaran sepakbola berupa permainan modifikasi
untuk pembelajaran penjas.
2) Mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjas.
3) Meningkatkan nilai kerja sama dalam pembelajaran penjas.
4) Menumbuhkan kesetaraan gender dalam pembelajaran penjas.
5) Meningkatkan pengetahuan guru penjas tentang pembelajaran sepakbola.
6) Untuk

mengatasi

keterbatasan

sarana

dan

prasarana

pembelajaran

sepakbola melalui modifikasi permainan. Penggunaan bola plastik yang
harganya murah, sehingga satu bola untuk satu siswa dan pembelajaran
penjas lebih efektif.

1.5 Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui pengembangan ini
berupa model

pembelajaran dribbling

pada permainan sepakbola melalui

permainan ekor naga yang sesuai dengan karakteristik siswa usia sekolah dasar
yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran (Kognitif, afektif
dan psikomotor). Produk yang dihasilkan dapat dijadikan referensi dalam dunia
pendidikan, manfaat produk antara lain: (1) membuat siswa lebih aktif dalam
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pembelajaran penjasorkes. (2) mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di
sekolah.

(3)

meningkatkan

pengetahuan

guru

penjasorkes

mengenai

pembelajaran gerak dasar sepak bola.

1.6 Pentingnya Pengembangan
1.6.1 Bagi Peneliti
1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan inspirasi bila kelak
peneliti menjadi seorang guru yang ahli bidang olahraga.

2. Dalam pembelajaran

penjasorkes

itu

dibutuhkan

suatu

pendekatan

terhadap cabang olahraga, salah satunya melalui modifikasi permainan.
3. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran
penjasorkes.
4. Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana
bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi.
1.6.2 Bagi Guru Penjas
1. Sebagai

dasar

dalam

pelaksanaan

pembelajaran

penjasorkes

di

sekolahnya masing-masing.
2. Sebagai

dorongan

dan

motivasi

kepada

guru

penjasorkes

untuk

menciptakan terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar dengan cara
memodifikasi jenis permainan olahraga sehingga siswa tidak merasa
cepat bosan serta siswa lebih aktif bergerak.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes.
1.6.3 Bagi Siswa
Dengan

diterapkannya

model

pengembangan

permainan

dribbling

sepakbola (ekor naga) siswa kelas V MI Al Iman Banaran, diharapkan siswa
menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran penjas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR
2.1 Kajian Pustaka
Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan
permasalahan, pada landasan teori ini di muat beberapa pendapat dari para
pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : Pendidikan
jasmani, pengertian gerak dasar, modifikasi pembelajaran penjas, karakteristik
anak SD, karakteristik permainan sepakbola, definisi permainan Ekor Naga.
2.1.1 Pendidikan Jasmani
Pengertian pendidikan jasmani dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu
pandangan

tradisional

dan

pandangan

modern.

Pandangan

tradisional

menganggap manusia terdiri dari dua komponen utama yang bisa dipilah-pilah,
yaitu jasmani dan rohani (dikotomi). Oleh karena itu, pendidikan jasmani diartikan
sebagai proses pendidikan untuk keselarasan antara tumbuhnya badan dan
perkembangan jiwa. Pandangan modern menganggap manusia sebagai satu
kesatuan yang utuh (holistik). Oleh karena itu, pendidikan jasmani adalah proses
pendidikan melalui aktivitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan
untuk meningkatkan kemampuan jasmani. (Adang Suherman, 2000:22).
Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan mengunakan
aktifitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak
terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan, pendidikan jasmani
merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik,
neuromaskuler, intelektual, dan sosial ( Abdul Kadir Ateng, 1992 : 4 ).
Pendidikan jasmani berarti program lewat gerak atau permainan dan
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olahraga. Didalamnya

terkandung bahwa gerakan, permainan, atau cabang

olahraga tertentu yang didpilih hanyalah alat untuk mendidik. Hal ini dapat
berupa

ketrampilan

fisik

motorik,

ketrampilan

berpikir

dan

ketrampilan

memecahkan masalah, dan bisa juga ketrampilan emosional dan sosial. Apabila
ditanyakan kepada anggota masyarakat secara acak yang telah mengenyam
pendidikan, tentang apa yang mereka pahami tentang “pendidikan jasmani”
peneliti yakin jawaban yang keluar dan mereka tentunya cukup bervariasi
tergantung pada pengalaman sewaktu mengajar disekolah mungkin ada yang
mengatakan bahwa pendidikan jasmani itu sama artinya dengan pelajaran
bermain, latihan senam, latihan atletik, olahraga dan lain-lain. Banyak sekali yang
mengemukakan tentang pendidikan jasmani oleh para pakar.
2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani
Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani
dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan
jasmani. (Adang Suherman, 2000:22).
Secara umum tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam 4
(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 fitness).
2. Perkembangan

gerak,

tujuan

ini

berhubungan

dengan

kemampuan

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful).
3. Perkembangan mental, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir
dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan
jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan
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berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa.
4. Perkembangan social, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa
dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. (Adang
Suherman, 2000:23).

2.1.2 Pengertian Gerak Dasar
Gerak adalah suatu yang ditampilkan manusia secara nyata dan dapat
diamati ( Phil Yanuar Kiram,1992:1).
Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori adalah sebagai berikut:
1) Kemampuan Lokomotor
Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu
tempat ke tempat yang lain atau untuk mengangkat tubuh keatas seperti lompat
atau loncat, berjalan, berlari.
2) Kemampuan Non-Lokomotor
Kemampuan non lokomotor dilakukan ditempat, tanpa ada ruangan gerak
yang memadai. Kemapuan non lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang,
mendorong dan menarik.
3) Kemampuan Manipulatif
Kemampuan manipulatife dikembangkan ketika anak tengah menguasai
macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan
dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi
obyek jauh lebih unggul dari pada koordinasi mata-kaki dan tangan-mata, yang
mana cukup penting untuk item berjalan (gerakan langkah) dalam ruang. Bentukbentuk kemampuan manipulative terdiri dari gerakan mendorong, menerima
(menangkap obyek), dan gerakan menggiring bola.
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2.1.2.1 Belajar Gerak
Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3), belajar gerak
merupakan

studi

tentang

proses

keterlibatan

dalam

memperoleh

dan

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

1) Tahapan verbal kognitif
Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap
mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai pemula, mereka
belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan.
Oleh karena itu, kemampuan verbal kognitif sangat mendominasi tahapan ini.
2) Tahapan gerak (motorik)
Pada tahapan ini, fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang
lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai peserta
didik pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap
berdiri serta rasa percaya diri.
3) Tahapan otomatisasi
Pada tahapan ini, setelah peserta didik banyak melakukan latihan, secara
berangsur-angsur memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor program sudah
berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat.
Peserta didik sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan yang dilakukan
lebih efektif dan efisien.
Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya
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hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan.
Keterampilan siswa yang tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan
tugas gerak tertentu akan terlihat mutunya dari seberapa jauh siswa tersebut
mampu menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu.
Semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tersebut
maka semakin baik keterampilan siswa tersebut (Amung Ma’mun dan Yudha M.
Saputra, 2000:57).

2.1.3 Karakteristik Anak SD
Untuk menentukan pembelajaran yang tepat, dan bahan ajar yang tepat bagi
anak, maka seoarang guru pendidikan jasmani perlu mengetahui karakteristik
anak, kemampuan anak, kesukaan anak, dan tujuan yang harus dicapai
(Sukintaka, 1992:40).
Pertumbuhan

dan

perkembangan

itu

merupakan

hal

yang

berkesinambungan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dibagi dalam
tahap-tahap, setiap tahap anak akan mengalami perubahan dan terjadi
perbedaan dalam segi jasmani, mental, emosi dan sosial anak. Tahap
pertumbuhan dan perkembangan anak SD dibagi menjadi tiga tahap yaitu:
1) Tahap I
Anak kelas I dan II, berumur antara 6 sampai 8 tahun, mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
1) Jasmani
1. Waktu reaksi lambat, koordinasi jelek, membutuhkan variasi otot besar,
senang kejar-kejaran, memanjat, berkelahi, dan berburu.
2. Aktif, energik, dan senang kepada suara yang berirama.
3. Tulang lembek dan mudah berubah bentuk.
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4. Jantung mudah dalam keadaan yang membahayakan.
5. Rasa untuk mempertimbangkan dan pemahaman mulai berkembang.
6. Koordinasi mata dan tangan berkembang, masih tetap belum bisa
menggunakan otot-otot halus dengan baik.
7. Kesehatan umum tidak menentu, mudah terpengaruh terhadap penyakit, dan
daya perlawanan rendah
2) Psikologi atau Mental
1. Bentuk perhatian singkat.
2. Rasa ingin tahu besar, ingin menemukan dan mengetahui semua yang ia
lihat, dan menanyakan sesuatu secara alami.
3. Ada perkembangan kemampuan untuk mengontrol organ untuk bicara.
4. Peningkatan terhadap aktivitas yang disenangi.
5. Kemampuan menyatakan pendapat masih terbatas.
6. Tertarik terhadap semuanya.
7. Menunjukan keinginan berkreatif, daya khayal besar.
3) Sosial
1. Dramatik, khayal, dan meniru dan rasa ingin tahu sangat kuat.
2. Senang berburu, berkelahi, dan memanjat.
3. Penyesuaian terhambat, senang yang alami, senang dimanjakan, senang
kepada

dongeng

individualistik,

atau

berjiwa

cerita,
bebas,

suka

diperhatikan

menyenangi

oleh

kepada

kelompoknya,
hal-hal

yang

membahayakan atau sensasi.
2) Tahap II
Anak kelas III dan IV, berumur diantara 9-10 tahun, mempunyai karakteristik
sebagai berikut:
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1) Jasmani
1. Perbaikan koordinasi dalam keterampilan gerak.
2. Daya tahan berkembang.
3. Koordinasi mata dan tangan baik.
4. Sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperhatikan.
5. Perbedaan jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi yang besar.
6. Secar fisiologis anak putri pada umumnya mencapai kematangan lebih dahulu
dari pada anak laki-laki.
7. Gigi tetap, mulai tumbuh.
8. Perbedaan secara perorangan dapat dibedakan dengan nyata.
9. Kecelakaan cenderung memacu mobilitas.
2) Psikologi atau Mental
1. Perhatian terhadap bentuk berkembang dan berkembangnya masalah hasil
atau keuntungan.
2. Kemampuan untuk mengeluarkan pendapat makin berkembang sebab telah
bertambah pengalamannya.
3. Sifat berkhayal masih ada, dan menyukai suara berirama dan gerak.
4. Senang meniru yang sesuai dengan idamannya.
5. Perhatian terhadap permainan yang diorganisasi berkembang, tetapi anakanak belum menepati peraturan yang sebenarnya.
6. Sangat mengharapkan pujian dari orang dewasa.
7. Aktivitas yang menyenangkan bertambah.
8. Sangat menyenangi kegiatan kompetitif.
3) Sosial
1. Mudah terangsang, tetapi juga mudah terluka karena kritik.
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2. Suatu saat suka membual.
3) Tahap III
Anak kelas V dan VI, berumur diantara 11 sampai 12

tahun, mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

1) Jasmani
1.

Pertumbuhan otot lengan dan tungkai makin bertambah.

2.

Ada kesadaran mengenai badannya.

3.

Anak laki-laki lebih menguasai permainan kasar.

4.

Pertumbuhan tinggi dan berat tidak ada.

5.

Kekuatan otot tidak menunjang pertumbuhan.

6.

Waktu reaksi makin baik.

7.

Perbedaan akibat jenis kelamin makin nyata.

8.

Koordinasi makin baik.

9.

Badan lebih sehat dan kuat.

10. Lebih kuat bila dibandingkan dengan bagian anggota atas.
11. Ada perbedaan kekuatan otot dan keterampilan antara anak laki-laki dengan
anak perempuan.
2) Psikologi atau Mental
1.

Kesenangan dengan permainan bola makin bertambah.

2.

Menaruh perhatian pada permainan yang terorganisasi.

3.

Sifat kepahlawanan kuat.

4.

Belum mengetahui problem kesehatan masyarakat

5.

Perhatian kepada teman sekelompok makin kuat.

6.

Perhatian kepada bentuk makin bertambah.

7.

Beberapa anak mudah menjadi putus asa dan akan berusaha bangkit bila
tidak sukses.
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8.

Mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjadi dewasa.

9.

Berusaha untuk mendapatkan guru yang dapat membenarkannya.

10. Mulai mengerti tentang waktu, dan menghendaki segala sesuatunya selesai
pada waktunya.
11. Kemampuan membaca mulai berbeda,tetapi anak mulai tertarik pada
kenyataan yang diperoleh lewat bacaan.
3) Sosial dan Emosional
1.

Pengantaran rasa emosinya tidak tetap dalam proses kematangan jasmani.

2.

Anak putri menaruh perhatian terhadap anak laki-laki.

3.

Ledakan emosi biasa saja.

4.

Rasa kasih sayang seperti orang dewasa.

5.

Senang sekali memuji dan mengagungkan.

6.

Suka mengkritik tindakan orang dewasa.

7.

Senang pada kelompok, dan ambil bagian dalam membuat rencana serta
atau memimpin.

8.

Menyukai pada kegiatan kelompok, melebihi kegiatan individu, mudah untuk
bertemu

9.

Senang merasakan apa yang mereka kehendaki.

10. Loyal terhadap kelompoknya atau “gang” nya.
11. Perhatian terhadap kelompok yang sejenis sangat kuat.
Dari ketiga tahap diatas, tahap ketiga merupakan tahap yang paling sesuai
dengan permainan Ekor Naga. Menurut Sukintaka (1992:44) mengemukakan
bahwa bentuk penyajian pembelajaran terhadap perkembangan tahap III
sebaiknya dalam bentuk bermain beregu, komando, tugas, dan lomba. Perlu
diketahui mereka ingin mengetahui makna dari semua yang dilakukan.
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2.1.4 Modifikasi Pembelajaran Penjas
Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan
karakeristik program pendidikan jasmani itu sendiri “Developmentally Appropriate
Practce”(DAP), artiya adalah tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan
perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan
tersebut. Dengan demikian 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 ke arah perubahan yang lebih baik. (Samsudin,
2000:58)
2.1.4.1 Konsep Modifikasi
Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru
agar pembelajaran mencerminkan DAP. Esensi modifikasi adalah menganalisis
sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunnya dalam
bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar siswa
dalam belajarnya. (Samsudin, 2000:58)
Oleh karena itu, DAP termasuk didalamnya “body scaling”atau ukuran tubuh
siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran
penjas. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi
pelajaran dengan cara menurunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang
potensial dapat memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan
untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak
bisa menjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat
yang lebih tinggi (Adang Suherman dan Bahagia, 2000:1).
Dengan melakukan modifikasi sarana dan prasarana tidak akan mengurangi
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aktivitas siswa dalam melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan. Bahkan sebaliknya, karena peserta didik dapat difasilitasi untuk lebih
banyak bergerak, melalui pendekatan bermain dalam suasana riang gembira.
Kata kunci pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah “BermainBergerak-Ceria” (Samsudin, 2008:59).
2.1.4.2 Tujuan Modifikasi
Menurut Lutan (1988) dalam (Samsudin 2000:59) menyatakan: modifikasi
dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diperlukan
dengan tujuan agar:
1) Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran
2) Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi
3) Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar
Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada didalam
kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif,
afektif, dan psikomotorik anak.
Melakukan

modifikasi,

dapat

digunakan

sebagai

alternatif

dalam

pembelajaran pendidikan jasmani, guru pendidikan jasmani olahraga dan
kesehatan akan lebih mudah menyajikan materi pembelajaran yang sulit menjadi
mudah dan disederhanakan tanpa takut kehilangan makna dan apa yang akan
diberikan. Anak akan lebih banyak bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi
yang dimodifikasi (Samsudin, 2008:60).

2.1.5 Karakteristik Permainan Sepakbola
2.1.5.1 Pengertian Permainan Sepakbola
Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari
sebelas pemain, dan salah satunya sebagai penjaga gawang. Permainan ini
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hampir seluruhnya dimainkan dengan menggunakan tungkai, kecuali penjaga
gawang yang dibolehkan menggunakan lengannya di daerah tendangan
hukumannya. Dalam perkembangannya permainan sepakbola dapat dimainkan
di luar lapangan (out door) dan di dalam ruangan (in door) atau tertutup (Sucipto,
dkk, 2000:7).
2.1.5.2 Tujuan Permainan Sepakbola
Tujuan permainan sepakbola adalah pemain memasukkan bola ke gawang
lawannya dan berusaha menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan.
Suatu regu dinyatakan menang apabila regu tersebut dapat memasukkan bola
terbanyak ke gawang lawannya, dan apabila sama maka permainan dinyatakan
seri atau draw.
Tujuan dari permainan diatas hanya merupakan tujuan sementara saja.
Tujuan yang paling utama dan paling diharapkan untuk dunia pendidikan
terutama pendidikan jasmani adalah sepakbola merupakan salah satu mediator
untuk mendidik anak agar kelak menjadi anak yang cerdas, terampil, jujur, dan
sportif. Selain itu melalui permainan sepakbola kita mengharapkan dalam diri
anak akan tumbuh dan berkembang semangat persaingan (competition), kerja
sama (cooperation), interaksi sosial (social interaction), dan pendidikan moral
(moral education) (Sucipto, dkk, 2000:7).
2.1.5.3 Analisis Pola Gerak Dominan dalam Permainan Sepakbola
Gerakan-gerakan pada permainan sepakbola antara lain gerakan lari,
lompat, loncat, menendang, menghentakkan, dan menangkap bola bagi penjaga
gawang. Semua gerakan-gerakan tersebut terangkai dalam suatu pola gerak
yang diperlukan pemain dalam menjalankan tugasnya bermain bola.
Jika dilihat dari rumpun gerak dan keterampilan dasar, terdapat tiga dasar
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keterampilan diantaranya adalah lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif.
1) Lokomotor
Pada keterampilan bermain sepakbola ada gerakan berpindah tempat,
seperti lari ke segala arah, meloncat atau melompat, dan meluncur. Gerakan
tersebut di atas termasuk kedalam rumpun gerak lokomotor.
2) Non lokomotor
Dalam bermain sepakbola ada gerakan-gerakan yang tidak berpindah
tempat, seperti menjangkau, melenting, membungkuk, dan meliuk. Gerakangerakan tersebut tergolong dalam rumpun gerak non lokomotor.
3) Manipulatif
Gerakan-gerakan yang termasuk kedalam rumpun gerak manipulatif dalam
permainan sepakbola, meliputi gerakan menendang bola, menggiring bola,
menyundul bola, merampas bola, dan menangkap bola bagi penjaga gawang,
atau lemparan ke dalam untuk memulai permainan setelah bola keluar lapangan.
Kalau kita amati, cabang olahraga sepak bola memiliki keterampilan yang
komplek

dan

bersifat

terbuka.

Kompleksitas

keterampilan

sepak

bola

meliputi menendang bola, menggiring bola, menyundul bola, merampas bola,
melempar dan menangkap bola. Belum lagi kalau kita analisis dari tiap-tiap
keterampilan itu sendiri, seperti menggiring bola.
Teknik menggiring bola dibedakan berdasarkan perkenaan kaki dengan
bola seperti menggiring bola dengan kaki bagian dalam (inside of the
foot), menggiring dengan kaki bagian luar (outside of the foot), menggiring
bola dengan punggung kaki (inside of the instep). Berdasarkan bagian kaki
yang digunakan untuk menggiring bola ada karakteristik tersendiri jika dilihat
dari tujuannya. Salah satu tujuan dari menggiring bola adalah untuk melewati
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lawan, untuk mencari kesempatan memberikan umpan pada teman dengan
tepat, untuk menahan bola agar tetap dalam penguasaan, menyelamatkan bola
apabila tidak terdapat kemungkinan atau kesempatan untuk memberikan operan
kepada teman.
Melihat kompleksitas skill dan keterampilan terbuka dari cabang olahraga
sepak bola, maka untuk dapat diajarkan di sekolah-sekolah perlu diadakan
pengembangan dan modifikasi pembelajarannya. Untuk itu perlu dimodifikasi
dengan cara mengurangi struktur permainan yang sebenarnya, sehingga strategi
dasar bermain dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Pengurangan struktur
permainan ini dapat dilakukan terhadap faktor-faktor ukuran lapangan,
jumlah/ukuran/kualitas

peralatan

yang

digunakan,

jenis

keterampilan

yang diterapkan, aturan permainan, jumlah pemain, tujuan permainan dan lainlain.
Dalam mengembangkan dan memodifikasi pendidikan jasmani khususnya
pembelajaran

sepak

bola,

kita

mengenal

aspek-aspek

yang

perlu

dikembangkan. Seperti aspek psikomotor, yang meliputi kebugaran jasmani, dan
keterampilan. Unsur -unsur kebugaran jasmani yang dapat dikembangkan
melalui olahraga sepak bola seperti kekuatan (strength), kecepatan (speed),
agilitas (agility), daya tahan (endurance) dan lainnya. Sedangkan aspek skill,
sepak bola tergolong pada jenis olahraga yang memilki keterampilan terbuka.
Artinya kita dituntut untuk memanipulasi obyek lingkungan dalam situasi yang
berubah-ubah dari tekanan lawan, ruang dan waktu yang terbatas. Dari
pengalaman mengatasi tekanan dengan menggunakan keterampilan yang
dimiliki, maka kemampuan akan meningkatkan untuk menentukan sikap dan
gerak dalam kurun waktu yang singkat didalam kehidupan sehari-hari. (Sucipto
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dkk, 1999 : 7)
Dari analisis diatas dapat disimpulkan, dari gerakan-gerakan bermain
sepak bola terdapat pola gerak yang bersifat dominan. Pola gerak dominan inilah
yang menjadi ciri khas dari permainan sepak bola. Seperti lari keberbagai arah
untuk mengikuti irama permainan, meloncat atau melompat pada saat
menyundul bola, merampas bola, menangkap bola, menendang, menggiring
merupakan gerak-gerak dominan dalam permainan sepakbola. Pola gerak
dominan inilah yang membedakan karakteristik cabang olahraga satu dengan
yang lainnya. Akan tetapi ada kalanya cabang-cabang olahraga memiliki pola
gerak dominan yang hampir

sama.

Penguasaan

pola

gerak

dominan

merupakan syarat mutlak guna terbentuknya keterampilan khas dalam satu
cabang olahraga, termasuk cabang sepak bola. Jika pola gerak dominan
tidak dimiliki oleh siswa, maka ia akan menemui kesulitan dalam bermain
sepak bola. Untuk itu pola gerak dominan sangat perlu dimiliki oleh siswa
sebelum bermain sepak bola.

2.1.6 Teknik Dasar Bermain Sepakbola
Teknik dasar bermain bola merupakan bagian penting dalam sepak bola
yang harus dikuasai oleh setiap pemain. (Remmy Muchtar, 1992 : 27)
teknik sepak bola adalah “Cara pengolahan bola atau pengolahan gerak
tubuh dalam bermain
gerakan-gerakan

sepak

bola

adalah

semua

cara

pelaksaaan

yang diperlukan untuk bermain sepak bola, terlepas sama

sekali permainannya”.
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa, teknik dasar
bermain sepak bola merupakan cara-cara memainkan bola dan gerak tubuh yang
mendukung kemampuan memainkan bola yang berdiri sendiri terlepas dari
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permainan sepak bola yang sebenarnya. Bertolak dari pengertian teknik
dasar bermain bola yang telah dikemukakan diatas dapat di identifikasi bahwa
teknik dasar bermain sepak bola dibedakan menjadi dua macam dalam hal ini
(Remmy Muchtar, 1992 : 27) mengelompokkan teknik sepak bola terdiri atas :
1. Teknik badan adalah cara menguasai gerak tubuhnya dalam permainan terdiri
atas : cara lari, melompat dan gerak tipu.
2. Teknik bola adalah semua gerakan-gerakan dengan bola terdiri dari :
(a) Teknik menedang bola (kicking), (b) Teknik menahan bola (trapping),
(c) Teknik menggiring bola (dribbling), (d) Gerak tipu dengan bola, (e) Teknik
menyundul bola (heading), (f) Teknik merebut bola (tackling), (g) Teknik
lemparan kedalam ( Throw in), (h) Teknik penjaga gawang (goal keeping).
2.1.6.1 Gerak Dasar Dribbling Bola
1) Teknik Dribbling bola dengan kura-kura kaki bagian dalam
1. Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang bola
2. Kaki yang digunakan untuk menggiring bola tidak ditarik kebelakang
hanya diayunkan ke depan.
3. Diupayakan setiap melangkah secara teratur bola disentuh/didorong
bergulir ke depan.
4. Bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki dengan demikian bola tetap
dikuasai
5. Pada

waktu

menggiring

bola

kedua

lutut

sedikit

ditekuk

untuk

mempermudah penguasaan bola.
6. Pada saat kaki menyentuh bola, pandangan ke arah bola dan selanjutnya
melihat situasi lapangan.
7. Kedua lengan menjaga keseimbangan di samping badan. (Sucipto dkk,
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2000:29).

Gambar 2.1 Dribbling bola dengan kura-kura kaki bagian dalam
(Sucipto dkk, 2000:29)
2) Teknik Dribbling bola dengan kura-kura kaki bagian luar
1. Posisi kaki menggiring bola sama dengan menendang dengan punggung
kaki
2. Posisi kaki menggiring bola hanya menyentuh / mendorong bola bergulir ke
depan.
3. Tiap melangkah secara teratur kaki menyentuh bola
4. Bola selalu dengan dengan kaki agar bola tetap dikuasai
5. Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah untuk menguasai bola
6. Pada saat kaki menyentuh bola, pandangan kearah bola selanjutnya melihat
situasi.
7. Kedua lengan menjaga keseimbangan disamping
2000:30)

badan (Sucipto dkk,
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Gambar 2.2 Dribbling bola dengan kura-kura kaki bagian luar
(Sucipto dkk, 2000:30)
3) Teknik Dribbling bola dengan kura-kura kaki penuh.
1. Posisi kaki menggiring bola sama dengan posisi menendang dengan
punggung kaki
2. Kaki yang digunakan menggiring bola hanya menyentuh / mendorong bola
tanpa terlebih dahulu ditarik ke belakang dan diayun ke depan.
3. Setiap melangkah secara teratur kaki menyentuh bola
4. Bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki dengan demikian bola tetap
dikuasai
5. Kedua lutut sedikit ditekuk agar mudah menguasai bola
6. Pandangan melihat bola pada saat kaki menyentuh, kemudian lihat situasi
dan kedua lengan menjaga keseimbangan di samping badan.
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Gambar 2.3 Dribbling bola dengan punggung kaki
(Sucipto dkk, 2000:31)
2.1.6.2 Perbedaan antara Pembelajaran Dribbling Sesungguhnya dengan
Dribbling Ekor Naga
Tabel 2.1 Perbedaan antara pembelajaran dribbling sesungguhnya dengan
modifikasi pembelajaran dribbling ekor naga.
Dribbling Sebenarnya

Dribbling Ekor Naga

Dribbling zig zag kekanan dan kekiri Dribbling bebas
dengan cone diletakkan sejajar
Menggunakan bola standart
Tidak

memakai

alat

Menggunakan bola plastik
bantu Menggunakan ekor dari pita berwarna

pembelajaran
Tidak

ada

sebagai alat bantu pembelajaran
pemenang

dalam Dalam pembelajaran dribbling ekor

pembelajaran dribbling sebenarnya

naga ini terdapat pemenang

2.2 Kerangka Berfikir
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas dapat
diajukan kerangka pemikiran sebagai berikut :
Sepak bola adalah permainan beregu, masing-masing terdiri sebelas
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pemain salah satunya penjaga gawang. Kalau kita tinjau pada analisis pada pola
gerak domain permainan sepakbola disitu terdapat gerakan lari, lompat, loncat,
menendang, menghentikan dan menangkap bola bagi penjaga gawang. Semua
gerakan

tersebut

terangkai

dalam

satu

pola

gerak

yang diperlukan

dalam menjalankan tugasnya bermain sepak bola.
Melihat kompleksitas skill dan keterampilan terbuka dari cabang olahraga
sepak bola maka untuk dapat diajarkan di sekolah-sekolah perlu diadakan
pengembangan dan modifikasi dalam pembelajarannya. Modifikasi tersebut
dapat dilakukan

dengan

berbagai

metode

penyampaian,

bentuk

materi

pembelajaran, baik dalam pembelajaran permainan maupun dalam mengajarkan
pembelajaran teknik dasar, dengan tidak mengurangi strukutur latihan dasar
permainan sepak bola bahkan ukuran lapangan, media

pembelajaran maupun

fasilitas sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan sekolah yang
ada, sehingga strategi dasar maupun berbagai bentuk metode pembelajaran
permainan maupun teknik dasar
dengan

mudah

oleh

permainan

sepak

bola

dapat

diterima

siswa, menyenangkan, menarik, dan dapat memotifasi

siswa dalam melakukan latihan maupun

selama

mengikuti

pembelajaran

olahraga disekolah. Demikian juga metode pembelajaran teknik dasar yang
dikuasai oleh siswa dapat diupayakan dengan berbagai model sesuai dengan
karakteristik siswa, fasilitas sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan
kondisi yang ada disekolah masing-masing.
Dalam

mengembangkan

dan

memodifikasi

pembelajaran

khususnya

penguasaan bagian perbagian dari teknik-teknik dasar dalam permainan
sepakbola, khususnya dribbling dapat didesain dengan model permainan sesuai
dengan karakteristik anak usia Sekolah Dasar. Salah satu contohnya dapat
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dikembangkan suatu model pembelajaran dribbling dengan bermain “Ekor Naga”.
Dari

berbagai

contoh pengembangan model pembelajaran tersebut, untuk

menjawab tuntutan kurikulum dimana permainan sepak bola tidak hanya bisa
dinikmati atau dilakukan oleh anak laki-laki saja, namun siswa perempuan pun
dapat menikmati pembelajaran tersebut, bahkan terlibat aktif selama proses
pembelajaran, maka perlu diciptakan suatu produk model pengembangan
pembelajaran dalam pendidikan jasmani.
Dengan permainan mengumpulkan ekor ini peneliti akan mengembangkan
teknik dasar permainan sepak bola yaitu dribbling. Karena pada permainan
ekor naga terdapat unsur menggiring bola dan juga melindungi bola dari lawan,
hal ini bisa meningkatkan kualitas teknik dribbling pada permainan sepak bola.
Agar kualitas menggiring itu sempurna maka harus ada lawan yang merebut bola
dari penguasaan, karena jika sudah bermain dalam lapangan sepak bola yang
sesungguhnya pemain sepak bola dituntut harus bisa menggiring untuk melewati
hadangan lawan dan juga melindungi bola dari lawan.
Dengan demikian melalui pengembangan model pembelajaran dribbling
pada permainan sepakbola dengan mengunakan permainan ekor naga
diharapkan anak-anak mampu meningkatkan kualitas dribbling mereka

pada

saat bermain olahraga sepak bola selain itu dapat mengambil pembelajaran
yang positif yang terkandung di dalamnya baik itu berupa pembelajaran
etika,

moral,

menggunakan

serta

nilai-nilai

pendekatan

yang

bermain

terkandung
anak

akan

di

dalamnya.
lebih

tertarik

Dengan
untuk

mempelajari teknik dasar dalam permainan sepak bola. Selain itu diharapkan
permainan ini dapat kita kembangkan agar menjadikan permainan yang menarik
bagi anak-anak.

BAB V
KAJIAN DAN SARAN
5.1 Kajian Prototipe Produk
Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model
permainan ekor naga pada pembelajaran dribbling sepakbola yang berdasarkan
data pada saat uji coba skala kecil (N=12) dan uji coba skala besar (N=27) pada
siswa kelas V MI Al Iman Banaran Gunungpati Kota Semarang.
Produk model permainan ekor naga sudah dapat dipraktikkan kepada
subyek uji coba. Hal ini berdasarkan analisis data hasil uji coba skala besar dari
evaluasi ahli penjas didapat prosentase sebesar 75% dikategorikan baik, hasil
analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 85,33%
dikategorikan baik. Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada diperoleh
rata-rata prosentase sebesar 80,16% maka produk permainan ekor naga ini
dikatakan layak sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas V MI Al Iman
Banaran Gunungpati Kota Semarang.
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Produk model permainan ekor naga sudah dapat digunakan bagi siswa kelas
V MI Al Iman. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba skala besar
didapat

rata-rata

prosentase

pilihan

jawaban

yang

sesuai

89,45%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan ekor naga ini
telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V
MI Al Iman Banaran Gunungpati Kota Semarang.
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2) Penggunaan produk permainan ekor naga dapat mengatasai masalah
keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran dribbling sepakbola. Hal ini
dapat dilihat dari bola yang digunakan adalah bola plastik dan bisa dengan
mudah didapat dan harganya murah, yang mana jika membeli satu bola sepak
dengan harga tersebut dapat dibelikan bola plastik yang tentunya dapat lebih
banyak dan sangat mendukung untuk proses pembelajaran. Hal ini bisa
meringankan beban dari guru penjas maupun pihak sekolah untuk
menyediakan sarana dan prasarana untuk pembelajaran sepakbola.
3) Penggunaan produk permainan ekor naga dapat meningkatkan koordinasi
gerak peserta didik dengan prosentase rata-rata aspek psikomotor sebesar
82,6% maka aspek tersebut dapat dikategorikan baik.

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Lebih
Lanjut
Beberapa

hal

yang

dapat

diperhatikan

untuk

proses

pelaksanaan

pembelajaran lebih lanjut dari penelitian pengembangan ini, antara lain :
1) Model permainan ekor naga pada pembelajaran dribbling sepakbola sebagai
produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai
alternatif penyampaian materi pembelajaran dribbling permainan sepakbola
untuk siswa kelas V SD.
2) Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga
dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam
pembelajaran penjas.
3) Bagi guru penjas diharapkan dapat mengembangkan model-model permainan
sepakbola yang lebih menarik lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran
permainan sepakbola di sekolah.
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4) Bagi guru penjas, adanya ketersediaan lapangan yang luas maka permainan
ekor naga dapat dilaksanakan di halaman sekolah.
5) Bagi guru penjas, untuk mengatasi masalah ketersediaan bola dalam
pembelajaran dribbling sepakbola maka dalam permainan ekor naga dapat
menggunakan bola plastik yang harganya murah.
6) Bagi siswa, kebingungan dan kesalahan dalam bermain permainan ekor naga
khususnya bagi para pemula diharapkan tidak mengurangi motivasi dalam
bermain. Sebaliknya, siswa diharapkan dapat terus belajar dan berlatih untuk
dapat menguasai kompleksitas tugas gerak dalam permainan ekor naga
sehingga siswa dapat bermain permainan ekor naga dengan baik dan benar.
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