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ABSTRAK 
 

 
Muhammad Hajar Hanggara. 2015. Pengembangan Model Permainan  Free 
Ball dalam Pembelajaran sepakbola  Pada Siswa Kelas IV SD Labschool Unnes  
Tahun Pelajaran 2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Tri Rustiadi, M.Kes. 
 
Kata kunci: Pengembangan, Sepakbola, Permainan freeball. 

Latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran pendidikan jasmani 
pada materi sepak bola masih kurangnya suatu variasi atau modifikasi suatu 
permainan dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa jenuh, kurang 
termotivasi dan kurang aktif dalam pembelajaran sehingga kurang efektif. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana permainan freeball dapat 
mengatasi masalah kurangnya minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta membentuk modifikasi 
permainan sepakbola yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV SD 
Labschool Unnes. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model 
pembelajaran sepakbola berupa permainan freeball untuk mengatasi kurang aktif 
dan minat siswa yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV SD Labschool 
Unnes Semarang dalam pembelajaran penjaskes.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg dan 
Gall dalam Sugiyono yaitu: (1) Melakukan penelitian pendahuluan dan 
pengumpulan informasi. Termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka. (2) 
Mengembangkan bentuk produk awal (berupa peraturan permainan freeball). (3) 
Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli 
pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner 
dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. (4) Revisi produk 
pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok 
kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat 
oleh peneliti. (5) Uji coba lapangan. (6) Revisi produk akhir yang dilakukan 
berdasarkan hasil uji coba lapangan. (7) Hasil akhir model pembelajaran 
sepakbola melalui permainan freeball bagi siswa kelas IV sekolah dasar (SD) 
yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan. 
 Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli penjas 74% 
(baik), ahli pembelajaran 80% (baik), uji coba skala kecil 77% (baik), dan uji coba 
skala besar 91% (baik). Dari data yang diperoleh pada uji skala besar aspek 
kognitif 91% (sangat baik),Psikomotor 78% (baik) dan afektif 98% (sangat baik). 

Berdasarkan data yang ada  dapat disimpulkan bahwa model permainan  

freeball ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran permainan 

sepakbola bagi siswa terutama siswa sekolah dasar dan seluruh masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi guru pendidian jasmani di 

sekolah dasar untuk menggunakan produk permainan freeball ini sebagai 

alternatif pembelajaran permainan sepakbola. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

MOTTO  

 Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci untuk 

sukses. Jika Anda mencintai yang Anda kerjakan, Anda akan sukses. 

(Albert Schweitzer) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan dan merupakan alat pendidikan dan sebagai usaha pendidikan 

dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. 

Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk mengembangkan kawasan organik, 

neuromuskuler, intelektual dan sosial. (Abdulkadir Ateng, 1992:4).  

Jadi pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan 

penalaran, dan penghayatan nilai-nilai serta pembiasaan pola hidup sehat untuk 

merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang. Adapun yang membedakan antara pendidikan jasmani dengan mata 

pelajaran lain adalah alat yang digunakan yaitu gerak insani atau manusia yang 

bergerak secara sadar. Gerak itu dirancang oleh guru dan diberikan dalam 

situasi yang tepat, agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan 

siswa secara optimal.  

Suatu pendidikan dapat berjalan dengan sukses dan lancar ditentukan 

oleh beberapa unsur antara lain guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, 

tujuan, metode, lingkungan yang mendukung dan penilaian. Guru merupakan 

unsur yang paling menentukan keberhasilan proses pendidikan jasmani. Namun 

lebih sukses harus didukung oleh unsur yang lain seperti tersebut diatas. Proses 

pembelajaran penjas harus didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran 
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yang memadai, seperti alat-alat olahraga dan lapangan sebagai sumber belajar 

penjas. Jika salah satu diantaranya kurang memadai baik terbatas secara 

kuantias maupun kualitasnya maka memiliki pengaruh yang besar pada proses 

pembelajaran tersebut. Salah satu kurang berkembangnya proses pembelajaran 

penjas di sekolah dikarenakan kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjas 

dalam menggunakan model pembelajaran. Guru penjas selalu menggunakan 

sarana dan prasarana yang seadanya secara terus menerus tanpa berpikir untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovatif, 

sehingga banyak siswa merasa jenuh dan bosan. Banyak guru penjas yang 

masih menggunakan proses pembelajaran konvensional sehingga menjadikan 

proses pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik. 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dalam menyiapkan siswa 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi kehidupan yang akan 

datang. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat, dan orang tua. Untuk mencapai suatu keberhasilan, perlu dukungan 

dan partisipasi aktif yang bersifat terus menerus dari semua pihak.Pembangunan 

dibidang pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas manusia.Salah satu upaya tersebut adalah mewujudkan 

manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil, sportif, dan bermoral melalui 

pendidikan jasmani. 

 Sekolah merupakan organisasi yang tersusun rapi. Segala kegiatannya 

direncanakan dan diatur dalam kurikulum dan untuk mengantisipasi kemajuan 

zaman, kurikulum selalu diadakan perubahan, diperbaiki dan disempurnakan 

agar apa yang diberikan oleh sekolah terhadap anak didiknya dapat menghadapi 



3 

 

 

 

hidup di masa sekarang dan masa depan, sehingga sekolah merupakan tempat 

untuk belajar agar tujuan dan cita-citanya dapat tercapai. 

Proses pembelajaran penjas di sekolah memberi kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat secara langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, bermain, dan aktivitas olahraga secara sistematik, dan terarah 

sebagai media untuk meningkatkan kemampuan. Gerak sebagai aktivitas 

jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk belajar dalam upaya 

mengenal dunia dan dirinya sendiri. 

Untuk dapat mengembangkan kemampuan gerak dasar siswa dengan 

baik seorang guru harus memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan 

pembelajaran penjas sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik siswa serta kemampuan memodifikasi dan menentukan model-

model pembelajaran serta pendekatan yang paling tepat merupakan sarana yang 

efektif untuk mencapai tujuan pelaksanaan penjas di sekolah dan sekaligus 

sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan lebih bervariasi dan tidak menjenuhkan. 

SD Labschool Unnes merupakan suatu sekolah dasar swasta yang 

dimiliki oleh Universitas Negri Semarang (UNNES) yang berlokasi di Jl.Manoreh 

IV Sampangan Semarang. SD Labschool Unnes ini dikelilingi pagar sekolah 

yang membatasi dengan jalan, perumahan warga, maupun sarana umum 

lainnya. Sekolah dasar ini memiliki halaman dan lapangan sekolah yang sangat 

luas. Tetapi halaman dan lapangan ini tidak sepenuhnya digunakan oleh SD 

Labschhol Unnes, karena banyak sekolah-sekolah yang lain di sekitar SD 

Labschool juga ikut meminjam dan menggunakan lapangan. Lapangan dan 
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halaman SD Labschool Unnes digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk 

untuk pembelajaran penjas.  

Kebanyakan sekolah dasar (SD) masih mempunyai kendala untuk 

melakukan proses pembelajaran penjas. Selain kurang maksimalnya guru dalam 

melakukan pembelajaran, masalah yang sering kita jumpai yaitu tentang 

kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Tetapi di SD Labschool 

Unnes memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Terutama sarana 

dan prasarana permainan bola besar yang cukup ketersediaannya di sekolah 

dasar. Soalnya apabila sarana dan prasarana yang minim, akan menimbulkan 

ketidakefektifan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dari 

ketidakefektifan dalam proses pembelajaran maka akan timbul masalah baru, 

masalah tersebut adalah keterampilan koordinasi gerak peserta didik tentunya 

tidak bisa tercapai dengan baik. Hal itu dapat berpengaruh pada kebugaran 

jasmani peserta didik. Bentuk aktivitas yang dapat menambah keterampilan 

koordinasi gerak peserta didik adalah bermain bola menggunakan kaki, bermain 

bola dengan berbagai ukuran dengan menggunakan tangan, memukul bola 

dengan memakai pemukul. 

Peneliti melakukan observasi tanggal 20 mei 2015 untuk mengetahui 

sarana dan prasarana pembelajaran sepak bola. Berikut ini adalah hasil survei 

yang didapat sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sepakbola di SD Labschool 

Unnes 

(sumber: hasil survei Mei 2015) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana 

pembelajaran sepakbola SD Labschool Unnes sudah lengkap. Sekolah dasar ini 

memiliki lapangan sepakbola sendiri untuk proses pembelajaran penjas, 

sehingga saat ada materi sepakbola, siswa menggunakan lapangan ini cukup 

maksimal. 

Peneliti mengamati bahwa dalam proses pembelajaran penjas 

khususnya dalam pembelajaran sepakbola masih kurangnya suatu model atau 

modifikasi suatu permainan. Sehingga dalam proses pembelajaran sepakbola 

siswa terlihat jenuh dan kurang termotivasi dalam bermain sepakbola. Hal ini 

dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran siswa yang tidak 

sesuai dengan harapan. 

Sesuai dengan kompetensi dasar permainan bola besar kelas IV yaitu, 

mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam modifikasi permainan sepakbola, 

serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Materi ajar yang diajarkan 

passing, control, shotting, dribbling. Peneliti juga mengamati proses 

pembelajaran permainan sepakbola di SD Labschool Unnes berlokasi di daerah 

peneliti.  

No Sarpras sepakbola 
Banyak 

1. Lapangan 1 

2. Bola 7 

3. Gawang 2 

4.  
Kun 

25 miring 
4 corong 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ada beberapa hal yang 

ditemui peneliti dalam proses pembelajaran bola besar khususnya permainan 

sepakbola, antara lain:  

1) Peraturan permainan sepakbola yang digunakan masih peraturan yang baku. 

2) Ada beberapa siswa yang kurang aktif dan tehnik dasar dalam pembelajaran 

sepakbola masih minim. 

3) Pembelajaran sepakbola yang ada masih minim suatu model atau modifikasi 

permainan. 

        Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran permainan sepakbola yang 

diberikan kurang efektif dan kurang menumbuhkan minat siswa agar aktif 

bergerak. 

        Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembelajaran sepakbola 

tersebut, maka seorang guru penjas harus mengambil langkah kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang 

diharapkan yaitu dengan mengembangkan permainan sepakbola agar dapat 

menciptakan suatu model pembelajaran dalam bentuk permainan baru yang 

bertujuan untuk menarik minat siswa serta membuat pembelajaran tidak monoton 

sehingga siswa tidak merasa cepat bosan dan lebih termotivasi dalam mengikuti 

proses pembelajaran penjas. 

        Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

model pembelajaran sepakbola yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif 

dengan menggunakan permainan freeball. 

        Permainan freeball adalah permainan bola bebas yang berarti sebuah 

permainan yang mengandung kerjasama, koordinasi, ketepatan dan sportivitas, 

dengan modifikasi dari sepak bola dan permainan, permainan di lakukan di 
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lapangan yang sudah di buat yaitu berbentuk kotak, dan lapangan freeball 

mempunyai 4 gawang, permainan dimulai dari tengah lapangan dan jika bola 

keluar dari lapangan permainan di mulai dari sudut-sudut lapangan dengan cara 

di pasing bukan di lempar. Inti dari permainan freeball adalah agar peserta didik 

bisa melakukan pasing, control, dan dribling, dan memudahkan siswa untuk 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang manapun yang paling dekat, 

waktu permainan 2 x 20 menit, permainan freeball ini dikembangkan dari 

permainan sebelumnya yang sudah pernah diteliti yaitu permainan yang berjudul 

“soccer ball happy”, karena didalam permainan soccer ball happy masih ada 

permasalahan dan peraturan permainan yang masih harus diperbaiki, sehingga 

peneliti mengembangkan permainan soccer ball happy ini dengan menciptakan 

permainan yang berjudul freeball. 

1.2. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dikembangkan agar 

substansi penelitian ini tidak melebar dan agar dapat kesepahaman penafsiran 

tentang substansi yang ada dalam penelitian ini. Peneliti membatasi penelitian 

pada kemampuan teknik dasar bermain sepak bola khususnya teknik passing, 

controlling dan kerja sama tim dalam pembelajaran dengan pendekatan bermain 

melalui permainan freeball pada siswa kelas IV SD Labschool  Unnes 

1.3. Rumusan Masalah 

Dalam sebuah penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang akan 

diteliti, dianalisis dan diusahakan untuk pemecahannya. Dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan di kaji adalah :“Bagaimana pengembangan model 
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permainan freeball dalam pembelajaran sepakbola pada siswa kelas IV SD 

Labschol Unnes tahun pembelajaran 2015?” 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model 

pembelajaran sepakbola berupa pengembangan model permainan freeball 

dalam pembelajaran sepakbola pada siswa kelas IV SD LABSCHOOL UNNES 

tahun pelajaran 2015 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model permainan sepakbola yang sesuai dengan 

karakteristik siswa sekolah dasar, yang dapat mengembangkan semua aspek 

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

dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga derajat kebugaran jasmani dapat 

terwujud, serta dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran sepakbola. 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Menghasilkan model pembelajaran sepak bola berupa permainan 

pengembangan 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. 
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1.6 Pentingnya Pengembangan 

1.6.1 Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan inspirasi bila kelak 

peneliti menjadi seseorang yang ahli dalam bidang olahraga, serta peneliti 

dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan model  permainan 

freeball sesuai dengan karakteristik sekolah. 

1.6.2 Bagi Guru Penjas 

Sebagai alternatif guru penjas dalam menyampaikan materi 

pembelajaran  melalui model permainan sepakbola freeball pada siswa kelas 

IV sekolah dasar. 

1.6.3 Bagi Siswa 

Dengan diterapkannya model pengembangan permainan sepakbola 

freeball siswa kelas IV SD Labschool Unnes, siswa menjadi lebih antusias 

dalam mengikuti proses pembelajaran penjas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1.Hakikat Pendidikan Jasmani 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari 

sistem pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kesehatan, kebugaran jasmani, moral, sosial, dan emosional. Selain itu 

juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam 

berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas penjas. Komponen pendidikan 

jasmani meliputi 3 ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar cenderung aktif bergerak dan 

bermain. Dalam pembelajaran penjas diharapkan bisa menjadi media bagi siswa 

sekolah dasar untuk melakukan berbagai bentuk gerak agar memperoleh 

berbagai keterampilan.Teori yang diutarakan oleh Bucher dalam Sukintaka 

(1992:10) berpendapat bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari 

proses pendidikan umum, yang bertujuan untuk mengembangkan jasmani, 

mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik dengan aktivitas jasmani sebagai 

wadahnya. 

Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang, yaitu: 

1) Pandangan Tradisional, yang menganggap bahwa 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 
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2) rohani manusia. Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap saja 

(Adang Suherman, 2000:17).  

3)  Pandangan modern yang sering juga disebut pandangan holoistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian 

yang terpadu. Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan 

sebagai proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani, dan 

penyelenggaranya harus terjalin dengan baik. Dengan demikian akan 

nampak bahwa pendidikan jasmani sangat penting bagi pengembangan 

manusia secara utuh dan merupakan dari pendidikan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, penjas tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja 

atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Pandangan holistik 

ini,pada awalnya kurang banyak memasukkan aktivitas sport karena 

pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu pada akhir abad 19 yang 

menganggap bahwa sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. Namun tidak bisa 

dipungkiri sport terus tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang 

merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sport menjadi popular, 

siswa menyenangi dan ingin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi 

disekolah-sekolah hingga para pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima 

sport dalam kurikulum di sekolah karena mengandung nilai-nilai 

pendidikan(Adang Suherman, 2000:19) 

 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan penjas tidak 
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semata mata pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental dan 

sosial. Cakupan pendidikan jasmani adalah sebagai berikut: 

1) Perkembangan fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (Physical Fitness). 

2) Perkembangan gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara 

efektif, efisien, halus, indah dan sempurna. 

3) Perkembangan mental 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan 

menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjas ke dalam 

lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat (Adang 

Suherman, 2000:22-23). 

2.2.Pengertian Gerak 

 Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku 

gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain 

mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, gerak 

(motor) ruang lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor (Amung Ma’mun dan 

Yudha M. Saputra, 2000:20). 
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 2.2.1 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. 
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Pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan 

munculnya 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). 

2.3. Hakikat Model Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan 

siswa.Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar.Isi yang 

terkandung di dalam model pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Contoh strategi pengajaran 

yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar mengajar adalah manajemen 

kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat bantu pengajaran. Dalam 

pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai pusat dari proses, 

antara lain guru berperan sebagai sumber informasi, pengelolakelas, dan 

menjadi figur yang harus diteladani.Model pembelajaran yang menarik dan 

variatif akanberdampak pada minat maupun motivasi peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas.  

2.3.1 Model-model pembelajaran 

1) Model Interaksi Sosial  

Model interaksi sosial bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

seseorang yang akan dan harus berinteraksi sosial dengan lingkungan lainnya. 

http://adf.ly/Jl5X
http://adf.ly/Jkfb
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Dengan demikian, diharapkan siswa mampu mengembangkan dirinya dan 

pikirannya untuk disumbangkan kepada lingkungan sosialnya. 

2) Model Informasi 

Model informasi bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa 

dalam hal menerima, menyimpan, mengolah, dan menggunakan informasi. 

Dengan cara seperti ini, diharapkan siswa mampu mengakomodasi berbagai 

macam inovasi, melahirkan ide-ide yang berorientasi masa depan, dan mampu 

memecahkan persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya maupun orang lain. 

3) Model Personal  

Model personal bertujuan untuk kepribadian siswa. Fokus utamanya 

adalah pada proses yang memberikan peluang pada setiap siswa untuk 

mengelola dan mengembangkan jati dirinya. 

4) Model Perilaku 

Model perilaku bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa yang 

terukur. Fokus utamanya mengenai perubahan tingkah laku ini didasarkan pada 

prinsip rangsangan dan jawaban (Husdarta dan Yudha M. Saputra,2000:35-39). 

Dari penjelasan dan macam-macam model diatas, disimpulkan bahwa 

sebagai seorang guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan 

pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model 

pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan 

belajar siswa. 

2.4 Pengembangan 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally appropriate practice, 

artinya bahwa tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan 
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kemampuan anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Oleh 

karena itu, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

didik yang sedang belajar.Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu 

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu 

serta mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.Cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa 

manjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat 

yang lebih tinggi (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:1). 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:31-32) menyatakan 

bahwa pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya sehingga pembelajaran strategi dasar bermain 

dapat diterima dengan relatif mudah oleh siswa. Struktur-strukur tersebut 

diantaranya: (1) Ukuran lapangan, (2) Bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang 

digunakan, (3) Jenis skill yang digunakan, (4) Aturan, (5) Jumlah pemain, (6) 

Organisasi permainan, (7) Tujuan permainan. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengembangan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa modifikasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengurangi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran permainan 

dan olahraga yang dilaksakan dalam penjas di sekolah. 

2.4.1 Prinsip-prinsip Pengembangan 

1) Pengembangan Tujuan Pembelajaran 

Pengembangan pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan 

pembelajaran dari mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang 

paling tinggi. Pengembangan tujuan materi ini dapat dilakukan dengan cara 

membagi tujuan materi kedalam tiga komponen, yakni: tujuan perluasan, 
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penghalusan, dan tujuan penerapan (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 

2000:2).  

2) Pengembangan Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam kurikulum pada dasarnya merupakan 

keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Guru dapat 

mengembangkan keterampilan yang dipelajari siswa tersebut dengan cara 

mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. Misalnya 

dengan cara menganalisa dan membagi keterampilan keseluruhan kedalam 

komponen-komponen lalu melatihnya perkomponen sebelum melakukan latihan 

keseluruhan (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:4).  

3) Pengembangan Kondisi Lingkungan Pembelajaran 

Pengembangan lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa klasifikasi seperti peralatan, penataan ruang gerak dalam 

berlatih, jumlah siswa yang terlibat, organisasi atau formasi berlatih (Yoyo 

Bahagia dan Adang Suherman, 2000:7). 

4) Pengembangan Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktifitas belajar yang 

terfokus pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada berbagai situasi. 

Aktivitas evaluasi dapat merubah fokus perhatian siswa dari bagaimana 

seharusnya suatu skill dilakukan menjadi bagaimana skill itu digunakan atau 

apa tujuan skill itu. Oleh karena itu, guru harus pandai-pandai menentukan 

modifikasi evaluasi yang sesuai dengan keperluannya (Yoyo Bahagia dan 

Adang Suherman, 2000:8). 
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2.4.2 Memilih dan Mengevaluasi Pengembangan Permainan dan Olahraga 

Terdapat banyak bentuk pengembangan yang sudah dikembangkan 

oleh para guru.Para guru dapat dengan mudah memilih aktivitas 

pengembangan tersebut. Namun demikian memilih pengembanga aktivitas 

belajar yang berprinsip pada DAP mungkin tidak semudah seperti yang kita 

bayangkan. Para guru memerlukan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan 

menentukan pilihannya. Setiap guru akan mempunyai kriteria masing-masing 

dan biasanya bersifat subjektif. 

Sehubungan dengan itu, berikut ini dipaparkan beberapa azas yang dapat 

dijadikan kriteria oleh para guru dalam mengevaluasi, memilih, membuat 

pengembangan pembelajaran dalam penjas.Apabila semua atau sebagian 

besar jawaban atas pertanyaan dalam kriteria ini adalah “ya”, maka 

pengembangan ini tidak ada masalah. Namun apabila sebaliknya, maka guru 

mempunyai beberapa alternatif, yaitu: tidak memilih pengembangan itu, 

mengembangkan kembali agar sesuai dengan kriterianya, mempertimbangkan 

alternatif lain untuk mencapai tujuan belajar itu.  Berikut adalah hal-hal yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih dan mengevaluasi pengembangan 

permainan dan olahraga menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman 

(2000:16-19).: 

1) Mendorong Partisipasi Maksimal 

Apakah pengembanga itu dapat mendorong atau meningkatkan 

partisipasi belajar siswa secara maksimal?. Dua kriteria yang sering 

digunakan dalam menjawab pertanyaan ini adalah: jumlah waktu  aktif 

belajar gerak (JWAB) dan kesempatan melakukan pengulangan. Apakah 

alat yang digunakan cukup tersedia? 
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2) Memperhatikan Keselamatan (safety) 

Apakah pengembangan berikut peraturannya ini dapat menjaga 

keamanan? Apakah semua peralatan yang digunakannya juga 

aman?,apakah gerak yang diperlukan untuk melakukan permainan itu juga 

aman? Keselamatan merupakan faktor penting dalam mengevaluasi 

permainan atau pengembanganya. 

3) Mengajar Efektivitas dan Efisiensi Gerak 

Apakah pengembangan itu dapat meningkatkan efektivitas penggunaan 

skill dan strategi yang sudah dimiliki anak?Usahakan agar pengembangan 

permainan tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajar anak 

bagaimana melakukan skill atau strategi secara efektif dan efisien. 

4) Memenuhi Tuntutan Perbedaan Kemampuan Anak 

Apakah pengembangan itu memenuhi tuntutan perbedaan kemampuan 

individu?. Apakah peralatan yang diperlukannya tersedia serta bervariasi 

sesuai dengan variasi kemampuan anak yang akan belajarnya? 

5) Sesuai Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Apakah pengembangan permainan sesuai dan didasarkan pada konsep 

pertumbuhan dan perkembangan anak?.Seringkali anak tidak memahami 

peraturan atau tidak aktif terlibat melakukannya. 

6) Memperkuat Keterampilan yang Sudah Dipelajari Sebelumnya 

Apakah keterampilan, konsep, dan strategi yang dipelajari sebelumnya 

dijadikan dasar dalam pengembangan permainan tersebut?. Untuk itu 

pengembangan permainan akan lebih baik apabila ditujukan untuk 

meningkatkan penguasaan keterampilan, konsep, atau strategi yang sudah 

dipelajari sebelumnya oleh siswa. 
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7) Mengajar Menjadi Pemain yang Cerdas 

Apakah skill, konsep, dan strategi yang dipelajari dari pengembangan 

permainan itu memiliki nilai transfer terhadap skill atau permainan lainnya 

sehingga siswa menjadi pemain yang lebih profisien?.Keterampilan, konsep, 

dan strategi dapat pula menjadi pre-requisite terhadap pengembangan 

permainan yang lebih lanjut.Sehingga dengan demikian anak didik dapat 

belajar menjadi seorang pemain yang cerdas. 

8) Meningkatkan Perkembangan Emosional dan Sosial 

Permainan sangat potensial dapat mempengaruhi perkembangan sosial 

dan emosional anak. Pengembangan permainan diharapkan dapat 

meningkatkan perkembangan emosional dan sosial anak ke arah positif.  

2.5 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: 
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1) Jasmani  

a. Waktu reaksi lambat, koordinasi jelek, membutuhkan variasi otot 

besar, senang kejar-kejaran, memanjat, berkelahi, dan berburu. 

b. Aktif, energik, dan senang kepada suara yang berirama. 

c. Tulang lembek dan mudah berubah bentuk. 

d. Jantung mudah dalam keadaan yang membahayakan. 

e. Rasa untuk mempertimbangkan dan pemahaman mulai berkembang. 

f. Koordinasi mata dan tangan berkembang, masih tetap belum bisa 

menggunakan otot-otot halus dengan baik. 

g. Kesehatan umum tidak menentu, mudah terpengaruh terhadap 

penyakit, dan daya perlawanan rendah 

2) Psikologi atau Mental 

a. Bentuk perhatian singkat. 

b. Rasa ingin tahu besar, ingin menemukan dan mengetahui semua 

yang ia lihat, dan menanyakan sesuatu secara alami. 

c. Ada perkembangan kemampuan untuk mengontrol organ untuk 

bicara. 

d. Peningkatan terhadap aktivitas yang disenangi. 

e. Kemampuan menyatakan pendapat masih terbatas. 

f. Tertarik terhadap semuanya. 

g. Menunjukan keinginan berkreatif, daya khayal besar. 

3) Sosial  

a. Dramatik, khayal, dan meniru dan rasa ingin tahu sangat kuat. 

b. Senang berburu, berkelahi, dan memanjat. 
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c. Penyesuaian terhambat, senang yang alami, senang dimanjakan, 

senang kepada dongeng atau cerita, suka diperhatikan oleh 

kelompoknya, individualistik, berjiwa bebas, menyenangi kepada hal-

hal yang membahayakan atau sensasi. 

(2) Tahap II 

Anak kelas III dan IV, berumur diantara 9-10 tahun, mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Jasmani  

a. Perbaikan koordinasi dalam keterampilan gerak. 

b. Daya tahan berkembang. 

c. Koordinasi mata dan tangan baik. 

d. Sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperhatikan. 

e. Perbedaan jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi yang besar. 

f. Secar fisiologis anak putri pada umumnya mencapai kematangan lebih 

dahulu dari pada anak laki-laki. 

g. Gigi tetap, mulai tumbuh. 

h. Perbedaan secara perorangan dapat dibedakan dengan nyata. 

i. Kecelakaan cenderung memacu mobilitas. 

2) Psikologi atau Mental 

a. Perhatian terhadap bentuk berkembang dan berkembangnya masalah 

hasil atau keuntungan. 

b. Kemampuan untuk mengeluarkan pendapat makin berkembang sebab 

telah bertambah pengalamannya. 

c. Sifat berkhayal masih ada, dan menyukai suara berirama dan gerak. 

d. Senang meniru yang sesuai dengan idamannya. 
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e. Perhatian terhadap permainan yang diorganisasi berkembang, tetapi 

anak-anak belum menepati peraturan yang sebenarnya. 

f. Sangat mengharapkan pujian dari orang dewasa. 

g. Aktivitas yang menyenangkan bertambah. 

h. Sangat menyenangi kegiatan kompetitif. 

3) Sosial  

a. Mudah terangsang, tetapi juga mudah terluka karena kritik. 

b. Suatu saat suka membual. 

3) Tahap III 

Anak kelas V dan VI, berumur diantara 11 sampai 12  tahun, mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Jasmani  

a. Pertumbuhan otot lengan dan tungkai makin bertambah. 

b. Ada kesadaran mengenai badannya. 

c. Anak laki-laki lebih menguasai permainan kasar. 

d. Pertumbuhan tinggi dan berat tidak ada. 

e. Kekuatan otot tidak menunjang pertumbuhan. 

f. Waktu reaksi makin baik. 

g. Perbedaan akibat jenis kelamin makin nyata. 

h. Koordinasi makin baik. 

i. Badan lebih sehat dan kuat. 

j. Lebih kuat bila dibandingkan dengan bagian anggota atas. 

k. Ada perbedaan kekuatan otot dan keterampilan antara anak laki-laki 

dengan anak perempuan. 
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2) Psikologi atau Mental 

a. Kesenangan dengan permainan bola makin bertambah. 

b. Menaruh perhatian pada permainan yang terorganisasi. 

c. Sifat kepahlawanan kuat. 

d. Belum mengetahui problem kesehatan masyarakat 

e. Perhatian kepada teman sekelompok makin kuat. 

f. Perhatian kepada bentuk makin bertambah. 

g. Beberapa anak mudah menjadi putus asa dan akan berusaha bangkit 

bila tidak sukses. 

h. Mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjadi dewasa. 

i. Berusaha untuk mendapatkan guru yang dapat membenarkannya. 

j. Mulai mengerti tentang waktu, dan menghendaki segala sesuatunya 

selesai pada waktunya. 

k. Kemampuan membaca mulai berbeda,tetapi anak mulai tertarik pada 

kenyataan yang diperoleh lewat bacaan. 

3) Sosial dan Emosional 

a. Pengantaran rasa emosinya tidak tetap dalam proses kematangan 

jasmani. 

b. Anak putri menaruh perhatian terhadap anak laki-laki. 

c. Ledakan emosi biasa saja. 

d. Rasa kasih sayang seperti orang dewasa. 

e. Senang sekali memuji dan mengagungkan. 

f. Suka mengkritik tindakan orang dewasa. 

g. Senang pada kelompok, dan ambil bagian dalam membuat rencana 

serta atau memimpin. 
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h. Menyukai pada kegiatan kelompok, melebihi kegiatan individu. Mudah 

untuk bertemu 

i. Senang merasakan apa yang mereka kehendaki. 

j. Loyal terhadap kelompoknya atau “gang” nya. 

k. Perhatian terhadap kelompok yang sejenis sangat kuat. 

Dari ketiga tahap diatas, tahap kedua merupakan tahap yang paling 

sesuai dengan permainan freeball Menurut Sukintaka(1992:44) mengemukakan 

bahwa bentuk penyajian pembelajaran terhadap perkembangan tahap 

IIsebaiknya dalam bentuk bermain beregu, komando, tugas, dan lomba. Perlu 

diketahui mereka ingin mengetahui makna dari semua yang dilakukan. 

2.6 Karakteristik Permainan Sepakbola 

2.6.1 Pengertian Permainan Sepakbola 

       Sepakbola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 

sebelas pemain, dan salah satunya sebagai penjaga gawang. Permainan ini 

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). 

2.6.2 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. 
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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). 

2.6.3 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. 

Gerakan yang paling dominan dalam permainan sepakbola adalah 

menendang. Dengan gerakan menendang anak-anak sudah dapat bermain 

sepakbola. Jika dilihat dari rumpun gerak dan keterampilan dasar, terdapat tiga 

dasar 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. 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

2) Non lokomotor 

Dalam bermain sepakbola ada gerakan-gerakan yang tidak berpindah 

tempat, seperti menjangkau, melenting, membungkuk, dan meliuk. Gerakan-

gerakan 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. 

Dari analisis gerakan-gerakan bermain sepakbola terdapat pola gerak 

yang bersifat dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi ciri khas dari 

permainan sepakbola. Gerakan menendang, menahan, menggiring, 

menyundul, merampas, dan menangkap bola merupakan pola-pola gerak 

dominan dalam bermain sepak bola. 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 suatu cabang olahraga, termasuk 

cabang sepakbola. Jika pola gerak dominan tidak dimiliki oleh siswa, maka 

siswa tersebut akan menemui kesulitan dalam bermain sepakbola. 
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2.6.4 Peraturan Permainan Sepakbola 

1) Lapangan Permainan 

Lapangan sepakbola berbentuk persegi panjang, panjangnya antara 

91,8 m – 120 m, dan lebarnya antara 46,9 m – 91,8 m. (Untuk pertandingan 

internasional panjang lapangan antara 100 m – 110 m dan lebarnya antara 

64,26 m – 73,44 m). Lapangan permainan dibatasi dengan garis yang jelas 

lebarnya tidak lebih dari 15 cm, dan diletakkan pada keempat sudut lapangan. 

Titik tengah lapangan ditandai dengan titik yang jelas dan dikelilingi lingkaran 

tengah dengan jari-jari 9,15 m. 

Di setiap ujung dari lapangan harus digambar 2 garis yang sejajar 

dengan garis gawang, sejajar dengan lebar lapangan. Daerah yang berada 

didalam garis-garis ini dinamakan daerah gawang. Pada setiap ujung lapangan 

digambar dua garis dengan panjang lapangan dan berjarak masing-masing 

16,5 m dari tiang gawang. Garis-garis ini disatukan oleh sebuah garis lain yang 

sejajar dengan lebar lapangan. Daerah yang diapit oleh garis ini disebut daerah 

tendangan hukuman. 

Sebuah titik harus digambarkan pada tiap daerah penalti, jaraknya 11 m 

dari titik tengah garis gawang.Ini merupakan titik penalti. Di luar kotak penalti 

digambarkan lingkaran yang berjari-jari 9,15 m dari titik penalti. Pada tiap 

bendera sudut digambarkan seperempat lingkaran yang berjari-jari 1 m. 

Gawang diletakkan ditengah garis gawang, terdiri dari dua tiang tegak, 

membentuk garis lurus dengan kedua bendera sudur dan lebarnya 7,32 m. 

dihubungkan dengan sebuah tiang horizontal yang tingginya 2,44 m dari tanah. 

Pada tiang gawang dapat dipasangkan jaring. 
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2) Bola  

Bola yang digunakan dalam permainan sepakbola harus bulat, bagian 

luar harus terbuat dari kulit atau bahan-bahan lain yang sesuai.Keliling bola 

antara 68-71 cm, berat bola saat pertandingan antara 410 - 450 gram. 

3) Jumlah Pemain 

Pertandingan akan dilaksanakan oleh dua tim yang masing-masing tim 

beranggotakan tidak lebih dari 11 orang dan salah seorang diantaranya 

bertindak sebagai penjaga gawang.Pergantian pemain maksimal 3 orang untuk 

pertandingan resmi dibawah naungan FIFA, konfederasi sepakbola atau 

persatuan sepakbola nasional. 

4) Perlengkapan Pemain 

Perlengkapan yang harus dikenakan pemain terdiri dari baju kaos, 

celana pendek, pelindung tulang kering, dan sepatu sepakbola.Pelindung 

tulang kering seluruhnya harus ditutup dengan kaos kaki, terbuat dari bahan 

seperti karet, plastik, dan bahan-bahan lain yang sejenis. Penjaga gawang 

boleh mengenakan pakaian yang berwarna-warni dengan tujuan untuk 

membedakannya dari pemain lain dan wasit. 

5) Lamanya Permainan 

Permainan berlangsung dua babak, masing-masing babak lamanya 45 

menit, waktu istirahat di antara dua babak tidak lebih dari 15 menit. 

6) Permulaan Permainan 

Pada permulaan permainan, pilihan untuk tempat dan tendangan 

pertama (kick off) harus ditentukan dengan undian atau pelemparan koin. Tim 

yang menang undian dapat memilih tempat atau tendangan pertama (kick off). 

Semua pemain harus berada pada daerahnya masing – masing, dan pemain 
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lawan yang berhadapan dengan pemain yang menendang bola pertama harus 

berjarak tidak kurang dari 9,15m dari bola sampai tendangan pertama 

dilakukan. 

2.6.5 Teknik Dasar Permainan Sepakbola  

Teknik dasar merupakan salah satu fundasi bagi seseorang untuk dapat 

bermain sepakbola. Pengertian dari teknik dasar adalah semua kegiatan yang 

mendasari sehingga dengan modal sedemikian itu sudah dapat bermain 

sepakbola.Seluruh kegiatan dalam bermain dilakukan dengan gerakan-

gerakan, baik gerakan yang dilakukan tanpa bola maupun dengan bola.Dari 

gerakan-gerakan yang beraneka ragam tersebut dapat diambil pengertian 

bahwa dalam permainan sepakbola masalah teknik dasar semata-mata 

melibatkan orang dan bola. Pada saat bermain pemain yang mengolah bola 

hanya satu orang sedangkan pemain yang lain akan melakukan gerakan, baik 

selaku penyerang maupun pemain bertahan (A. Sarumpaet, dkk, 1992:17). 

Teknik dasar sepakbola menurut Remmy Muchtar (1992:28-29) yaitu : 

1) Teknik badan 

Teknik badan ini antara lain terdiri dari cara lari, cara melompat, dan 

gerak tipu badan. 

2) Teknik dasar sepak bola 

Teknik dasar sepak bola ini antara lain yaitu: 

1) Teknik menendang bola 

2) Teknik menahan bola 

3) Teknik menggiring bola 

4) Gerak tipu 

5) Teknik menyundul bola 
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6) Teknik merebut bola 

7) Teknik lemparan ke dalam 

8) Teknik penjaga gawang 

2.6.6  Definisi Permainan Freeball 

        Sedangkan permainan freeball adalah permainan bola bebas, dengan 

mengutamakan tehnik dasar menggiring, mengoper, dan mengumpan yang 

bertujuan untuk mendapatkan poin dengan cara menembak sebuah 

gawang/kerucut hingga jatuh. Permainan di lakukan di lapangan yang sudah di 

buat yaitu berbentuk kotak, dan lapangan freeball mempunyai 4 gawang, 

permainan dimulai dari tengah lapangan dan jika bola keluar dari lapangan 

permainan di mulai dari sudut-sudut lapangan dengan cara di pasing bukan di 

lempar. Inti dari permainan freeball adalah agar peserta didik bisa melakukan 

pasing, control, dan dribling, dan memudahkan siswa untuk menjatuhkan 

gawang/kerucut sebanyak-banyaknya ke gawang/kerucut manapun yang paling 

dekat, waktu permainan 2 x 20 menit. Permainan ini merupakan sebuah 

permainan yang mengandung kerjasama, koordinasi, ketepatan dan sportivitas 

,dengan modifikasi dari sepak bola dan permainan 

         Berikut adalah perbedaan antara permainan freeball dan soccer ball happy. 

Permainan Soccer 

Ball Happy 

Permainan freeball Keterangan 

Ukuran Lapangan  

13 m X 6 m 

Ukuran Lapangan 

berbentuk persegi 

20 m x 20 m 

Luas lapangan agak 

diperlebar agar siswa lebih 

leluasa untuk menguasai 

lapangan 

Memakai 6 gawang Memakai 4 gawang Dibuat empat gawang agar 
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terbuat dari corong 

berjajar dan penjaga 

gawang menjadi 

pemain  

terbuat dari cone 

kerucut dan penjaga 

gawang menjadi 

pemain  

siswa tidak selalu 

berdekatan dengan gawang 

sehingga siswa masih bisa 

leluasa untuk melakukan 

passing dan kontrol sesama 

teman dengan ukuran 

lapangan yang sederhana 

Tendangan ke dalam 

dari samping lapangan 

Tendangan ke dalam 

dari pojok lapangan 

berhubung gawang berada 

di garis lapangan jadi 

pengambilan tendangan 

dalam dari sudut-sudut 

lapangan 

1 X 10 menit 2 x 20 menit Agar lebih efektif karena 

ada pemain pengganti, 

soalnya jumlah pemain lebih 

sedikit dari jumlah siswa 

dikelas 

Dribble lalu pada saat 

passing dengan 

memanggil nama 

teman 

Dribble lalu pada 

saat passing boleh 

memanggil teman 

Agar kerjasamanya lebih 

terlihat jelas dan rame di 

lapangan 

 

Pengembangan permainan sepakbola freeball merupakan salah satu 

upaya yang harus diwujudkan. Model pengembangan permainan sepakbola 

freeball adalah permainan yang diharapkan mampu membuat siswa lebih aktif 

bergerak, tidak bosan, dan merasa senang. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran pada penjas 

harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Pembelajaran 
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yang bersifat konvensional tanpa melakukan suatu variasi dan pengembangan 

model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan adalah hal 

yang membosankan. 

Pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran yang secara 

rutin dilakukan dengan cara dan urutan yang relatif sama. Model pembelajaran 

yang dilakukan dalam mata pelajaran penjas terdiri dari ceramah dan pemberian 

contoh, kemudian siswa mempraktikkan materi yang telah disampaikan oleh 

guru, sedangkan guru biasanya hanya mengawasi. Selanjutnya pada tahap 

berikutnya seorang guru melakukan penilaian sebagai bentuk evaluasi dan 

materi yang diajarkan atau yang dilakukan oleh siswa. Pembelajaran seperti ini 

memiliki kekurangan yaitu kurang mengoptimalkan keterlibatan siswa untuk 

menemukan dan mempraktikkan materi secara mandiri, sehingga kemampuan 

atau potensi siswa tidak akan keluar dan guru tidak akan tahu seberapa jauh 

kemampuan siswa tersebut. Padahal jika seorang guru melakukan dengan 

pengembangan model pembelajaran yang menarik maka siswa akan cepat 

meresap materi yang disampaikan dan tidak akan bosan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 
 

BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan freeball yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil 

berjumlah 10 pemain dan uji coba skala besar berjumlah 20 pemain pada siswa 

kelas IV  SD Labschool Unnes. 

Produk model permainan freeball sudah dapat dipraktikkan kepada 

subyek uji coba. Hal ini berdasarkan analisis data hasil uji coba skala besar dari 

evaluasi ahli penjas didapat persentase sebesar 85% dikategorikan sangat baik, 

hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 97% 

dikategorikan sangat baik. Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada 

diperoleh rata-rata persentase sebesar 91% maka produk permainan freeball  ini 

dikatakan layak sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas IV SD Labschool 

Unnes Semarang. 

  Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Produk model permainan freeball sudah dapat digunakan bagi siswa kelas IV 

SD Labschool Unnes. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba skala 

besar pada aspek kognitif  rata-rata persentase 91% dikategorikan Sangat 

Baik dan aspek afektif ratat-rata persentase 98% dikategorikan Sangat Baik. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan freeball ini telah 

memenuhi kriteria  sehingga dapat digunakan untuk siswa SD Labschool 

Unnes  Semarang.  
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2) Penggunaan produk permainan freeball dapat meningkatkan koordinasi gerak 

peserta didik dengan persentase rata-rata aspek psikomotor sebesar 78% 

maka aspek tersebut dapat dikategorikan baik, Sehingga dapat di gunakan 

dalam pembelajaran siswa. 

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 permaiinan freeball sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran 

permainan sepakbola untuk siswa kelas IV SD. 

2) Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam 

pembelajaran penjaskes. 

3) Bagi guru penjas diharapkan dapat mengembangkan model-model permainan 

sepakbola yang lebih menarik lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran 

permainan sepakbola di sekolah. 

4) Bagi guru penjas, untuk mengatasi masalah kurangnya keaktifan sisiwa dalam 

bergerak,dapat menggunakan permainan ini dalam pembelajaran sepak bola. 

5) Bagi siswa diharapkan dapat terus belajar dan berlatih untuk dapat menguasai 

gerak dan peraturan dalam permainan freeball dengan baik dan benar. 
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