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Lampiran A.1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I 

 

Sekolah :  SD Negeri Malaka 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  5 [ Lima ] / 2 [ dua ] 

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 1.   Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke 

dalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2  Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 

modifikasi permainan bola besar, serta nilai 

kerjasama, sportivitas, dan kejujuran) 

Indikator  : 

1. Siswa dapat melakukan gerakan dasarpassing sepak bola dengan kontrol dan 

koordinasi yang benar. 

2. Siswa bisa menyebutkan langkah-langkah gerakan dalam passing sepak bola 

3. Siswa dapat membiasakan bersikap diri dalam pembelajaran gerakan 

dasarpassing sepak bola dengan semangat, kerjasama dan disiplin 

A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Aspek kognitif 

a. Siswa dapat menyebutkan urutan gerakanpassing sepak bola dengan benar 

b. Siswa dapat menyebutkan cara sikap awalpassing sepak bola dengan benar 

c. Siswa dapat menyebutkan cara melakukan gerakanpassing sepak bola dengan 

benar 

d. Siswa dapat menyebutkan cara sikap akhirpassing sepak bola dengan benar 

2. Aspek Psikomotor 

a. Siswa dapat melakukan gerakan sikap awalpassing sepak bola dengan baik 

b. Siswa dapat melakukan gerakan passing sepak bola dengan baik 

c. Siswa dapat melakukan gerakan sikap akhirpassing sepak boladengan baik 
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d. Siswa dapat melakukan koordinasi gerakanpassing sepak bola mulai dari 

sikap awal,sikap lemparan, pandangan, dan  sikap akhir dengan baik 

3. Aspek Apektif 

a. Siswa dapat menunujukan sikap disiplin dalam pembelajaran dengan baik 

b. Siswa mampu menunjukan sikap semangat dalam pepbelajaran dengan baik 

c. Siswa dapat mnenunjukan sikap kerjasama pada saat melakukan pembelajaran 

dengan baik 

d. Siswa mampu melaksanakan instruksi dari guru dengan baik 

B.  Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin 

Semangat 

Kerja sama  

Tekun  

Tanggung jawab  

Ketelitian  

Toleransi  

Percaya diri  

          Keberanian  

C. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Gerak dasar passing sepak bola 

Passing yaitu teknik untuk memberikan operan kepada teman satu tim. 

Passing yang baik dimulai ketika tim sedang menguasai bola menciptakan ruang 

diantara lawan dengan bergerak dan membuka ruang di sekeliling pemain. 

Passing yang efektif memberikan peluang yang lebih baik untuk mencetak 

gol.Kebanyakan passing dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam 

karena di kaki bagian dalam terdapat permukaan yang lebih luas bagi pemain 

untuk menendang bola, sehingga memberi kontrol yang lebih baik. Di bawah ini 

akan dijelaskan lebih detail tentang passing sepak bola dengan menggunakan kaki 

bagian dalam. 

1. Posisi badan menghadap ke arah kemana bola akan di tuju 

Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju dimaksudkan 

agar kita dalam menendang bola lebih dapat mengontrol dan menendang 

dengan baik. 
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2. Tarik kaki yang akan menendang ke belakang 

Saat kita menarik kaki ke belakang itu adalah saat dimana kita akan 

menentukan seberapa kuat bola itu kita tendang. Biasanya semakin jauh 

tarikan kita maka akan semakin jauh juga bola kita tendang. Itu akan 

menentukan seberapa keras bola kita tendang. 

3. Sentuhlah bola dengan menggunakan kaki bagian dalam 

Sesuai dengan latihan yang dilakukan maka kita harus menyentuh bola 

dengan kaki bagian dalam. 

4. Follow Throw (gerakan lanjutan) 

Gerakan akhir setelah kita melakukan sentuhan dengan bola, gerakan 

ini berfungsi untuk tidak membuat gerakan menjadi kaku dan enak dilihat. 

Hampir semua olahraga memiliki gerakan follow throw. 

 

D. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Praktek 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

d. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

e. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

f. Menjelaskan materi tentang passing sepak bola dari sikap awal, pandangan, 

gerakan lanjutan, dan sikap akhir. 

g. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari dan 

memberikaan contoh gerakan. 
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2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Dalam kegiatan ini, guru dan siswa 

 Melakukan pembelajaran gerak dasar passing sepak bola 

 Siswa melakukan permainan kucing bola dengan menggunakan satu kucing  

 Melakukan permainan kucing bola  

 Siswa dibagi menjadi 2 kelompok putra dan putri untuk melakukan 

permainan kucing bola. 

Aturan Permainan  

 Siswa membentuk lingkaran untuk memulai permainan kucing bola , dan ada 

satu siswa yang menjadi kucing. 

      : siswa yang mempassing bola agar tidak kena 

kucing 

      : siswa yang menjadi kucing 

 

 Pemain harus menjaga bola agar tidak mengenai siswa yang menjadi kucing 

dengan cara mempassingnya 

 Apabila siswa mempassing bola mengenai kucing ia akan menjadi kucing. 

1) Bagaimana posisi badan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju. 

2) Bagaimana posisi kaki pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: tarik kaki yang akan menendang ke belakang. 

3) Bagian kaki mana yang harus menyentuh bola pada saat melakukan passing 

sepak bola? 

Jawaban siswa: bagian kaki bagian dalam. 

4) Bagaimana pandangan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: pandangan tetap menghadap ke depan memperhatikan arah 

bola yang akan dituju. 

5) Bagaimana posisi kaki pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 

Jawaban siswa: melakukan sentuhan dengan bola. 

6) Bagaimana posisi badan pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 

Jawaban siswa: Badan kembali lurus dan sedikit dibengkokkan. 
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d.   Siswa melakukan rangkaian gerak dasar passing sepak bola dari jawaban yang 

diketahui dari pertanyaan guru secara bergantian. 

3.  Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

 Post test gerakan dasar passing sepak bola di lapangan. 

 Siswa dikumpulkan dan guru memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan 

gerakan passing sepak bola dari mulai gerakan awal, pelaksanaan dan akhir. 

 Refleksi 

 Siswa langsung dibubarkan untuk istirahat. 

F. Alat, Media dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran 

a. Peluit 

b. Bola sepak 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Lapangan 

G. Penilaian 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

1. Tes praktek (psikomotor) 

Penilaian dilaksanakan sesudah pembelajaran/ post test dan format penilain 

bisa dilihat dihalaman selanjutnya. 

2. Penilaian sikap (apektif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 

format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 

3. Penilaian pengetahuan (kognitif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat awal,proses dan akhir pembelajaran 

berlangsung dan format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 
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Format Penilaian Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 
Jml 

skor 

Tafsiran 
Semangat 

Σ 
Kerjasama 

Σ 
Disiplin 

Σ 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 B C K 

1. Agung G.                     

2. Desi                    

3. Hazim Human                    

4. Adidi Firmansyah                    

5. Alviani L.                    

6. Daniel Nugrah                    

7. Dewi Ningsih                    

8. Fajar Nurwenda                    

9. Firgi M. Nur H.                    

10. Hikmaya N.S                    

11. Jendi Al Hafidz                    

12. Maulidi Iyah Y.                    

13. Muhamad Musa                    

14. Neng Serlim.                    

15. Nita Amelia                    

16. Reka Aditya                    

17. Ressa Nuraini                    

18. Resti Rohyani                    

19. Rismawati                    

20. Shiddiq Septiana                    

21. Sri Rahayu                    

22. Wilman Maulana                    

23. Yosep Wandanil                    

24. Topan Nur S.                    

25. Candra Setiawan                    

Jumlah      
 

    
 

        

Presentase %                    
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Format Penilaian Tes Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 

N
il

a
i 

K
et

 

Sikap Kaki 
Sikap 

Badan 
Tendangan Arah Bola 

S
k

o
r 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Agung G.                 

2 Desi                 

3 Hazim Human                 

4 Adidi Firmansyah                 

5 Alviani L.                 

6 Daniel Nugrah                 

7 Dewi Yuningsih                 

8 Fajar Nurwenda                 

9 Firgi M. Nur H.                 

10 Hikmaya N.S.                 

11 Jendi Al Hafidz                 

12 Maulid Iyah Y.                 

13 Muhamad Musa                 

14 Neng Serli M.                 

15 Nita Amelia                 

16 Reka Aditya                 

17 Ressa Nur Aini                 

18 Resti Rohyani                 

19 Rismawati                 

20 Shiddiq Septiana                 

21 Sri Rahayu                 

22 Wilman Maulana                 

23 Yosep Wandanil                 

24 Topan Nur S.                 

25 Candra Setiawan                 

Jumlah                 

Rata-rata                 

Presentase                 
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Lampiran A.2 

IPKG Perencanaan pembelajaran Siklus I 
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Lampiran A.3 

IPKG Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
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Lampiran A.4 

Hasil Tes Aktivitas Siswa Siklus I 
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Lampiran A.5 

Hasil Tes Nilai Belajar Siswa Siklus I 
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Lampiran A.6 

Hasil Wawancara Guru Siklus I 
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Lampiran A.7 

Hasil Catatan Lapangan Siklus I 
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Lampiran A.8 

Foto Kegiatan Pembelajaran Siklus I 
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Lampiran B.1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

SiklusII 

 

Sekolah :  SD Negeri Malaka 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  5 [ Lima ] / 2 [ dua ] 

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 1.   Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke 

dalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2  Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 

modifikasi permainan bola besar, serta nilai 

kerjasama, sportivitas, dan kejujuran) 

Indikator  : 

1. Siswa dapat melakukan gerakan dasar passing sepak bola dengan kontrol dan 

koordinasi yang benar. 

2. Siswa bisa menyebutkan langkah-langkah gerakan dalam passing sepak bola 

3. Siswa dapat membiasakan bersikap diri dalam pembelajaran gerakan dasar 

passing sepak bola dengan semangat, kerjasama dan disiplin 

A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Aspek kognitif 

a. Siswa dapat menyebutkan urutan gerakanpassing sepak bola dengan benar 

b. Siswa dapat menyebutkan cara sikap awalpassing sepak bola dengan benar 

c. Siswa dapat menyebutkan cara melakukan gerakanpassing sepak bola 

dengan benar 

d. Siswa dapat menyebutkan cara sikap akhirpassing sepak bola dengan 

benar 

2. Aspek Psikomotor 

a. Siswa dapat melakukan gerakan sikap awalpassing sepak bola dengan baik 

b. Siswa dapat melakukan gerakan passing sepak bola dengan baik 
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c. Siswa dapat melakukan gerakan sikap akhirpassing sepak boladengan baik 

d. Siswa dapat melakukan koordinasi gerakan passing sepak bola mulai dari 

sikap awal,sikap lemparan, pandangan, dan  sikap akhir dengan baik 

3. Aspek Apektif 

a. Siswa dapat menunujukan sikap disiplin dalam pembelajaran dengan baik 

b. Siswa mampu menunjukan sikap semangat dalam pepbelajaran dengan 

baik 

c. Siswa dapat mnenunjukan sikap kerjasama pada saat melakukan 

pembelajaran dengan baik 

d. Siswa mampu melaksanakan instruksi dari guru dengan baik 

B.  Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin 

Semangat 

Kerja sama  

Tekun  

Tanggung jawab  

Ketelitian  

Toleransi  

Percaya diri  

          Keberanian  

C. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Gerak dasar passing sepak bola 

Passing yaitu teknik untuk memberikan operan kepada teman satu tim. 

Passing yang baik dimulai ketika tim sedang menguasai bola menciptakan ruang 

diantara lawan dengan bergerak dan membuka ruang di sekeliling pemain. 

Passing yang efektif memberikan peluang yang lebih baik untuk mencetak 

gol.Kebanyakan passing dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam 

karena di kaki bagian dalam terdapat permukaan yang lebih luas bagi pemain 

untuk menendang bola, sehingga memberi kontrol yang lebih baik. Di bawah ini 

akandijelaskan lebih detail tentang passing sepak bola dengan menggunakan kaki 

bagian dalam. 

 

1. Posisi badan menghadap ke arah kemana bola akan di tuju 
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Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju dimaksudkan 

agar kita dalam menendang bola lebih dapat mengontrol dan menendang 

dengan baik. 

2. Tarik kaki yang akan menendang ke belakang 

Saat kita menarik kaki ke belakang itu adalah saat dimana kita akan 

menentukan seberapa kuat bola itu kita tendang. Biasanya semakin jauh 

tarikan kita maka akan semakin jauh juga bola kita tendang. Itu akan 

menentukan seberapa keras bola kita tendang. 

3. Sentuhlah bola dengan menggunakan kaki bagian dalam 

Sesuai dengan latihan yang dilakukan maka kita harus menyentuh bola 

dengan kaki bagian dalam. 

4. Follow Throw (gerakan lanjutan) 

Gerakan akhir setelah kita melakukan sentuhan dengan bola, gerakan 

ini berfungsi untuk tidak membuat gerakan menjadi kaku dan enak dilihat. 

Hampir semua olahraga memiliki gerakan follow throw. 

 

D. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Praktek 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

d. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

e. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

f. Menjelaskan materi tentang passing sepak bola dari sikap awal, pandangan, 

gerakan lanjutan, dan sikap akhir. 
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g. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari dan 

memberikaan contoh gerakan 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Dalam kegiatan ini, guru dan siswa 

 Melakukan pembelajaran gerak dasar passing sepak bola 

 Siswa melakukan permainan kucing bola dengan menggunakan satu kucing  

 Melakukan permainan kucing bola  

 Siswa dibagi menjadi 2 kelompok putra dan putri untuk melakukan 

permainan kucing bola. 

Aturan Permainan  

 Siswa membentuk lingkaran untuk memulai permainan kucing bola , dan ada 

dua siswa yang menjadi kucing. 

      : siswa yang mempassing bola agar tidak kena 

kucing 

      : siswa yang menjadi kucing 

 

 Pemain harus menjaga bola agar tidak mengenai siswa yang menjadi kucing 

dengan cara mempassingnya 

 Apabila siswa mempassing bola mengenai kucing ia akan menjadi kucing. 

a. Bagaimana posisi badan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju. 

b. Bagaimana posisi kaki pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: tarik kaki yang akan menendang ke belakang. 

c. Bagian kaki mana yang harus menyentuh bola pada saat melakukan passing 

sepak bola? 

Jawaban siswa: bagian kaki bagian dalam. 

d. Bagaimana pandangan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: pandangan tetap menghadap ke depan memperhatikan arah 

bola yang akan dituju. 

e. Bagaimana posisi kaki pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 

Jawaban siswa: melakukan sentuhan dengan bola. 

f. Bagaimana posisi badan pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 
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Jawaban siswa: Badan kembali lurus dan sedikit dibengkokkan. 

d.   Siswa melakukan rangkaian gerak dasar passing sepak bola dari jawaban yang 

diketahui dari pertanyaan guru secara bergantian. 

4. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

 Post test gerakan dasar passing sepak bola di lapangan. 

 Siswa dikumpulkan dan guru memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan 

gerakan passing sepak bola dari mulai gerakan awal, pelaksanaan dan akhir. 

 Refleksi 

 Siswa langsung dibubarkan untuk istirahat. 

F. Alat, Media dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran 

a. Peluit 

b.Bola sepak 

2. Media Pembelajaran 

a. Lapangan 

G. Penilaian 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

1. Tes praktek (psikomotor) 

Penilaian dilaksanakan sesudah pembelajaran/ post test dan format penilain 

bisa dilihat dihalaman selanjutnya. 

2. Penilaian sikap (apektif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 

format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 

3. Penilaian pengetahuan (kognitif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat awal,proses dan akhir pembelajaran 

berlangsung dan format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 

 

Format Penilaian Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa 
Aspek yang Dinilai Jml 

skor 
Tafsiran 

Semangat Σ Kerjasama Σ Disiplin Σ 



 

150 

 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 B C K 

1. Agung G.                     

2. Desi                    

3. Hazim Human                    

4. Adidi Firmansyah                    

5. Alviani L.                    

6. Daniel Nugrah                    

7. Dewi Ningsih                    

8. Fajar Nurwenda                    

9. Firgi M. Nur H.                    

10. Hikmaya N.S                    

11. Jendi Al Hafidz                    

12. Maulidi Iyah Y.                    

13. Muhamad Musa                    

14. Neng Serlim.                    

15. Nita Amelia                    

16. Reka Aditya                    

17. Ressa Nuraini                    

18. Resti Rohyani                    

19. Rismawati                    

20. Shiddiq Septiana                    

21. Sri Rahayu                    

22. Wilman Maulana                    

23. Yosep Wandanil                    

24. Topan Nur S.                    

25. Candra Setiawan                    

Jumlah      
 

    
 

        

Presentase %                    
 

 

 

 

 

 

Format Penilaian Hasil Tes Belajar Siswa 

No Nama Siswa Aspek Yang Diamati N i l a i K e t 



 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran B.2 

Sikap Kaki 
Sikap 

Badan 
Tendangan Arah Bola 

S
k

o
r 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Agung G.                 

2 Desi                 

3 Hazim Human                 

4 Adidi Firmansyah                 

5 Alviani L.                 

6 Daniel Nugrah                 

7 Dewi Yuningsih                 

8 Fajar Nurwenda                 

9 Firgi M. Nur H.                 

10 Hikmaya N.S.                 

11 Jendi Al Hafidz                 

12 Maulid Iyah Y.                 

13 Muhamad Musa                 

14 Neng Serli M.                 

15 Nita Amelia                 

16 Reka Aditya                 

17 Ressa Nur Aini                 

18 Resti Rohyani                 

19 Rismawati                 

20 Shiddiq Septiana                 

21 Sri Rahayu                 

22 Wilman Maulana                 

23 Yosep Wandanil                 

24 Topan Nur S.                 

25 Candra Setiawan                 

Jumlah                 

Rata-rata                 

Presentase                 
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IPKG Perencanaan Pembelajaran Siklus II 
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Lampiran B.3 

IPKG Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 



 

155 
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Lampiran B.4 

Hasil Aktivitas Siswa Siklus II 
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Lampiran B.5 

Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II 
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Lampiran B.6 

Hasil Wawancara Guru Siklus II 
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Lampiran B.7 

Hasil Catatan Lapangan Siklus II 
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Lampiran B.8 

Foto Kegiatan Pembelajaran Siklus II 
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Lampiran C.1 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Siklus I 

 

Sekolah :  SD Negeri Malaka 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  5 [ Lima ] / 2 [ dua ] 

Alokasi Waktu :  2 x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 1.   Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke 

dalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2  Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 

modifikasi permainan bola besar, serta nilai 

kerjasama, sportivitas, dan kejujuran) 

Indikator  : 

1. Siswa dapat melakukan gerakan dasarpassing sepak bola dengan kontrol dan 

koordinasi yang benar. 

2. Siswa bisa menyebutkan langkah-langkah gerakan dalam passing sepak bola 

3. Siswa dapat membiasakan bersikap diri dalam pembelajaran gerakan 

dasarpassing sepak bola dengan semangat, kerjasama dan disiplin 

A. Tujuan Pembelajaran:  

1. Aspek kognitif 

a. Siswa dapat menyebutkan urutan gerakanpassing sepak bola dengan benar 

b. Siswa dapat menyebutkan cara sikap awalpassing sepak bola dengan benar 

c. Siswa dapat menyebutkan cara melakukan gerakanpassing sepak bola dengan 

benar 

d. Siswa dapat menyebutkan cara sikap akhirpassing sepak bola dengan benar 

2. Aspek Psikomotor 

a. Siswa dapat melakukan gerakan sikap awalpassing sepak bola dengan baik 

b. Siswa dapat melakukan gerakan passing sepak bola dengan baik 

c. Siswa dapat melakukan gerakan sikap akhirpassing sepak boladengan baik 
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d. Siswa dapat melakukan koordinasi gerakanpassing sepak bola mulai dari 

sikap awal,sikap lemparan, pandangan, dan  sikap akhir dengan baik 

3. Aspek Apektif 

a. Siswa dapat menunujukan sikap disiplin dalam pembelajaran dengan baik 

b. Siswa mampu menunjukan sikap semangat dalam pepbelajaran dengan baik 

c. Siswa dapat mnenunjukan sikap kerjasama pada saat melakukan 

pembelajaran dengan baik 

d. Siswa mampu melaksanakan instruksi dari guru dengan baik 

B.  Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin 

Semangat 

Kerja sama  

Tekun  

Tanggung jawab  

Ketelitian  

Toleransi  

Percaya diri  

          Keberanian  

C. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Gerak dasar passing sepak bola 

Passing yaitu teknik untuk memberikan operan kepada teman satu tim. 

Passing yang baik dimulai ketika tim sedang menguasai bola menciptakan ruang 

diantara lawan dengan bergerak dan membuka ruang di sekeliling pemain. 

Passing yang efektif memberikan peluang yang lebih baik untuk mencetak 

gol.Kebanyakan passing dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam 

karena di kaki bagian dalam terdapat permukaan yang lebih luas bagi pemain 

untuk menendang bola, sehingga memberi kontrol yang lebih baik. Di bawah ini 

akan dijelaskan lebih detail tentang passing sepak bola dengan menggunakan kaki 

bagian dalam. 

1. Posisi badan menghadap ke arah kemana bola akan di tuju 

Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju dimaksudkan agar 

kita dalam menendang bola lebih dapat mengontrol dan menendang dengan baik. 
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2. Tarik kaki yang akan menendang ke belakang 

Saat kita menarik kaki ke belakang itu adalah saat dimana kita akan 

menentukan seberapa kuat bola itu kita tendang. Biasanya semakin jauh tarikan 

kita maka akan semakin jauh juga bola kita tendang. Itu akan menentukan 

seberapa keras bola kita tendang. 

3. Sentuhlah bola dengan menggunakan kaki bagian dalam 

Sesuai dengan latihan yang dilakukan maka kita harus menyentuh bola 

dengan kaki bagian dalam. 

4. Follow Throw (gerakan lanjutan) 

Gerakan akhir setelah kita melakukan sentuhan dengan bola, gerakan ini 

berfungsi untuk tidak membuat gerakan menjadi kaku dan enak dilihat. Hampir 

semua olahraga memiliki gerakan follow throw. 

 

D. Metode Pembelajaran: 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Tanya Jawab 

4. Praktek 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Berdo’a sebelum memulai pembelajaran 

d. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

e. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

f. Menjelaskan materi tentang passing sepak bola dari sikap awal, 

pandangan, gerakan lanjutan, dan sikap akhir. 

g. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari dan 

memberikaan contoh gerakan 

2. Kegiatan Inti (50 menit) 

Dalam kegiatan ini, guru dan siswa 
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b. Melakukan pembelajaran gerak dasar passing sepak bola 

c. Siswa melakukan permainan kucing bola dengan menggunakan satu 

kucing  

 Melakukan permainan kucing bola  

 Siswa dibagi menjadi 2 kelompok putra dan putri untuk melakukan 

permainan kucing bola. 

Aturan Permainan  

 Siswa membentuk lingkaran untuk memulai permainan kucing bola , dan ada 

satu siswa yang menjadi kucing tetapi siswa mempasing dengan hanya 3 

sentuhan. 

      : siswa yang mempassing bola agar tidak kena 

kucing 

      : siswa yang menjadi kucing 

 

 Pemain harus menjaga bola agar tidak mengenai siswa yang menjadi kucing 

dengan cara mempassingnya 

 Apabila siswa mempassing bola mengenai kucing ia akan menjadi kucing. 

a. Bagaimana posisi badan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: Posisi badan menghadap ke arah bola yang akan dituju. 

b. Bagaimana posisi kaki pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: tarik kaki yang akan menendang ke belakang. 

c. Bagian kaki mana yang harus menyentuh bola pada saat melakukan passing 

sepak bola? 

Jawaban siswa: bagian kaki bagian dalam. 

d. Bagaimana pandangan pada saat awalan passing sepak bola? 

Jawaban siswa: pandangan tetap menghadap ke depan memperhatikan arah 

bola yang akan dituju. 

e. Bagaimana posisi kaki pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 

Jawaban siswa: melakukan sentuhan dengan bola. 

f. Bagaimana posisi badan pada saat gerakan akhir passing sepak bola? 

Jawaban siswa: Badan kembali lurus dan sedikit dibengkokkan. 
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g. Siswa melakukan rangkaian gerak dasar passing sepak bola dari jawaban 

yang diketahui dari pertanyaan guru secara bergantian. 

3. Kegiatan Penutup ( 10 Menit ) 

a. Post test gerakan dasar passing sepak bola di lapangan. 

b. Siswa dikumpulkan dan guru memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan 

gerakan passing sepak bola dari mulai gerakan awal, pelaksanaan dan akhir. 

c. Refleksi 

d. Siswa langsung dibubarkan untuk istirahat. 

F. Alat, Media dan Sumber Belajar 

1. Alat Pembelajaran 

a. Peluit 

b. Bola sepak 

 

3. Media Pembelajaran 

a. Lapangan 

G. Penilaian 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

1. Tes praktek (psikomotor) 

Penilaian dilaksanakan sesudah pembelajaran/ post test dan format penilain 

bisa dilihat dihalaman selanjutnya. 

2. Penilaian sikap (apektif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan 

format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 

3. Penilaian pengetahuan (kognitif) 

penilaian apektif dilaksanakan pada saat awal,proses dan akhir pembelajaran 

berlangsung dan format penilainnya bisa dilihat dihalam selanjutnya. 
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Format Penilaian Aktivitas Siswa 

No Nama Siswa 

Aspek yang Dinilai 
Jml 

skor 

Tafsiran 
Semangat 

Σ 
Kerjasama 

Σ 
Disiplin 

Σ 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 B C K 

1. Agung G.                     

2. Desi                    

3. Hazim Human                    

4. Adidi Firmansyah                    

5. Alviani L.                    

6. Daniel Nugrah                    

7. Dewi Ningsih                    

8. Fajar Nurwenda                    

9. Firgi M. Nur H.                    

10. Hikmaya N.S                    

11. Jendi Al Hafidz                    

12. Maulidi Iyah Y.                    

13. Muhamad Musa                    

14. Neng Serlim.                    

15. Nita Amelia                    

16. Reka Aditya                    

17. Ressa Nuraini                    

18. Resti Rohyani                    

19. Rismawati                    

20. Shiddiq Septiana                    

21. Sri Rahayu                    

22. Wilman Maulana                    

23. Yosep Wandanil                    

24. Topan Nur S.                    

25. Candra Setiawan                    

Jumlah      
 

    
 

        

Presentase %                    
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Format Penilaian Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

No Nama Siswa 

Aspek Yang Diamati 

N
il

a
i 

K
et

 

Sikap Kaki 
Sikap 

Badan 
Tendangan Arah Bola 

S
k

o
r 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   T BT 

1 Agung G.                 

2 Desi                 

3 Hazim Human                 

4 Adidi Firmansyah                 

5 Alviani L.                 

6 Daniel Nugrah                 

7 Dewi Yuningsih                 

8 Fajar Nurwenda                 

9 Firgi M. Nur H.                 

10 Hikmaya N.S.                 

11 Jendi Al Hafidz                 

12 Maulid Iyah Y.                 

13 Muhamad Musa                 

14 Neng Serli M.                 

15 Nita Amelia                 

16 Reka Aditya                 

17 Ressa Nur Aini                 

18 Resti Rohyani                 

19 Rismawati                 

20 Shiddiq Septiana                 

21 Sri Rahayu                 

22 Wilman Maulana                 

23 Yosep Wandanil                 

24 Topan Nur S.                 

25 Candra Setiawan                 

Jumlah                 

Rata-rata                 

Presentase                 
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Lampiran C.2  

IPKG Perencanaan Pembelajaran Siklus III 
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Lampiran C.3 

IPKG Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III 
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Lampiran C.4 

Hasil Tes Aktivitas Siswa Siklus III 
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Lampiran C.5 

Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III 

 

Lampiran C.6 
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Hasil Wawancara Guru Siklus III 

 

 

 

Lampiran C.7 
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Hasil Catatan Lapangan Siklus III 

 

 

 

Lampiran C.8 
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Foto Kegiatan Pembelajaran Siklus III 

  

  

  

 

 

 

Lampiran D.1 
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Surat Keputusan Pembimbing 

 

 

 

Lampiran D.2 
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Surat Izin Penelitian 

 

 

 

Lampiran D.3 
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Surat Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

Lampiran D.4 
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Monitoring 

 


