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KATA PENGANTAR 

 

 

  Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara 

keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Namun, dalam 

pelaksanaannya pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif 

seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung 

tradisional. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat 

pada guru tetap pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan 

dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi serta cara 

penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik dan menyenangkan, 

sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak 

seutuhnya. Salah satu materi pembelajaran pendidikan jasmani adalah 

materi pembelajaran Senam. 

 Model Pembelajaran Sepak Bola ini akan membahas secara detail 

tentang sejarah sepak bola,  teknik dasar seperti menendang, menggiring, 

menyundul bola, variasi dan kombinasi dalam latihan dan permainan 

sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi serta pembelajaran sepak 

bolayang dilengkapi dengan silabus dan rencana  pelaksanaan  

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.  

 Tujuan penulisan model ini untuk menjadi salah satu buku rujukan 

mahasiswa dalam perkuliahan Sepak bola Pendidikan Jasmani di 

Program Studi S1 Penjas FIK UNJ pada khususnya dan guru pendidikan 

jasmani pada umumnya.  

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulisan buku ini sehingga penulisan model 

ini dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini 

banyak kekurangan dan keterbatasan penulis, oleh sebab itu saran dan 

perbaikan dari pembaca sangat diharapkan. 

 

  

i 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Sejarah Sepak Bola 

Sepak bola telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Bukti ilmiah 

memperlihatkan, di Cina sejak dinasti Han ada semacam sepak bola yang 

disebut “Tsu Chu” untuk melatih fisik tentaranya. Yaitu latihan menendang 

bola kulit dan memasukkannya kedalam jaring kecil yang diikatkan 

bamboo panjang. Pemain hanya boleh menggunakan kaki, dada, 

punggung serta bahu sambil menahan serangan lawan. Namun orang 

Inggrislah yang mulai perkembangannya dengan sempurna sehingga 

menjadi permainan sepak bola seperti sekarang ini. 

Tanggal 26 Oktober 1863 berdirilah Football Association yang 

pertama di London. Sampai akhirnya Tahun 1904 didirikanlah Federation 

International Association (FIFA). Dan pada tahun 1931 berdirilah 

Persatuan Sepak bola Indonesia (PSSI) yang berkedudukan di Mataram 

Sepak bola merupakan cabang olahraga permainan yang 

mempunyai banyak penggemar. Olahraga sepak bola berasal dari Inggris. 

Dan pada tahun 1864 ditetapkanlah peraturan sepak bola yang resmi di 

kota Cambridge. Beberapa peraturan sepak bola tersebut masih berlaku 

dengan beberapa perubahan. Kemudian pada tahun 1904 Federation 

International Association (FIFA) dengan ketentuan yang pertama Julies 

Rimet serta ditetapkan kejuaraan sepak bola didunia yang diadakan 

empat tahun sekali. 

Kejuaraan sepak bola yang pertama kali di dunia diadakan pada 

tahun 1939 dengan nama Coupe de monde. Pada tahun 1949 untuk 

menghormati jasa-jasa Julies Rimet maka Inggris merubah Coupe de 

Monde menjadi Julies Rimet Cup, dan beberapa tahun kemudian berubah 

kembali menjadi Word Cup. 
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Di Indonesia perserikatan sepak bola didirikan pada tahun 1930 

dengan nama Persatuan Sepak bola  Seluruh Indonesia (PSSI) yang 

diketuai Ir. Suratin Sosrosugondo dan wakilnya Maladi 

Dalam permainan sepak bola ini panjang lapangannya maksimal 

120 meter dan lebarnya naksimal 90 meter. Dalam pertandingan 

Internasional panjang lapangan tidak boleh lebih dari 110 meter dan tidak 

boleh kurang dari 64 meter. 

Gawang terdiri dari dua tiang yang masing-masing jaraknya sama 

jauh dari titik sudut lapangan. Jarak kedua tiang tersebut adalah 7,32 

meter diukur dari sebelah dalam tiang gawang, dihubungkan dengan 

palang menyilang dan tingginya 2,44 meter diukur dari tanah sampai 

bagian bawah palang menyilang. 

Bola harus bulat dan dibuat dari kulit atau bahan lain. Lingkaran 

bola adalah 71 cm, sedangkan berat bola adalah 453 gram. 
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B. Latihan 

1. Kapan football association dibentuk? 

2. Kapan FIFA dibentuk? 
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BAB 2 

PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 

Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga, serta 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

 

Kompetensi Dasar : 

Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu 

bola besar lanuutan dengan koordinasi yang baik, serta nilai 

kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, 

bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Menendang dan menghentikan bola dengan koordinasi  yang baik 

2. Menggiring bola dengan menggunakan berbagai bagian kaki dengan 

koordinasi yang baik 

3. Mengkoordinasikan gerakan dengan teman satu tim/kelompok dengan 

kontrol yang baik 

4. Bermain sepak bola dengan peraturan yang dimodifikasi 
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 Selain mendapatkan keterampilan gerak, kebugaran jasmani, 

peserta didik juga me-lakukan kerjasama saling membantu, dan menebak 

arah gerakan dari permainan sepak bola ini. Sangat dianjurkan sebelum 

melakukan permainan, untuk melakukan pemanasan serta penutupan 

dengan penenangan (pendinginan). 

 

A. Teknik Dasar Menendang dengan Koordinasi Yang Baik 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan teknik dasar menendang kaki bagian dalam 

• Melakukan teknik dasar menendang kaki bagian luar 

• Melakukan teknik dasar menendang dengan punggung kaki 

 

2 Kegiatan 1 

Menendang dengan kaki bagian dalam, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

• Letakkan bola di depan jari kaki kanan. 

• Langkah kaki kanan ke belakang selangkah. 

• Ayunkan kaki kanan ke depan ke bola. 

• Perkenaan bola pada tengah-tengah kaki  

 bagian dalam. 

• Kaki kanan mendarat di depan kaki kiri. 

• Pandangan mengikuti jalannya bola. 
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Gambar 1. Menendang dengan kaki bagian dalam 

 

Tips Permainan 

• Pandangan dan tubuh/togok menghadap ke target. 

• Usahakan agar jalannya bola bergulir menyusuri tanah. 

• Mengikuti arah dorongan tubuh ke depan.  

• Tendangan jenis ini digunakan untuk operan jarak pendek dan 

menggiring bola. 

 

a. Aktivitas individu 

Menendang bola dengan kaki bagian dalam ke dinding 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : dinding dan lapangan   

Formasi   : individu dan kelompok 

 

Pelaksanaan :  

• Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 3–5 meter. 

• Tendang bola dengan kaki bagian dalam ke dinding. 

• Tendang bola sekuatnya dan lihat kecepatan jalannya bola. 

• Tendang bola ke dinding hingga pantulannya berada di depan kaki 

kemudian ditendang kembali secara berulang-ulang. 
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• Setelah melakukan dengan kaki kanan, sekarang coba lakukan 

menggunakan kaki kiri dengan cara yang sama. 

  

  

Gambar 2. Menendang bola dengan kaki bagiandalam ke dinding 

 

 Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat dikontrol dengan baik, 

sekarang coba diperjauh jarak berdiri dengan tembok hingga Anda 

dapat mengukur kekuatan tendangan dengan sasaran dan 

pantulannya.  

 

b.  Aktivitas berpasangan 

Menendang bola dengan kaki bagian dalam secara berpasangan di 

tempat 

Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : lapangan yang cukup   

Formasi  : berpasangan  

Pelaksanaan  :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 3–5 meter. 

• Lakukan gerakan saling menendang bola dengan kaki bagian 

dalam, baik menggunakan kaki kanan maupun kaki kiri di tempat. 

• Usahakan jalannya bola bergulir menyusuri tanah, jangan 

melambung. 
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Gambar 3. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam secara 

berpasangan di tempat 

 

 Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara 

berpasangan di tempat, sekarang coba diperjauh jarak Anda dengan 

teman Anda, tujuannya agar Anda mengetahui berapa kekuatan 

yang dibutuhkan agar bola sampai ke teman Anda. 

 

c. Aktivitas beregu 

Menendang bola dengan kaki bagian dalam secara berpasangan 

sambil bergerak 

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berbentuk lingkaran 5–10 peserta didik 

 Pelaksanaan  :  

• Buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter 3 meter. 

• Lakukan permainan menendang bola dengan kaki bagian dalam 

secara terus-menerus dengan pelan. 

• Bola tetap bergulir di tanah saat bergerak. 

• Usahakan semua pemain dapat kesempatan untuk menendang 

bola. 
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Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara beregu, 

sekarang coba kekuatan tendangan ditambah, sehingga lajunya bola 

lebih cepat, tujuannya agar Anda semakin tinggi menangani tingkat 

kesulitan dalam mengontrol bola. 

 

3 Kegiatan 2 

Menendang dengan kaki bagian luar dengan Komponen Keterampilan 

sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

• Letakkan bola di depan jari kaki kanan. 

• Langkah kaki kanan ke belakang selangkah. 

• Ayunkan kaki kanan ke depan ke bola. 

• Perkenaan bola pada kaki bagian luar. 

• Kaki kanan mendarat di depan kaki kiri. 

• Pandangan mengikuti jalannya bola. 

 

Gambar 4. Menendang dengan kaki bagian luar 

 

Tips Permainan 

• Pandangan menghadap ke target. 

• Usahakan agar jalannya bola bergulir menyusuri tanah. 

• Mengikuti arah dorongan tubuh ke depan. 

• Tendangan jenis ini digunakan untuk operan jarak pendek dan 

menggiring bola. 
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a. Aktivitas individu 

Menendang bola dengan kaki bagian luar ke dinding 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : dinding dalam lapangan yang cukup  

Formasi   : individu  

Pelaksanaan   :  

• Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 3–5 meter. 

• Tendang bola dengan kaki bagian luar ke dinding. 

• Tendang bola sekuatnya dan lihat kecepatan jalannya bola. 

• Tendang bola ke dinding hingga pantulannya berada di depan 

kaki, kemudian ditendang kembali secara berulang-ulang. 

• Setelah melakukan dengan kaki kanan, sekarang coba lakukan 

menggunakan kaki kiri dengan cara yang sama. 

 

Gambar 5. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar 

secara berpasangan di tempat 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat dikontrol dengan baik, 

sekarang coba diperjauh jarak berdiri dengan tembok hingga Anda 

dapat mengukur kekuatan tendangan dengan sasaran dan 

pantulannya.  
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b. Aktivitas berpasangan 

Menendang bola dengan kaki bagian luar secara berpasangan di 

tempat 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : berpasangan 

Pelaksanaan   :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 3–5 meter. 

• Lakukan gerakan saling menendang bola dengan kaki bagian luar 

baik menggunakan kaki kanan maupun kaki kiri di tempat. 

• Usahakan jalannya bola bergulir menyusuri tanah, jangan 

melambung. 

 

 Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara 

berpasangan di tempat, sekarang coba diperjauh jarak Anda dengan 

teman Anda, tujuannya agar Anda mengetahui berapa kekuatan 

yang dibutuhkan agar bola sampai ke teman Anda. 

 

c. Aktivitas beregu 

Menendang bola dengan kaki bagian luar secara berkelompok 

sambil bergerak 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : berbentuk lingkaran 5–10 peserta didik 

Pelaksanaan   : 

• Buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter 3 meter. 

• Lakukan permainan menendang bola dengan kaki bagian luar 

secara terus-menerus dengan pelan. 

• Bola tetap bergulir di tanah saat pemain bergerak. 

• Usahakan semua pemain dapat kesempatan untuk menendang 

bola. 
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Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara beregu, 

sekarang coba kekuatan tendangan ditambah, sehingga lajunya bola 

lebih cepat, tujuannya agar semakin tinggi menangani tingkat kesulitan 

dalam mengontrol bola. 

 

4 Kegiatan 3 

Menendang bola dengan punggung kaki dengan Komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

• Letakkan bola di depan jari kaki kanan. 

• Langkah kaki kanan ke belakang selangkah. 

• Ayunkan kaki kanan ke depan ke bola. 

• Perkenaan bola pada punggung kaki. 

• Kaki kanan mendarat di depan badan. 

• Pandangan mengikuti jalannya bola. 

 

Gambar 6. Menendang dengan punggung kaki 

 

Tip Permainan 

• Pandangan menghadap ke target. 

• Tendang bola hingga bola bergulir menyusuri tanah. 

• Tendang bola hingga bola melambung dan lurus ke depan. 

• Mengikuti arah dorongan tubuh ke depan. 

• Tendangan jenis ini digunakan untuk operan jarak jauh dan 

menendang ke arah gawang. 
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a. Aktivitas individu 

Menendang bola dengan punggung kaki  

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : dinding dan lapangan yang cukup   

Formasi   : individu  

Pelaksanaan   :  

• Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 5–10 meter. 

• Tendang bola dengan punggung kaki ke dinding. 

• Tendang bola sekuatnya dan lihat kecepatan jalannya bola. 

• Tendang bola ke dinding hingga pantulannya berada di depan kaki 

kemudian ditendang kembali secara berulang-ulang. 

• Setelah melakukan dengan kaki kanan,sekarang coba lakukan 

menggunakan kaki kiri dengan cara yang sama. 

 

Gambar 7. Gerakan menendang bola ke dinding  

dengan punggung kaki secara berulang 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat dikontrol dengan baik, 

sekarang coba diperjauh jarak berdiri dengan tembok hingga Anda 

dapat mengukur kekuatan tendangan dengan sasaran dan 

pantulannya.  
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b. Aktivitas berpasangan 

Menendang bola dengan punggung kaki secara berpasangan di 

tempat 

Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan  : lapangan yang cukup   

Formasi   : berpasangan 

Pelaksanaan   :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 10–15 meter. 

• Lakukan gerakan saling menendang bola dengan punggung kaki 

menggunakan kaki kanan. 

• Usahakan jalannya bola bergulir menyusuri tanah, jangan 

melambung. 

 

 

Gambar 8. Gerakan menendang bola dengan punggung kaki  

secara berpasangan di tempat 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara 

berpasangan di tempat dengan kaki kanan, sekarang coba 

menendang dengan menggunakan kaki kiri dan diperjauh jarak Anda 

dengan teman Anda, tujuannya agar Anda mengetahui berapa 

kekuatan yang dibutuhkan agar bola sampai ke teman Anda. 
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c.  Aktivitas beregu 

  Menendang bola dengan punggung kaki berkelompok sambil 

bergerak 

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berbentuk lingkaran 5–10 peserta didik 

 Pelaksanaan  :  

• Buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter 5 meter. 

• Lakukan permainan menendang bola dengan punggung kaki 

secara terus-menerus dengan pelan. 

• Bola tetap bergulir di tanah saat bergerak. 

• Usahakan semua pemain dapat kesempatan untuk menendang 

bola. 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara beregu, 

sekarang coba kekuatan tendangan ditambah, sehingga lajunya bola 

lebih cepat, tujuannya agar semakin tinggi menangani tingkat 

kesulitan dalam mengontrol bola. 
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B. Teknik Dasar Menghentikan Bola dengan Koordinasi Yang Baik 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar menghentikan bola dengan kaki bagian 

dalam 

• Melakukan teknik dasar menghentikan bola dengan kaki bagian 

luar 

• Melakukan teknik dasar menghentikan bola dengan telapak kaki 

 

2 Kegiatan 1 

Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

• Lihat jalannya, kecepatan, dan arah datangnya bola. 

• Pindahkan badan hingga segaris dengan  datangnya bola. 

• Julurkan kaki kanan ke arah datangnya bola bersamaan ujung jari 

kaki diputar keluar. 

• Terima bola dengan kaki kanan dengan sungguh-sungguh dan 

menahan lajunya bola. 

 

Gambar 9. Memberhentikan/menerima bola dengan kaki kanan 

 

Tips Permainan 

• Gunakan bola yang ukurannya agak besar. 

• Lakukan permainan di tempat yang aman dan nyaman. 



Model Pembelajaran Speka Bola Penjas STKIP PGRI Pontianak   17 

 

• Lakukan latihan menahan bola pada permukaan yang bervariasi 

(datar dan ber-gelombang). 

• Teknik memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam, ini biasanya 

digunakan pada bola yang datangnya bergulir di tanah. 

 

a. Aktivitas individu 

 Memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam 

 Peralatan    : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan  : dinding dan lapangan yang cukup   

 Formasi   : individu  

 Pelaksanaan   :  

• Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 5–10 meter. 

• Tendang bola dengan kaki kanan bagian dalam dan diberhentikan 

dengan kaki kanan. 

• Setelah beberapa saat, lakukan gerakan menendang dengan kaki 

kiri dan berhentikan dengan kaki kiri. 

• Tendang bola dengan kaki kanan dan berhentikan dengan kaki kiri 

dan sebaliknya. 

 

Gambar 10. Gerakan menendang dan memberhentikan bola  

dengan kaki bagian dalam ke dinding 

 

Variasi: 

Apabila Anda telah dapat menghentikan bola yang bergulir secara 

perlahan, sekarang coba kekuatan tendangan ditingkatkan sehingga 
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bola datang lebih cepat dan tingkat kesulitan memberhentikannya 

lebih tinggi. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Anda dalam 

memberhentikan bola, coba lakukan latihan ini dalam jarak yang 

lebih pendek dari dinding dan variasikan teknik menendang dengan 

kaki bagian luar dan punggung kaki.  

 

b. Aktivitas berpasangan 

Memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam secara 

berpasangan di tempat 

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berpasangan (peserta didik A dan B) 

 Pelaksanaan  :     

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 10–15 meter. 

• Peserta didik A menendang dengan kaki kanan bagian dalam ke 

B, dan B memberhentikan bola dengan kaki kanan bagian dalam. 

•Tahap awal permainan dimulai dari bola  yang bergulir di tanah, 

kemudian bola yang datang dari atas. 

 

 

Gambar 11. Memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam 

 

 

 



Model Pembelajaran Speka Bola Penjas STKIP PGRI Pontianak   19 

 

 Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara 

berpasangan di tempat dengan kaki kanan, sekarang coba 

menendang dan memberhentikan dengan menggunakan kaki kiri 

dan diperdekat ja-rak Anda dengan teman Anda. 

 

c. Aktivitas beregu 

 Memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam berkelompok  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berbentuk lingkaran 5–10 peserta didik 

Pelaksanaan  :  

• Buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter 5 meter. 

• Lakukan permainan menendang dan memberhentikan bola 

dengan kaki 

   bagian dalam secara terus-menerus dengan pelan. 

• Tahap awal tendang bola hingga bergulir di tanah, kemudian bola 

melambung. 

• Usahakan semua pemain dapat kesem patan untuk menendang 

bola. 

 

Gambar 12. Gerakan menendang dan memberhentikan bola  

dengan kaki bagian dalam secara berkelompok formasi lingkaran 
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 Variasi: 

Apabila Anda telah dapat mengontrol jalannya bola secara beregu, 

sekarang coba ke-kuatan tendangan ditambah, sehingga lajunya 

bola lebih cepat, tujuannya agar semakin tinggi menangani tingkat 

kesulitan memberhentikan bola. 

 

3 Kegiatan 1 

Memberhentikan bola dengan telapak kaki dengan Komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

• Lihat jalannya, kecepatan, dan arah datangnya bola. 

• Pindahkan badan hingga segaris dengan datangnya bola. 

• Julurkan kaki kanan bola ke arah datangnyabola bersamaan 

pergelangan kaki diputar /diangkatke atas. 

• Terima bola dengan kaki kanan dengan sungguh-sunguh dan 

menahan lajunya bola.  

• Menghentikan bola 

• Bentuk telapak kaki yang menerima bola membentuk dengan telapak 

kaki sudut seukuran bola.           

 

Gambar 13. Memberhentikan bola dengan telapak kaki 
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 Tips Permainan 

• Gunakan bola yang ukurannya agak besar. 

• Lakukan permainan di tempat yang aman dan nyaman. 

• Teknik memberhentikan bola dengan kaki bagian dalam ini 

biasanya digunakan pada bola yang datangnya dari atas. 

 

a. Aktivitas individu 

 Memberhentikan bola dengan telapak kaki  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan  : dinding dan lapangan yang cukup   

 Formasi     : individu  

Pelaksanaan   :  

• Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 5–10 meter. 

• Tendang bola dengan kaki bagian dalam ke dinding dan 

pantulannya ditahan dengan  telapak kaki. 

• Tahap awal tendang dengan pelan, kemudian setelah Anda dapat 

memberhentikan bola dengan baik, coba dengan tendangan yang 

lebih kuat. 

 

Gambar 14. Gerakan memberhentikan bola dengan telapak kaki 

 

 

 



Model Pembelajaran Speka Bola Penjas STKIP PGRI Pontianak   22 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa dapat menghentikan bola dengan telapak kaki 

yang bergulir di lantai, maka sekarang coba pantulkan bola dengan 

kedua tangan dengan lemparan dari atas kepala ke dinding, dan 

tahan bola yang datang dari atas menggunakan telapak kaki.  

 

b. Aktivitas berpasangan 

Memberhentikan bola menggunakan telapak kaki dengan bola yang 

dilambungkan  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berpasangan (peserta didik A dan B) 

 Pelaksanaan  :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 5–10 meter. 

• Peserta didik A menggulirkan bola di lantai ke B dan B 

memberhentikan bola dengan telapak kaki kanan. 

• Peserta didik B melambungkan bola dengan lemparan dua 

tangan, dan peserta didik A memberhentikan bola dengan telapak 

kaki kanan. 

 

 

Gambar 15. Memberhentikan bola dengan telapak kaki dengan bola yang 

dilambungkan 
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Variasi: 

Apabila Anda telah dapat memberhentikan bola bergulir dan 

melambung dengan kaki kanan, sekarang coba lakukan teknik yang 

sama menggunakan kaki kiri.  

 

c. Aktivitas beregu 

Memberhentikan bola dengan telapak kaki berkelompok  

Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

Tempat permainan : lapangan yang cukup   

Formasi  : berkelompok (3–5 anak per kelompok) 

Pelaksanaan  :  

• Buatlah barisan dua saf dan saling berhadapan pada jarak 5 

meter. 

• Kelompok A menggulirkan bola di lantai dan kelompok B 

memberhentikan bola dengan telapak kaki kanan. 

• Kelompok B melambungkan bola dengan dua tangan dan 

diperkirakan jatuh di depan kelompok A dan kelompok A 

memberhentikan bola dengan telapak kaki kanan. 

 

Gambar 16. Memberhentikan bola dengan telapak kaki secara 

berkelompok 
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Variasi: 

Apabila Anda telah dapat memberhentikan bola bergulir dan 

melambung dengan kaki kanan, sekarang coba lakukan teknik yang 

sama menggunakan kaki kiri.  
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C. Teknik Dasar Menggiring Bola dengan Koordinasi Yang Baik 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 

• Melakukan teknik dasar menggiring bola dengan kaki bagian dalam 

• Melakukan teknik dasar menggiring bola dengan kaki bagian luar 

 

2 Kegiatan 1 

Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu 

menghadap ke arah yang akan dituju dan kedua lengan bebas di 

samping badan. 

• Dorong bola dengan kaki kanan bagian dalam secara perlahan dan 

usahakan bola tetap bergulir di tanah. 

 

 

Gambar 17. Menggiring bola dengan kaki kanan bagian dalam 

 

Tips Permainan 

• Gunakan bola berbagai ukuran. 

• Lakukan di tempat yang aman dan nyaman. 

 

a. Aktivitas individu 

 Menggiring bola dengan kaki bagian dalam  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   
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 Formasi : individu  

 Pelaksanaan :  

• Buatlah satu lintasan A ke B sepanjang 10 meter. 

• Berdiri di A, kemudian mulai menggiring bola dengan kaki kanan 

bagian dalam ke B dengan pelan. 

• Dari tanda B berbalik arah dan giring bola menggunakan kaki kiri 

bagian dalam ke A. 

• Demikian seterusnya hingga terjadi peningkatan kemampuan 

menggiring dengan kaki bagian dalam, baik dengan kaki kanan 

maupun kiri. 

 

 

Gambar 18. Menggiring bola dengan kaki kanan bagian dalam 

pada garis lurus sepanjang 10 meter 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa bahwa bola telah dapat digiring secara 

perlahan, sekarang coba ditingkatkan kecepatan menggiringnya baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian dalam.  

 

b. Aktivitas berpasangan 

 Menggiring bola dengan kaki bagian dalam bolak-balik 

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berpasangan (peserta didik A dan B) 
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 Pelaksanaan :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 10 meter. 

• Peserta didik A menggiring bola dengan kaki kanan bagian dalam 

ke B, kemudian berlari kira-kira 10 meter dari B dan berhenti. 

• Peserta didik B menggiring kembali ke A dengan cara yang sama, 

demikian sete-rusnya hingga gerakan menggiring dapat dilakukan 

dengan lancar. 

 

 

Gambar 19. Menggiring bola bolak-balik dari A ke B  

pada jarak 10 meter dengan kaki kanan bagian dalam 

 

 Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat digiring secara perlahan 

dengan kaki kanan bagian dalam, sekarang coba lakukan teknik 

yang sama menggunakan kaki kiri bagian dalam.  

 

3 Kegiatan 1 

Menggiring bola dengan kaki bagian luar dengan Komponen Keterampilan 

sebagai berikut : 

• Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu 

menghadap ke arah yang akan dituju dan kedua lengan bebas di 

samping badan. 

• Dorong bola dengan kaki kanan bagian luar secara perlahan dan 

usahakan bola tetap bergulir di tanah. 
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Gambar 20. Menggiring bola dengan kaki kanan bagian luar 

 

Tips Permainan 

• Dalam permainan gunakan bola berbagai ukuran. 

• Lakukan permainan di tempat yang aman dan nyaman. 

   

a. Aktivitas individu 

 Menggiring bola dengan kaki bagian luar  

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : individu  

 Pelaksanaan  : 

• Buatlah satu lintasan A ke B sepanjang 10 meter. 

• Berdiri di A kemudian mulai menggiring bola dengan kaki kanan  

 bagian luar ke B dengan pelan. 

• Dari tanda B berbalik arah dan giring bola menggunakan kaki kiri 

bagian luar ke A. 

• Demikian seterusnya hingga terjadi peningkatan kemampuan 

menggiring dengan kaki bagian luar, baik dengan kaki kanan 

maupun kiri. 
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Gambar 21. Menggiring bola dengan kaki kanan bagian luar  

pada garis lurus sepanjang 10 meter 

 

 Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat digiring secara perlahan, 

sekarang coba ditingkatkan kecepatan menggiringnya baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian luar.  

 

b. Aktivitas berpasangan 

 Menggiring bola dengan kaki bagian luar bolak-balik 

 Peralatan   : 1 bola ukuran sedang 

 Tempat permainan : lapangan yang cukup   

 Formasi  : berpasangan (peserta didik A dan B) 

 Pelaksanaan  :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 10 meter. 

• Peserta didik A menggiring bola dengan kaki kanan bagian luar ke 

B, kemudian berlari kira-kira 10 meter dari B dan berhenti. 

• Peserta didik B menggiring kembali ke A dengan cara yang sama, 

demikian seterusnya hingga gerakan menggiring dapat dilakukan 

dengan lancar. 
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Gambar 22. Menggirng bola bolak-balik dari A ke B pada jarak 10 meter 

dengan kaki bagian luar 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa bola telah dapat digiring secara perlahan dengan 

kaki kanan bagian luar, sekarang coba lakukan teknik yang sama 

menggunakan kaki kiri bagian luar.  

 

2. Kegiatan pembelajaran 2 

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam satu garis, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan 3 peserta didik (A, B, dan C), A melakukan 

operan atau tendangan pada C, dan C menahan/menghentikan bola 

lalu berputar menghadap B dan C melakukan operan atau 

tendangan pada B dan B menahannya 

• Lakukan gerakan berikutnya mulai dari B ke C lalu ke A seperti cara 

pertama, untuk posisi C (yang berada di tengah-tengah bisa 

bergantian) 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan, mengoper 

atau menendang, menghentikan, menggiring, dan menyundul bola 

untuk meningkatkan keterampilan bermain  
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Gambar 23. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam satu garis 

 

3. Kegiatan pembelajaran 3 

Menendang dan menahan bola sambil bergerak ke kanan dan kiri   

berpasangan. 

 

Gambar 24. Menendang dan menahan bola sambil bergerak ke kanan 

dan kiri berpasangan 
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4. Kegiatan pembelajaran 3 

a. Menendang dan menahan bola dalam keadaan bergerak bebas 

dilakukan berkelompok berjumlah 3-6 orang, dari jumlah kelompok 

dijadikan penghadang 1 atau 2 orang. 

 

Gambar 25. Menendang dan menahan bola dalam keadaan bergerak 

bebas 3-6 orang 

 

b. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki 

berpasangan dan berhadapan dengan jarak ± 3 - 6m. 

c. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki 

secara berkelompok dalam formasi berbanjar. 

 

Gambar 26. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar dan 

punggung kaki secara berkelompok 

 

d. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki 

secara zig-zag, melewati tiang pancang/bendera yang dipasang 

pada garis lurus. 
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Gambar 27. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan 

punggung kaki secara zig-zag 

   

e. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki, 

dalam sebuah lingkaran yang dipasang tiang bendera. 

 

 

Gambar 28. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, luar, dan 

punggung kaki, dalam sebuah lingkaran 

 

5. Kegiatan pembelajaran XI  

Bermain sepakbola dengan peraturan yang sebenarnya, seperti: 

a. Ukuran lapangan yang digunakan berukuran 180/110 x 64/75 m. 
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b. Jumlah pemain 11 orang untuk satu regunya. 

c. Waktu permainan 2 x 45 menit. 

d. Waktu istirahat antara dua babak 15 menit. 

e. Ukuran gawang, tinggi 2,44 m, lebar 7,32 m. 

 

 

Gambar 29. Lapangan dan Gawang Sepak Bola 

 

 

f. Tujuan dari bermain ini untuk: 

• Menerapkan nilai-nilai kompetisi. 

• Menerapkan nilai-nilai pantang menyerah. 

• Menerapkan nilai-nilai fair play. 
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D. Latihan 

Penilaian proses keterampilan gerak (psikomotor) 

1. Lakukan teknik menendang dan menahan bola dengan: 

• Kaki bagian dalam 

• Kaki bagian luar 

• Punggung kaki 

2. Lakukan teknik menggiring bola dengan: 

• Kaki bagian dalam 

• Kaki bagian luar 

• Punggung kaki 
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BAB 3 

PENGEMBANGAN PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Standaar Kompetensi 

 Mempraktikan beberapa teknik dasar permainan dan olahrag dan nilai-

nilai yang terkandung   

 didalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga beregu 

bola besar lanjutan dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, 

percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi tempat 

dan peralatan **)  

2 Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu 

permainan dan olahraga beregu bola besar lanjutan  dengan   

koordinasi yang baik serta nilai kerjasama, percaya diri, keberanian, 

menghargai lawan, bersedia berbagi tempat dan peralatan **) 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar dalam permainan 

beregu yang menggunakan komponen gerak menendang, 

menggiring, menyundul.  
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2. Memperkirakan efek tendangan, memberhentikan, dan sundulan 

bola. 

3. Menendang dan menggiring bola sesuai dengan ukuran waktu dan 

ruang.  

4. Mengkoordinasikan gerakan dengan teman satu tim. 

5. Membuat tempo permainan (lambat/cepat) untuk menyulitkan 

lawan. 

6. Bermain dengan peraturan dimodifikasi. 

 

Dalam permainan sepak bola ini selain keterampilan gerak yang 

diharapkan juga kebugaran jasmani, kerja sama saling membantu, dan 

menebak arah gerakan. Sangat dianjurkan melakukan pemanasan serta 

penutupan dengan penenangan (pendinginan). 
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A. Kombinasi Teknik Dasar Menendang dan Menggiring 

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan kombinasi teknik dasar menendang dan menggiring 

dengan kaki bagian dalam 

• Melakukan kombinasi teknik dasar menendang dan menggiring 

dengan kaki bagian luar 

• Melakukan kombinasi teknik dasar menendang dan menggiring 

dengan punggung kaki 

 

2 Kegiatan 1 

Kombinasi menendangiring dan menggdengan dengan  kaki 

bagian dalam, dengan komponen Keterampilan sebagai berikut : 

a. Beregu 1 

Mengkombinasikan teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam bertiga sambil berjalan/berlari formasi 

segi tiga. 

Pelaksanaan :  

• Berdiri dengan membentuk formasi segi tiga (A, B, dan C) dengan 

jarak 3-5 meter saling berhadapan. 

• Peserta didik A menendang bola ke B, kemudian berlari kira-kira 5 

meter ke sebelah kanan C. 

• Peserta didik B menggiring bola dan mengoper ke C, kemudian 

berlari     kira-kira 5 meter ke sebelah kiri A. 

• Peserta didik C menendang ke A, kemudian berlari kira-kira 5 

meter ke sebelah kiri A. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan menendang dan 

menggiring bola dalam formasi segi tiga meningkat. 

• Formasi permainan selalu mem-bentuk segi tiga. 

• Usahakan tendangan bergulir di tanah. 

• Teknik menendang dan meng-giring menggunakan kaki kanan/kiri 

bagian dalam. 
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• Setelah melakukan dengan kaki kanan bagian dalam sambil 

berjalan, sekarang coba lakukan sambil berlari. 

 

 

 

Gambar 30. Gerakan menendang dan menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam formasi segitiga sambil berjalan 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa telah dapat menendang bola dengan baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian dalam saat berjalan/berlari 

dalam kelompok tiga, sekarang coba jarak antara pemain 

diperpendek/diperjauh dan kecepatan tendangan divariasikan, pelan, 

dan cepat.  

 

b. Beregu 2 

Mengkombinasikan teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam berempat sambil berjalan/berlari formasi 

segi empat. 

Pelaksanaan :  

• Bentuk formasi barisan segi empat saling berhadapan, jarak 

masing-masing peserta didik 3-5 meter. 

• Peserta didik A menendang bola ke C, kemudian berlari satu 

langkah di sebelah kiri C. 
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• Peserta didik C menggiring bola kemudian mengoper ke B, 

kemudian berlari satu langkah di sebelah kiri B. 

• Peserta didik B menendang bola ke D, kemudian berlari satu 

langkah di sebelah kiri D.  

• Peserta didik D menggiring bola kemudian mengoper ke A, 

kemudian berlari satu langkah di sebelah kiri A. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan menggiring dan 

menendang bola meningkat. 

• Formasi permainan selalu membentuk segi empat. 

• Usahakan tendangan bergulir di tanah. 

• Teknik menendang dan menggiring menggunakan kaki kanan/kiri 

bagian dalam. 

• Setelah melakukan dengan kaki kanan bagian dalam sambil 

berjalan, sekarang coba lakukan sambil berlari. 

 

Gambar 31. Kombinasi teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam 

 

Variasi: 

Apabila Anda merasa telah dapat menendang bola dengan baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian dalam saat berjalan/berlari 

dalam kelompok empat, sekarang coba jarak antara pemain 

diperpendek/diperjauh dan kecepatan tendangan divariasikan, pelan, 

dan cepat. 
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c. Beregu 3 

Mengkombinasikan teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian luar formasi segi tiga. 

Pelaksanaan :  

• Berdiri dengan membentuk formasi segi tiga (A, B, dan C) dengan 

jarak 3-5 meter saling berhadapan. 

• Peserta didik A menendang bola ke B, kemudian berlari kira-kira 

5 meter ke sebelah kanan C. 

• Peserta didik B menggiring bola dan mengoper ke C, kemudian 

berlari kira-kira 5 meter ke sebelah kiri A. 

• Peserta didik C menendang ke A, kemudian berlari kira-kira 5 

meter ke sebelah kiri A. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan menendang dan 

menggiring bola dalam formasi segi tiga meningkat. 

• Formasi permainan selalu membentuk segi tiga. 

• Usahakan tendangan bergulir di tanah. 

• Teknik menendang dan menggiring menggunakan kaki kanan/kiri 

bagian luar. 

• Setelah melakukan dengan kaki kanan bagian dalam sambil 

berjalan, sekarang coba lakukan sambil berlari. 

 

Gambar 32. Kombinasi teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian luar formasi segi tiga 
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Variasi: 

Apabila Anda merasa telah dapat menendang bola dengan baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian luar saat berjalan/berlari dalam 

kelompok tiga, sekarang coba jarak antara pemain 

diperpendek/diperjauh dan kecepatan tendangan divariasikan, pelan, 

dan cepat.  

 

d. Beregu 4 

Mengkombinasikan teknik dasar menendang dan menggiring bola 

dengan kaki bagian luar berempat sambil berjalan/berlari. 

Pelaksanaan :  

• Bentuk formasi barisan segi empat saling berhadapan, jarak 

masing-masing peserta didik 3-5 meter. 

• Peserta didik A menendang bola ke C, kemudian berlari satu 

langkah  

 di sebelah kiri C. 

• Peserta didik C menggiring bola kemudian mengoper ke B, 

kemudian berlari satu langkah di sebelah kiri B. 

• Peserta didik B menendang bola ke D, kemudian berlari satu 

langkah di sebelah kiri D.  

• Peserta didik D menggiring bola kemudian mengoper ke A, 

kemudian berlari satu langkah di sebelah kiri A. 

• Demikian seterusnya hingga keterampilan menggiring dan 

menendang bola meningkat. 

• Formasi permainan selalu membentuk segi empat. 

• Usahakan tendangan bergulir di tanah. 

• Teknik menendang dan menggiring dengan menggunakan kaki 

kanan/kiri bagian luar. 

• Setelah melakukan dengan kaki kanan bagian dalam sambil 

berjalan, sekarang coba lakukan sambil berlari. 
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Gambar 33. Menendang dan menggiring bola dengan kaki bagian luar 

informasi segi empat sambil berjalan/berlari 

 

Variasi: 

 Apabila Anda merasa telah dapat menendang bola dengan baik 

menggunakan kaki kanan/kiri bagian luar saat berjalan/berlari dalam 

kelompok empat, sekarang coba jarak antara pemain 

diperpendek/diperjauh dan kecepatan tendangan divariasikan, pelan, 

dan cepat. 
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B. Kombinasi Teknik Dasar Menyundul dan Menendang Bola 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan kombinasi teknik dasar menyundul bola 

• Melakukan kombinasi teknik dasar menyundul bola dan   

menendang  

 

2 Kegiatan 1 

Teknik dasar menyundul bola, dengan komponen Keterampilan 

sebagai berikut : 

a. Berdiri dengan rileks/santai dan kaki dibuka selebar bahu. 

b. Pandang ke arah ketinggian datangnya bola. 

c. Pindahkan badan ke arah bola dansiap-siap untuk menyundul. 

d. Badan dan kepala segaris dengan arah datangnya bola. 

e. Sundul bola dengan berbagai bagian kepala (kening/bagian atas 

kepala bagian depan, sisi kanan/kiri kepala bagian depan). 

f. Pandangan mata mengikuti jalannya bola. 

 

 

Gambar 34. Menyundul bola yang dilambungkan sendiri 

 

a. Perorangan 

Menyundul bola dengan kepala bagian depan (kening) di tempat 

Pelaksanaan :  
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• Berdiri dengan rileks, kedua kaki agak dibuka dan bola dipegang 

dengan kedua tangan. 

• Lambungkan bola agak tinggi kemudian disundul dengan kepala 

dan ditangkap kembali. 

• Lambungkan bola kemudian disundul dengan kepala bagian 

depan. 

• Lambungkan bola kemudian disundul dengan kepala bagian 

depan sebelah kanan/kiri. 

• Lakukan permainan ini hingga keterampilan Anda meningkat. 

 

 

 

 

Gambar 35. Menyundul bola yang dilambungkan sendiri 

 

b. Berpasangan 

Menyundul bola dengan kepala bagian depan (kening) di tempat 

Pelaksanaan :  

• Berdiri saling berhadapan pada jarak 2–3 meter (peserta didik A 

dan B). 

• Peserta didik A melambungkan bola dengan dua tangan dari 

bawah ke B. 

• Peserta didik B menyundul bola ke A. 

• Demikian seterusnya, hingga Anda dapat melakukan keterampilan 

menyundul dengan kontrol yang baik. 
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Gambar 36. Menyundul bola secara berpasangan di tempat 

Variasi: 

Apabila Anda merasa telah dapat menyundul dan mengarahkan bola 

menggunakan kepala bagian depan yang dilambungkan dengan 

kontrol yang baik, sekarang coba keterampilan saling menyundul 

bola. 

 

c. Kelompok 

Menendang dan menyundul bola pada lapangan segi empat. 

Pelaksanaan :       

 Dilakukan berkelompok yang terdiri atas 4 atau 5 

orang, 

 Lakukan teknik menendang dan menyundul bola pada 

lapangan segi empat. 

 Upayakan bola tidak jatuh ke tanah. 

 

Gambar 37. Menendang dan menyundul bola pada lapangan segi 

empat. 
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C. Variasi dan Kombinasi Menggiring, Menendang, Menahan dan 

Menyundul bola 

1 Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan variasi dan  kombinasi teknik dasar menggiring dan 

menendang bola 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menyundul dan   

menendang bola 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring dan 

menahan bola 

 

2 Kegiatan 1 

variasi dan  kombinasi Teknik dasar menggiring dan menendang 

bola, dengan komponen Keterampilan sebagai berikut : 

a. Perorangan 

Variasi dan kombinasi menggiring dan menendang ke arah 

sasaran (gawang) 

Pelaksanaan :  

• Lakukan gerakan menggiring zig-zag menggunakan kaki bagian 

dalam, luar dan punggung kaki.  

• Lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar 

atau puggung kaki 

 

Gambar 38. Variasi dan kombinasi menggiring dan menendang ke 

arah sasaran (gawang), 
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Variasi: 

Setelah Anda dapat mengontrol kekuatan tendangan dengan jarak 

menggunakan kaki kanan, sekarang coba dengan kaki kiri dengan 

berbagai bagian kaki (dalam, luar, dan punggung kaki). 

 

b. Beregu/kelompok 

Menggiring dan menendang bola dengan satu atau dua kali 

sentuhan 

Pelaksanaan  : 

Dilakukan berpasangan sambil berjalan, jogging dan dilanjut-kan 

dengan lari. 

• Arah gerakan maju dengan posisi menyamping. 

• Berulang-ulang menempuh jarak yang telah ditentukan guru. 

 

Gambar 39. Menggiring dan menendang bola dengan satu atau dua 

kali sentuhan 

 

3 Kegiatan 2 

Variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, menendang dan 

menyundul bola 

Pelaksanaan                :  

Lambungkan bola ke atas dengan tangan/dicungkil dengan ujung kaki. 

• Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan dan 

saat bola turun tahan dengan kepala (sundul), dada, paha, lalu bola 

jatuh ke tanah di tahan dengan kaki. 
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• Lakukan di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan/menggiring bola. 

 

 

Gambar 40. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, 

menendang dan menyundul bola 
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D. Bermain dengan Peraturan Dimodifikasi 

Pada kegiatannya dapat dilakukan dengan peraturan yang dimodifikasi, 

baik ukuran lapangan, gawang, jumlah pemain, dan waktu bermain, 

misalnya: 

• Gunakan lapangan permainan yang ada di sekitar Anda. 

• Jumlah pemain disesuaikan dengan luas bidang permainan. 

• Praktikkan seluruh teknik dasar (menendang, memberhentikan, 

menggiring dengan berbagai bagian kaki) selama permainan. 

• Dalam permainan Anda mempelajari teknik menendang dan 

menggiring bola sesuai ukuran waktu dan ruang (pendek, 

menengah, dan jauh) 

• Buatlah aturan sederhana yang disepakati oleh seluruh peserta yang 

terlibat. 

• Bermainlah Anda dengan baik dan bersahabat. 

• Bila terjadi kesalahpahaman selama permainan, selesaikan dengan 

jalan musyawarah. 

• Ciptakan pola/tempo permainan (lambat atau cepat) untuk 

menyulitkan lawan. 

• Pelajarilah taktik selama bermain, misalnya koordinasi gerakan 

dengan teman satu tim atau formasi permainan yang akan 

digunakan. 
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E. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak (Psikomotor) 

1. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasarpermainan bola, 

Menendang bola, menggiring bola, mengumpan bola dan menyundul 

bola 

2. Lakukan permainan bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi ! 
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BAB 4 

VARIASI LATIHAN TEKNIK DASAR  

PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

 

Standar Kompetensi 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan  dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

2. Mengembangkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan Dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan  dan 

olahraga beregu bola besar lanjutandengan konsisten serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia 

berbagitempat dan peralatan.** 

2 Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan tepat dan lancar serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan.** 

 

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang, 

memberhentikan, dan menyundul bola dengan konsisten  

2 Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang, 

memberhentikan, dan menyundul bola dengan tepat dan lancar  

3 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 
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A. Teknik Dasar Menendang  Bola Dengan Konsisten  

1. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

2. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang dan 

menggiring dengan kaki bagian dalam  

3. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang dan 

menggiring dengan kaki bagian luar 

4. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang dan 

menggiring dengan punggung kaki 

 

1. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi menedangan, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

a. Berpasangan/kelompok 

Teknik dasar menendang/mengumpan bola dengan punggung kaki 

• Bola dipantulkan dan dilambung oleh teman. 

• Latihan ini dilakukan secara berpasangan/berkelompok. 

• Latihan ini dilakukan di tempat dapat dilanjutkan dengan 

bergerak ke depan, belakng, dan ke samping 

 

 

Gambar 41. Teknik dasar menendang/mengumpan bola dengan 

punggung kaki 
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b. Berpasangan/kelompok 

Teknik dasar menendang/mengumpan bola dengan kaki bagian 

dalam dan luar 

• Bola dipantulkan  dan  dilambung oleh  teman  (secara 

berpasangan/kelompok). 

• Latihan ini dilakukan secara bergerak maju, mundur dan 

menyamping. 

 

Gambar 42. Teknik dasar menendang/mengumpan bola dengan kaki 

bagian dalam dan luar 

 

c. Beregu/kelompok 

Menendang/mengumpan dengan menggunakan kaki bagian dalam, 

luar, dan punggung kaki secara langsung dengan arah bola datar 

melambung dan melengkung. 

• Bola dipantulkan dan dilambungkan oleh teman. 

• Dilakukan secara berpasangan/kelompok. 

• Dilakukan di tempat dan dilanjutkan dengan bergerak ke kanan 

dan ke kiri. 
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Gambar 43. Menendang/mengumpan dengan menggunakan kaki bagian 

dalam, luar, dan punggung kaki secara langsung dengan arah bola datar 

melambung dan melengkung 

 

d. Beregu/kelompok 

Menendang/mengumpan bola menggunakan kaki bagian dalam, 

luar, dan punggung kaki secara langsung dengan arah bola datar, 

melambung dan melengkung melewati tengah gawang atau atas 

gawang. 

• Dilakukan secara berpasangan atau kelompok. 

• Dilakukan di tempat dan dilanjutkan bergerak ke kanan dan ke 

 

Gambar 44. Menendang/mengumpan bola menggunakan kaki bagian 

dalam, luar, dan punggung kaki secara langsung dengan arah bola datar, 

melambung dan melengkung melewati tengah gawang atau atas gawang. 
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B. Teknik Dasar Menghentikan  Bola dengan Konsisten  

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menghentikan bola 

dengan kaki bagian dalam  

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menghentikan dan 

menggiring bola dengan kaki bagian luar 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menghentikan dan 

menggiring dengan punggung kaki 

 

1. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi menghentikan bola, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

a. Berpasangan/kelompok 

Teknik dasar menghentikan bola 

• Bola dipantul, digulir, dan   dilambung. 

• Latihan ini dilakukan secara   berpasangan/berkelompok, di 

tempat dan dilanjutkan sambil bergerak 

 

Gambar 45. Teknk Dasar Menghentikan Bola 
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b. Berpasangan/kelompok 

Menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, 

punggung dan telapak kaki dengan arah bola datar dan melambung. 

• Bola ditendang/dioper secara bergantian. 

• Dilakukan secara berpasangan/berkelompok. 

• Latihan ini dilakukan di tempat, dilanjutkan dengan bergerak maju, 

mundur, dan menyamping. 

 

 

Gambar 46. Menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, 

luar, punggung dan telapak kaki dengan arah bola datar dan 

melambung. 
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C. Teknik Dasar Menggiring  Bola dengan Konsisten  

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring bola 

dengan kaki bagian dalam  

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring  bola 

dengan kaki bagian luar 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring bola 

menggiring dengan punggung kaki 

 

1. Kegiatan 1 

Variasi dan kombinasi menggiring bola, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 

a. Berkelompok 

Teknik dasar menggiring  bola mengikuti yang berada di depan 

• Dilakukan dengan mengikuti gerak teman yang berada di 

depannya. 

• Latihan ini dilakukan secara berkelompok. 

 

 

Gambar 47. Variasi dan kombinasi menggiring bola, dengan komponen 

Keterampilan sebagai berikut : 
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b. Berpasangan 

Menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan 

punggung kaki.  

• Dilakukan dengan mengikuti gerak teman yang berada di 

depannya. 

• Latihan ini dilakukan secara  berpasangan. 

 

 

Gambar 48. Menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian 

dalam, luar, dan punggung kaki. 

 

c. Perorangan/kelompok 

Menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan 

punggung kaki melalui bendera 

• Buat satu lingkaran yang di dalamnya terdapat  bendera yang 

ditancapkan sebagai rintangannya.  

• Antar sesama teman tidak boleh bersenggolan (beradu).  

• Latihan ini dilakukan secara perorangan dalam bentuk 

berkelompok. 
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Gambar 49. Menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian 

dalam, luar, dan punggung kaki melalui bendera 
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D. Teknik Dasar Menggiring dan Menendang Bola dengan Konsisten  

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring dan 

menendang bola dengan kaki bagian dalam  

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring dan dan 

menendang bola dengan kaki bagian luar 

• Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menggiring dan 

menendang bola dengan punggung kaki 

 

1. Kegiatan 1 

 Variasi dan kombinasi menggiring dan menendang bola, dengan 

komponen Keterampilan sebagai berikut : 

a. Berkelompok 

Menggiring bola arah lurus dan menendang bola 

• Dilakukan secara ber-pasangan/kelompok 

• Bola digiring luar, dalam atau punggung kaki Setelah sampai pada 

jarak tertentu lakukan teknik menendang menggunakan kaki 

bagian dalam, luar, dan punggung kaki 

 

Gambar 50. Menggiring bola arah lurus dan menendang bola 
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2. Berkelompok/perorangan 

Menggiring bola zig-zag dan menendang bola. 

• Dilakukan secara berpasangan/ber-kelompok. 

• Bola digiring menggunakan kaki bagian luar, dalam atau punggung 

kaki. 

• Setelah melewati bendera terakhir/tanda, lakukan teknik menendang 

dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. 

 

 

Gambar 51. Menggirng bola zg-zag dan menendang bola 

 

 

 

 



Model Pembelajaran Speka Bola Penjas STKIP PGRI Pontianak   63 

 

E. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak (Psikomotor) 

1. Lakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang bola, 

menggiring bola, mengumpan bola dan menahan bola 

2. Lakukan permainan bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi ! 
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BAB 5 

KOMBINASI LATHAN  

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan  dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

2. Mengembangkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan Dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan  dan 

olahraga beregu bola besar lanjutandengan konsisten serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia 

berbagitempat dan peralatan.** 

2 Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan tepat dan lancar serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan.** 
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Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola dalam satu garis. 

2. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola dalam lingkaran. 

3. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola pada garis sejajar. 

4. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola 3 lawan 1. 

5. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola 4 lawan 2. 

6. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola dua kelompok. 

7. Melakukan kombinasi mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola menggunakan gawang kecil. 
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A. Permainan Sepak Bola 

1.  Kegiatan pembelajaran I 

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam satu garis, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan 3 peserta didik (A, B, dan C), A melakukan 

operan atau tendangan pada C, dan C menahan/menghentikan bola 

lalu berputar menghadap B dan C melakukan operan atau 

tendangan pada B dan B menahannya 

• Lakukan gerakan berikutnya mulai dari B ke C lalu ke A seperti cara 

pertama, untuk posisi C (yang berada di tengah-tengah bisa 

bergantian) 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan, mengoper 

atau menendang, menghentikan, menggiring, dan menyundul bola 

untuk meningkatkan keterampilan bermain  

 

 

Gambar 52. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam satu garis 

 

2.  Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam lingkaran, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dapat dilakukan 2 peserta didik atau lebih dalam suatu 

lingkaran 
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• A melakukan operan pada B, B lalu menggiringnya pada garis 

lingkaran saat yang tepat melakukan operan atau tendangan pada A 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola  

 

 

Gambar 53. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam lingkaran 

 

3.  Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola pada garis sejajar, dengan cara sebagai berikut: 

• • Permainan dilakukan 2 orang A dan B berhadapan dan   

bergerak menyamping 

• A mengumpan atau menendang bola pada B dan B menahannya 

dan menggiring beberapa meter lalu mengumpan atau 

menendang kembali pada A 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola   
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Gambar 54. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

pada garis sejajar 

 

4. Kegiatan pembelajaran IV  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola 3 lawan 1, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan 4 peserta didik 

• 3 pemain melakukan keterampilan mengoper, menendang, 

menggiring, dan menghentikan bola, 1 pemain sebagai penghadang 

• Pemain penghadang berusaha merebut bola dan bila dapat 

merebutnya dari lawan maka lawan akan menjadi penghadang 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola   

 

Gambar 55. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

3 lawan 1 
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5.  Kegiatan  pembelajaran V  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola 4 lawan 2, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan 6 peserta didik 

• 4 pemain melakukan keterampilan mengoper, menendang, 

menggiring, dan menghentikan bola, 2 pemain sebagai penghadang 

• Pemain penghadang berusaha merebut bola dan bila dapat 

merebutnya dari lawan maka lawan akan menjadi penghadang 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola   

 

Gambar 56. Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola 4 lawan 2 

 

6. Kegiatan pembelajaran VI  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan 

menghentikan bola permainan dua kelompok, dengan cara sebagai 

berikut: 

• Permainan dilakukan dua kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 

pemain 

• Setiap kelompok menempati lapangan sendiri dengan satu bola 

• Satu buah gawang kecil dipasang pada lapangan setiap kelompok 
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• Bola dioper/ditendang, digiring, dihentikan di lapangan sendiri dan 

bila seluruh pemain telah menyentuh bola, maka bola boleh 

dimasukkan ke gawang 

 

Gambar 57. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola permainan dua kelompok 

7.  Kegiatan pembelajaran VII  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, menyundul, dan 

menghentikan bola, dengan cara sebagai berikut: 

•  Permainan dilakukan 4-5 orang untuk setiap regu/kelompok 

• Lakukan keterampilan mengumpan atau menendang dan menyundul 

bola pada    lapangan  segi empat 

• Upayakan bola tidak jatuh ke tanah 

• Peserta didik yang mengeluarkan bola dari lapangan, terkena 

hukuman push-up 

 

Gambar 58. Mengoper, menendang, menggiring, menyundul, dan 

menghentikan bola 
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8.  Kegiatan pembelajaran VIII  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, menyundul, dan 

menghentikan bola dalam permainan menggunakan gawang kecil, 

dengan cara sebagai berikut: 

• Permainan dilakukan 5 orang untuk setiap regu 

• Untuk tahap pertama, pemain melakukan 4 kali sentuhan bola 

• Untuk tahap kedua, pemain melakukan 3 kali sentuhan bola 

• Untuk tahap ketiga, pemain melakukan 2 kali sentuhan bola 

• Untuk tahap keempat, pemain melakukan 1 kali sentuhan bola 

• Regu dianggap memenangkan permainan bila dapat memasukkan 

bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya 

 

 

Gambar 59. Mengoper, menendang, menggiring, menyundul, dan 

menghentikan bola dalam permainan menggunakan gawang kecil 
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B. Latihan 

Penilaian Proses Keterampilan Gerak Permainan Sepak Bola 

1. Lakukan keterampilan menendang atau mengoper, menahan, dan 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, 

punggung kaki  

2. Lakukan keterampilan menyundul bola! 
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BAB 6 

PENGEMBANGAN VARIASI DAN KOMBINASI 

PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi 

1. Mempraktikkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan  dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

2. Mengembangkan berbagai teknik dasar ke dalam permainan Dan olahraga serta 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

Kompetensi Dasar 

1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan  dan 

olahraga beregu bola besar lanjutandengan konsisten serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia 

berbagitempat dan peralatan.** 

2 Mempraktikan variasi dan kombinasi teknik dasar salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar lanjutan dengan tepat dan lancar serta nilai kerja 

sama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan, bersedia berbagi 

tempat dan peralatan.** 
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Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: 

1. Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang, 

memberhentikan, dan menyundul bola dengan konsisten  

2 Melakukan variasi dan kombinasi teknik dasar menendang, 

memberhentikan, dan menyundul bola dengan tepat dan lancar  

3 Bermain dengan peraturan yang dimodifikasi 

 

A. Permainan Sepak Bola Dengan Pengembangan Variasi dan 

Kombinasi 

1. Kegiatan pembelajaran I  

Keterampilan mengoper ke depan gawang, menendang,  menggiring,  

dan  menghentikan bola, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan peserta didik  pelaksana (A, B, C, D, E 

dan F), sedangkan X sebagai pengumpan pertama 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan, 

mengoper atau menen-dang, menghentikan, menggiring dan 

menyundul bola untuk meningkatkan keterampilan bermain  

 

 

Gambar 60. Mengoper ke depan gawang, menendang,  menggiring,  dan  

menghentikan bola 
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2. Kegiatan pembelajaran II  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam permainan 7 orang, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dapat dilakukan 2 peserta didik  sebagai penyerang, 

4 orang bertahan 

• 1 orang penjaga gawang netral 

 

Gambar 61. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam permainan 7 orang 

 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring dan menyundul bola 

 

3. Kegiatan pembelajaran III  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam permainan 11 orang, dengan cara sebagai berikut: 

• Permainan dilakukan 6 orang selaku penyerang dan 4 orang selaku 

bertahan 

• 1 orang penjaga gawang  

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring dan menyundul bola  
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Gambar 62. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam permainan 11 orang 

 

4. Kegiatan pembelajaran IV 

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam permainan 10 orang, dengan cara sebagai berikut: 

• Pembelajaran dilakukan 8 peserta didik sebagai penyerang dan 

bertahan, 2 orang sebagai penjaga gawang 

• Melakukan penyerangan dan bertahan  secara bergantian  

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola 

 

Gambar 63. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam permainan 10 orang  



Model Pembelajaran Speka Bola Penjas STKIP PGRI Pontianak   77 

 

5. Kegiatan pembelajaran V 

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam pola permainan man to man defence, dengan cara sebagai 

berikut: 

• Setiap pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga setiap 

lawan yang telah ditentukan dan selalulu mengikuti setiap 

gerakannya 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola 

 

 

Gambar 64. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam pola permainan man to man defence 

 

6. Kegiatan pembelajaran VI  

Keterampilan mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan 

bola dalam pola permainan man to man marking, dengan cara sebagai 

berikut: 

• Setiap pemain mempunyai tanggung jawab untuk menjaga setiap 

daerahnya  yang telah ditentukan ruang lingkupnya 

• Lakukan seterusnya, tingkatkan kecepatan dan ketepatan untuk 

meningkatkan keterampilan, mengoper atau menendang, 

menghentikan, menggiring, dan menyundul bola  
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Gambar 65. Mengoper, menendang, menggiring, dan menghentikan bola 

dalam pola permainan man to man marking 
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B. Latihan 

1. Lakukan keterampilan menendang atau mengoper, menahan, 

menggiring, dan menyundul bola dalam bentuk permainan dengan 

menggunakan peraturan yang  dimodifikasi dan yang sebenarnya! 
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BAB 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Permainan Sepak Bola 

 

Sekolah  :   

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester   : VII (Genap ) 

Alokasi Waktu  :  3 x 2 x 40 menit (3 x pertemuan ) 

 

A Standar Kompetensi  

8. Mempraktikan berbagai teknik dasar permainan dan  olahraga, dan 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

 

B Kompetensi Dasar     

8.1 Mempraktikan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga 

bola besar beregu serta  nilai kerja sama, toleransi, percaya diri, 

memecahkan masalah, menghargai teman, keberanian**) 

 

C Tujuan Pembelajaran  

Pertemuan I dan II: 

   Setelah pembelajaran ini , peserta didik diharapkan dapat : 

1. peserta didik dapat melakukan mengumpan bola dengan kaki 

bagian dalam dan luar dengan benar 

2. peserta didik dapat melakukan menahan bola dengan kaki bagian 

dalam, luar dan telapak kaki dengan benar 

3. peserta didik dapat melakukan menggiring bola dengan kaki bagian 

dalam dan luar dengan benar 

4. peserta didik dapat bermain sepakbola dengan baik menggunakan 

peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk nilai kerja sama, 

toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai teman 
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Pertemuan III : 

    Setelah pembelajaran ini , peserta didik diharapkan dapat : 

1. peserta didik dapat melakukan menendang bola dengan kaki 

bagian dalam, luar, dan punggung kaki, dengan benar 

2. peserta didik dapat melakukan menahan bola dengan kaki bagian 

dalam, luar, dan telapak kaki, dengan benar 

3. peserta didik dapat melakukan menggiring bola dengan kaki bagian 

dalam, dan luar kaki, dengan benar 

4. peserta didik dapat bermain sepakbola dengan baik menggunakan 

peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk nilai kerja sama, 

toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai teman 

 

D Materi Pembelajaran : Permainan Sepakbola 

 Mengumpan, menendang dan menggiring bola menggunakan 

punggung kaki 

 Variasi (mengumpan, menendang dan menggiring bola 

menggunakan punggung kaki) 

 Bermain sepakbola menggunakan peraturan yang dimodifikasi 

 

E Metode Pembelajaran 

- Inclusive (cakupan) 

- Demonstrasi 

- Part and whole (bagian dan keseluruhan) 

- Resiprocal (timbal-balik)  

 

F Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 1.   Pertemuan 1 dan 2  

• Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

• Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
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• Melakukan teknik dasar mengumpan, menendang dan 

menggiring bola     menggunakan punggung kaki secara 

kelompok 

• Bermain bolabasket dengan peraturan yang dimodifikasi secara 

berkelompok 

• Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan bubar 

 2. Pertemuan 3  

• Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi dan pemanasan 

• Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

• Melakukan teknik dasar melakukan variasi (mengumpan, 

menendang dan menggiring bola menggunakan punggung kaki) 

secara kelompok 

• Bermain bolabasket dengan peraturan yang dimodifikasi secara 

berkelompok 

• Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi proses 

pembelajaran, berdoa dan bubar 

 

G Sumber Belajar 

- Ruang terbuka yang datar dan aman 

- Bola 

- Buku teks 

- Buku referensi,  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas VII, Jakarta : Erlangga  

- Buku Bahan Ajar,  Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
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H Penilaian 

Indikator 
Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrumen 
Instrumen 

 

Mengumpan, 

menggiring 

dan manahan 

bola 

menggunakan 

kaki bagian 

dalam dan luar 

serta menahan 

dengan 

telapak kaki 

 

Tes praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

Tes 

observasi 

 

Tes  contoh 

kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda/uraian 

singkat 

 

 

Lembar tes 

observasi 

 

Lakukan teknik dasar 

mengumpan, 

menggiring dan 

manahan bola 

menggunakan kaki 

bagian dalam dan luar 

serta menahan dengan 

telapak 

 

Perbedaan 

menggiring dan   

mengumpan bola 

adalah ... 

 

Melakukan kerja 

sama, toleransi, 

memecahkan 

masalah, menghargai 

teman dan 

keberanian  

 

 1. Teknik penilaian:  

- Tes unjuk kerja (psikomotor):   

Lakukan teknik dasar mengumpan, menendang dan menggiring 

bola     menggunakan punggung kaki 

Penilaian terhadap kualitas unjuk kerja peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

 

  Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 50 

  Jumlah skor maksimal 
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- Pengamatan sikap (afeksi):   

 Mainkan permainan sepakbola dengan peraturan yang telah 

dimodifikasi.  Taati aturan permainan, kerjasama dengan teman 

satu tim dan tunjukkan perilaku sportif, keberanian, percaya diri 

dan menghargai teman 

Keterangan: 

Berikan tanda cek ( √ ) pada kolom yang sudah disediakan, setiap 

peserta ujian menunjukkan atau menampilkan perilaku yang 

diharapkan.  Tiap perilaku yang di cek ( √ ) mendapat nilai 1 

Jumlahskor yang diperoleh 

Nilai  =  ----------------------------------------- X 30 

Jumlah skor maksimal 

   

-  Kuis/embedded test (kognisi): 

Jawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-

pertanyaan mengenai konsep gerak dalam permainan sepakbola 

Keterangan: 

Penilaian terhadap kualitas jawaban peserta ujian, dengan 

rentang nilai antara 1 sampai dengan 4 

Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai =  ----------------------------------------- X 20 

Jumlah skor maksimal 

 

- Nilai akhir yang diperoleh siswa = 

 

  

  

  

 

 

 

 

Nilai tes unjuk kerja + nilai observasi + nilai 

kuis 
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2. Rubrik Penilaian 

 

     RUBRIK PENILAIAN  

UNJUK KERJA TEKNIK DASAR PERMAINAN SEPAKBOLA 

 

Aspek Yang Dinilai 

Kualitas 

Gerak 

1 2 3 4 

    Melakukan Teknik Dasar 

1.  Posisi bola saat akan melakukan operan/menendang 

di depan badan 

2.  Bentuk gerakan kaki saat melakukan 

operan/menendang  

     mengayun ke arah bola 

3.  Posisi pergelangan kaki saat 

mengumpan/menendang bola ditekuk ke bawah 

4.  Bentuk gerakan kaki saat menggiring bola 

mendorong ke depan  

5.  Posisi bola saat melakukan teknik menggiring bola di 

depan badan 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 20  

 

 

RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA 

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  

2.  Keberanian dalam melakukan gerakan (tidak ragu-

ragu) 

 

3.  Mentaati peraturan  

4.  Menghormati wasit(sportif)  

5.  Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam 

bermain 

 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5 
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RUBRIK PENILAIAN  

PEMAHAMAN KONSEP GERAK DALAM PERMAINAN SEPAKBOLA 

 

Pertanyaan yang diajukan 
Kualitas Jawaban 

1 2 3 4 

 

1. Bagaimana posisi pergelangan kaki saat 

mengumpan /  menendang / menggiring bola 

menggunakan punggung kaki ? 

2.  Bagaimana posisi badan yang benar saat 

melakukan menggiring bola menggunakan 

punggung kaki ? 

 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

                 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

___________________ 
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