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dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan 

tambahan referensi guru Penjas dalam melaksanakan pembelajaran 

khususnya dalam hal pengambilan keputusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan Pendidikan Jasmani (Penjas) pada umumnya adalah 

mengembangkan tiga domain yaitu domain psikomotor (keterampilan 

gerak), domain kognitif (pengambilan keputusan) dan domain afektif 

(kerja keras, disiplin, kerjasama, jujur dan lainnya). Oleh karena itu, 

untuk mencapai tujuan tersebut peran dan fungsi guru sangat penting 

dalam merencanakan model pembelajaran untuk mengembangkan ketiga 

domain tersebut secara merata atau menitikberatkan salah satu 

domaindengan tidak mengabaikan domain lainnya. 

Dalam buku ini disajikan model pembelajaran keterampilan 

pengambilan keputusan melalui permainan merupakan model 

pembelajaran yang menitik- beratkan untuk pengembangan pengambilan 

keputusan dengan tidak mengabaikan pengembangan domain 

keterampilan maupun domain afektif, dalam model ini langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan sudah menyesuaikan dengan langkah-

langkah pembelajaran di kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pendekatan saitifik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 adalah (1) mengamati (observing), (2) menanya 

(questioning), (3) mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), 
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(4) menalar atau mengasosiasi (associating), dan (5) 

mengkomunikasikan (communicating). 

Permainan merupakan salah satu media pendidikan jasmani (Penjas) 

dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Materi 

permainan dalam Penjas memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik, karena secara 

langsung peserta didik akan terlibat dalam pengalaman belajar yang 

sistematis melalui aktivitas permainan (sepak bola, bola baket, dan 

lainnya). 

Selain itu, buku ini juga menyajikan penilaian autentik untuk 

mengetahui pengembangan kemampuan bermain, pengambilan 

keputusan, dan kerjasama dalam permainan sepak bola. 

 

B. Manfaat 

1. Model pembelajaranpengambilan keputusan melaluipermainan 

danpenilaian autentik dapat dipakai sebagai alternatif atau solusi 

guru pada pengajaran dan penilaian hasil belajar Penjaspeserta 

didik di SMP kelas VII pada KD 3.1 dan KD 4.1. 

2. Model pembelajaran pengambilan keputusan dapat dipakai sebagi 

acuan oleh peserta didik SMP untuk belajar dan menilai 

keterampilan sepak bola. 
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3. Model pembelajaran pengambilan keputusan dapat dipakai sebagi 

pedoman pemegang kebijakan di bidang Penjas dalam 

mengembangkan dan merencanakan kurikulum Penjas di SMP. 

 

C. Spesifik Produk 

Spesifik produk ini lebih menitikberatkan pada pengembangan 

keterampilan pengambilan keputusan daripada keterampilan gerak sepak 

bola dan aspek kerjasama, kerja keras, dan lainnya. Selain itu juga 

produk ini, menggunakan penilaian autentik dengan rubrik analitik untuk 

keterampilan permainan sepak bola.  

 

D. Definisi Operasional Variabel  

Model pembelajaran pengambilan keputusan memiliki definisi 

operasional sebagai berikut: 

Pengambilan Keputusan adalah proses berfikir mengambil tindakan 

mengoper bola atau menembak bola selama 5 menit dalam permainan 

sepak bola modifikasi. 

Penilaian autentik adalah penilaian peserta didik menggunakan 

pengamatan langsung tentang keterampilan mengambil keputusan tidak 

ragu-ragu, pelaksanaan keterampilan (skill execution) efisien, cepat 

kembali ke posisi semula (base), dan selalu mencari ruang yang jauh dari 

lawan, selama 5 menit permainan modifikasi. 
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BAB II 

MODEL PEMBELAJARAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

 

A. Pendahuluan 

Model pembelajaran pengambilan keputusan merupakan salah satu 

model pembelajaran yang sintaknya (langkah-langkahnya) adalah 

sebagai berikut: (1) tahap pendahuluan, (2) tahap pengetahuan, (3) tahap 

pemahaman, (4) tahap bermain, (5) tahap umpan balik, (6) tahap 

pemahaman, (7) tahap bermain, (8) tahap umpan balik, (9) tahap 

penutup. 

Tahap pendahuluan, guru mempersiapkan kondisi fisik peserta didik 

serta penataan situasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, 

pembagian kelompok bermain dan melakukan pemanasan sebelum 

permainan. 

Tahap pengetahuan, penjelasan guru pada peserta didik mengenai 

cara bermain sepak bola yang dimodifikasi aturan bermain, jumlah 

pemain, dan ukuran lapangan serta bola yang digunakan serta 

penyampaian cara penilaian. 

Tahap pemahaman, dalam tahap ini kelompok A (bermain) dan 

kelompok B (pengamat) berdiskusi menyusun strategi. Kelompok A 

diskusi terkait strategi bermain, sedangkan keompok B diskusi terkait 

penilaian. 
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Tahap bermain, peserta didik mengonstruksi pengetahuan aturan dan 

srategi bermain dalam permainan sepak bola modifikasi 5 vs 5 selama 5 

menit. 

Tahap umpan balik, peserta didik yang bertindak sebagai pengamat 

menyampaikan hasil penilaian yang telah dilakukan selama mengamati 

permainan dari kelompok bermain. 

Tahap pemahaman, setelah pertukaran posisi A dan B dalam tahap 

ini kelompok B berdiskusi menyusun strategi bermain sedangkan 

keompok A berdiskusi tentang cara penilaian. 

Tahap bermain, peserta didik mengonstruksi pengetahuan aturan dan 

srategi bermain dalam permainan sepak bola modifikasi 5 vs 5 selama 5 

menit. 

Tahap umpan balik, peserta didik yang bertindak sebagai pengamat 

menyampaikan hasil penilaian yang telah dilakukan selama mengamati 

permainan dari kelompok bermain. 

Tahap penutup, melakukan penguluran statis dan evaluasi hasil 

belajar keseluruhan oleh guru. 

 

B. Tujuan Model Pembelajaran 

Untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan peserta 

didik dalam permainan sepak bola. 
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C. Prosedur Pelaksanaan 

1. Falitas dan Peralatan 

Lapangan sepak bola modifikasi memiliki ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Ukuran lapangan panjang 25 meter dan lebar 15 meter. 

b. Lapangan dibagi menjadi dua bagian yang sama luas dan diberi 

garis. Garis ini disebut garis tengah. 

c. Lapangan diberi tanda dengan garis pembatas lapangan. Garis 

yang lebih panjang disebut garis samping (touch line), sedangkan 

garis yang lebih pendek disebut garis gawang (goal line). 

d. Lebar garis pembatas 8 cm, yaitu garis sentuh di samping, garis 

gawang diujung-ujung, dan garis melintang ditengah lapangan. 

e. Titik tengah ditandai dengan titik yang berada tepat di tengah-

tengah lapangan, kemudian garis melingkar dibuat dengan 

berpusat pada titik tengah tersebut dengan jari-jari lingkaran yaitu 

3 meter. 
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Gambar 1. Lapangan Sepak Bola Modifikasi 

 

 

Gambar 2. Gawang Modifikasi 
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Gambar 3. Bola 

 

Gambar 4. Peluit 

 

Gambar 5. Rompi Latihan 
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2. Langkah-Langkah Model Pembelajaran 

Langkah-langkah model pembelajaran pengambilan keputusan 

seperti di bawah ini: 

a. Tahap Pendahuluan   

Pada tahap ini guru penataan situasi untuk mempersiapkan 

peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penyampaian tujuan 

pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan, Pembagian kelompok dan mempersiapkan kondidi peserta 

didik dengan pemanasan.  

1) Guru menyampaikan tujuan pembalajaran serta langkah-langkah 

pembelajarannya. 

2) Pembagian kelompok. Peserta didik dibagi 2 kelompok yaitu 

kelompok A dan B. Kelompok A berisi 20 peserta didik dan 

kelompok B 20 peserta didik. Kelompok A bermain dilapangan 

A, kelompok B bermain dilapangan B. Setiap kelompok terdapat 

10 peserta didik sebagai pemain dan 10peserta didik sebagai 

penilai. Penilaian bertugas mengamati 1 pemain selama jalannya 

permainan. Yang diamati meliputi: (1) seberapa banyak pemain 

melakukan tendangan ragu-ragu serta tidak tepat sasaran, (2) 

berapa kali pemain passing ragu-ragu serta tidak tepat sasaran 

ketemanya. Jumlah kelompok atau jumlah lapangan disesuaikan 

dengan jumlah peserta didik yang ada di tiap kelas. 
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3) Peserta didik melakukan pemanasan diawali dengan dinamis 

kemudian statis yang dipimpin oleh guru atau peserta didik 

yang dipercaya. Pemanasan dinamis dilakukan dengan 

menggunakan permainan, seperti hitam hijau, dan burung 

sangkar. 

 

 

Gambar 6. Pembagian Kelompok A dan B 

b. Tahap Pengetahuan 

Penyampaian aturan bermain dan penyampaian cara penilaian  

1) Peserta didik diberi tugas bermain sepak bola dengan jumlah 

pemain 5 vs 5. 

2) Peserta didik yang tidak bermain diberi tugas menilai 

temannya yang bermain, dan salah satu peserta didik 

ditugasi wasit sambil menilai. 
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3) Lama bermain 5 menit. 

4) Permainan dimulai dari tengah lapangan pada lingkaran 

radius 3 meter. 

5) Selama bermain peserta didik tidak diperbolehkan:(1) 

menedang lawan, (2) menjegal lawan, (3) melompat pada 

lawan, (4) memukul lawan, (5) mendorong lawan, (6) 

memegangi lawan, (7) meludahi lawan, (8) memegang bola, 

dan (9) menghalang-halangi lawan yang tidak sedang 

menguasai bola. 

6) Tendangan ke dalam. Pengganti lemparan kedalam pada 

sepak bola. Tendangan ini diberikan jika bola melewati garis 

samping lapangan baik ditanah maupun di udara. Gol tidak 

boleh lansung tercipta dari tendangan ini. 

7) Jika terjadi pelanggaran, dilakukan tendangan tidak 

langsung. Tendangan diambil dari titik tempat pelanggaran 

terjadi. 

8) Tim pemenang. Tim yang dianggap menang adalah 

mencetak gol lebih banyak selama bermain. 
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Gambar 7. Penjelasan Formasi Pemain dan Pengamat dalam Permainan 

c. Tahap Pemahaman 

Guru memberikan tugas pada tiap kelompok pemain untuk 

melakukan diskusi untuk memahami peraturan permainan dan 

penyusunan strategi permainannya. Bagi kelompok yang 

bertindak sebagai pengamat, mereka melakukan diskusi terkait 

cara penilaiannya. 
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Gambar 8. Penyusunan Strategi Dilakukan oleh Tiap Tim 

d. Tahap Bermain 

Pada tahap ini peserta didik yang bertindak sebagai tim pemain 

mencoba mengaplikasikan permainan sesuai dengan rambu-

rambu yang telah diberikan guru sebelumnya. Bermain 5 vs 5 

dengan waktu 5 menit.Peserta didik yang bertindak sebagai 

penilaian mengaplikasikan penilaian temannya yang sedang 

bermain dengan lembar observasi.   
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Gambar 9. Formasi Awal Permainan  

e. Tahap Umpan Balik  

Setelah permainan berakhir, kelompok pengamat memberikan 

umpan balik secara oral pada teman atau pemain yang telah dinilai. 
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Gambar 10. Pemberian Umpan Balik oleh Pengamat dan Guru 

f. Tahap Pemahaman 

Guru memberikan tugas pada tiap kelompok pemain untuk 

melakukan diskusi untuk memahami peraturan permainan dan 

penyusunan strategi permainannya. Bagi kelompok yang bertindak 

sebagai pengamat, mereka melakukan diskusi terkait cara 

penilaiannya. 
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Gambar 11. Diskusi Tiap Tim  

g. Tahap Bermain 

Pada tahap ini peserta didik yang bertindak sebagai tim pemain 

mencoba mengaplikasikan permainan sesuai dengan rambu-

rambu yang telah diberikan guru sebelumnya. Bermain 5 vs 5 

dengan waktu 5 menit.Peserta didik yang bertindak sebagai 

penilaian mengaplikasikan penilaian temannya yang sedang 

bermain dengan lembar observasi.   
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Gambar 12. Formasi Awal Permainan 

h. Tahap Umpan Balik 

Setelah permainan berakhir, kelompok pengamat memberikan 

umpan balik secara oral pada temannya atau pemain yang telah 

dinilai.  



 

18 
 

 

Gambar 13. Proses Pemberian Umpan Balik oleh Pengamat 

dan Guru 

i. Tahap Penutup 

Setelah melakukan permainan, peserta didik melakukan 

pendinginan. Pendinginan dilakukan dengan maksud untuk 

mengurangi kelelahan otot setelah beraktivitas dan untuk 

mengembalikan suhu dan denyut nadi ke kondisi semula. 

Pendinginan bisa dilakukan dengan stretching statis. Selanjutnya, 

guru memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. 

Tabel. 1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Pengambilan 

Keputusan 
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3. Penilaian Hasil Pembelajaran Pengambilan Keputusan. 

a. Kisi- Kisi  

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen 

 

b. Rubrik Penilaian 

Tugas. Peserta didik bermain sepak bola modifikasi 5 vs 5. 

Tabel 3. Petunjuk Pengisian Lembar Observasi 
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c. Lembar Observasi 

 Tabel 4. Lembar Observasi 

 

d. Contoh Penilaian 

Deskripsi penilaian: 

1) Sari selama bermain sepak bola modifikasi selalu tidak ragu-

ragu dalam melakukan passing sehingga diberi skor 2 dan 

tidak ragu-ragu dalam melakukan shooting sehingga 

mendapatkan skor 2. Jadi skor keseluruhan Sari yaitu 4. 

2) Taufik selama bermain sepak bola modifikasi, terkadang 

melakukan passing dengan ragu-ragu sehingga mendapat 

skor 1 dan tidak ragu-ragu dalam melakukan shooting 



 

22 
 

sehingga mendapat skor 2. Total skor yang diperoleh Taufik 

yaitu 3. 

3) Rudi selama bermain sepak bola modifikasi, terkadang 

melakukan passing dengan ragu-ragu sehingga memperoleh 

skor 1 dan terkadang ragu-ragu melakukan shooting 

sehingga mendapat skor 1. Total skor yang diperoleh Rudi 

yaitu 2. 

 

Tabel 5. Contoh Pengisian Lembar Penilaian 
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e. Norma Penilaian 

Tabel 6. Norma Penilaian 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Melalui model pembelajaran pengambilan keputusan, diharapkan 

dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didiknya. Dengan model pengambilan 

keputusan memberikan kesempatan lebih banyak pada guru dan peserta 

didik untuk bisa berinteraksi dan termotivasi selama pembelajaran 

berlangsung. Sepak bola hanyalah salah satu alternatif alat yang dipilih 

untuk mengaplikasikan model pembelajaran pengambilan keutusan yang 

dikembangkan.  

Semoga dengan adanya model pembelajaran pengambilan keputusan 

ini menjadi salah satu model yang bisa diterima dan diaplikasikan di 

sekolah-sekolah. 

 


