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SARI 
 

 
Thomas Yanto,2011.” Pengembangan model Pembelajaran Keseimbangan Gerak 
Dalam Penjasorkes melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan Pada Siswa 
Kelas V SD. Negeri    Grabag 1 Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mengatasi 
pembelajaran Senam khususnya latihan keseimbangan gerak yang menghadapi 
kendala masalah sarana dan prasarana yang kurang di SD. Negeri Grabag 1 
Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yaitu 
Metode penelitian pengembangan yang mengacu pada model pengembangan dari 
Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu:1).Penelitian dan pengumpulan 
informasi awal(Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian 
pustaka, pengamatan atau observasi lapangan)2).Perencanaan(mencakup tujuan 
khusus untuk menentukan bahan, dan uji coba skala kecil, dalam hal ini adalah 
merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang ingin 
dikembangkan) 3).Pengembangan produk awal(Pengembangan format produk 
awal yang mencakup bahan-bahan pembelajaran berupa bahan cetak urutan proses 
yang dilengkapi dengan alat evaluasi).4).Uji Coba Awal(data hasil wawancara dan 
observasi dikumpulkan kemudian dianalisis).5).Revisi Produk(dilakukan 
berdasarkan uji coba awal tentang produk yang dikembangkan) 6).Uji coba I (14 
siswa) 7).Revisi Produk yang dikerjakan berdasarkan hasil uji coba I dengan 
melibatkan subyek 14 siswa , ini dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan 
produk dalam mencapai tujuan dan mengumpulkan informasi yang dapat dipakai 
untuk meningkatkan program untuk keperluan perbaikan berikutnya.8).Uji 
lapangan II menggunakan 46 subyek dan disertai wawancara , observasi , dan 
penyampaian Kuesioner dilanjutkan analisis.9).Revisi Produk Akhir yaitu revisi 
yang dikerjakan berdasar uji lapangan.10).Implementasi Penyampaian hasil 
pengembangan (proses, program, atau produk) kepada para pengguna dan 
profesional dalam bentuk laporan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan 
bagi guru pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar untuk menggunakan model 
pembelajaran  di area persawahan.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model Pembelajaran Keseimbangan 
Gerak dalam Penjasorkes melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan Pada 
Siswa Kelas V SD. Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, 
dari data evaluasi ahli diperoleh nilai baik yaitu 86,33 dan hasil kusioner siswa 
diperoleh jawaban sebesar 75,60 %  masuk  kategori baik. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pengembangan model pembelajaran 
penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan dapat diterapkan di SD. 
Negeri  Grabag 1 kecamatan Grabag dan dapat pula sebagai bahan acuan di 
Sekolah-Sekolah yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di SD Negeri Grabag 1 

memasukkan pelajaran Penjasorkes sebagai mata pelajaran untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. Namun dalam proses 

pembelajarannya mengalami kendala karena kurangnya sarana dan prasarana 

yang memadai sehingga dalam pelaksanaan pelajaran penjasorkes di 

SD.Negeri Grabag 1 harus memodifikasi pelajaran penjasorkes dan 

memanfaatkan lingkungan sekolah yang ada sebagai sarana pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran penjasorkes merupakan salah satu 

upaya membantu menyelesaikan permasalahan terbatasnya sarana dan 

prasarana pembelajaran penjasorkes di Sekolah. Pengembangan model 

pembelajaran penjasorkes yang dilakukan oleh para guru penjasorkes dapat 

membawa suasana pembelajaran yang inovatif kreatif sehingga pembelajaran 

yang menyenangkan serta memberi motivasi peserta didik untuk lebih 

berpeluang mengeksploitasi gerak secara luas dan bebas  sesuai tingkat 

kemampuan yang dimiliki.Lingkungan luar sekolah merupakan salah satu 

sumber belajar yang efektif dan efisien yang selama ini belum di optimalkan 

oleh para guru penjasorkes dalam mengembangkan pembelajaran . 
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 Guru penjasorkes masih berkutat dalam lingkungan fisik dalam 

sekolah biarpun dengan berbagai persoalan keterbatasannya. Lingkungan 

fisik luar sekolah merupakan situasi dan kondisi yang menarik dialam bebas 

berupa persawahan dan sungai yang jika dimanfaatkan secara optimal melalui 

pengembangan model pembelajaran penjasorkes yang inovatif. 

SD.Negeri Grabag 1 termasuk diwilayah desa Grabag Kecamatan 

Grabag yang merupakan sekolah standar nasional yang berada satu komplek 

dengan SD.Negeri Grabag 2 dan SD.Negeri Grabag 4 ,walau berada dikota 

kecamatan tetapi lingkungan luar sekolah masih banyak daerah persawahan 

yang sangat cocok sebagai arena pengembangan model pembelajaran 

penjasorkes dengan pendekatan atau memanfaatkan lingkungan sawah 

sebagai pembelajaran penjasorkes yang inovatif kreatif dan menyenangkan 

sekaligus bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan peserta 

didik.Materi pelajaran yang cocok diarena persawahan dan sungai adalah 

latihan keseimbangan gerak di pematang sawah dan menyebrangi sungai 

menggunakan jembatan bambu. 

Mengingat pentingnya keseimbangan gerak bagi para pelajar, dengan 

sendirinya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain: 

Makanan dan gizi, tidur dan istirahat, latihan dan olahraga, kebiasaan hidup 

sehat serta faktor lingkungan (Sayogo, 1997:7). Tingkat keseimbangan gerak 

siswa kelas V SD Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, 

diharapkan mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian mereka dapat 

melakukan aktifitas pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  
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dengan baik khususnya pada olahraga  yang melibatkan otot-otot besar. 

Disamping itu keseimbangan juga berpotensi mengembangkan keterampilan 

dasar sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu 

cabang olahraga.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka 

dipandang penting adanya pengembangan model pembelajaran penjasorkes 

dengan pendekatan atau memanfaatkan lingkungan fisik diluar sekolah 

sebagai wahana penciptaan pembelajaran penjasorkes yang inovatif untuk 

menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan  sekaligus 

bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. 

Menurut Sri Haryono (2007 : 3), Ciri penjas yang baik adalah sebagai 

berikut : 

a.   Kalau anak merasa gembira (40%), 

b. Kalau anak berkeringat dan kecapaian (30%), 

c. Kalau anak tertib dan disiplin dalam pelajaran (10%), 

d. Kalau anak mempelajari gerak/olahraga (20%). 

Menurut Sri Haryono(2007:3). Dalam asas dan falsafah penjas 

dijelaskan bahwa ciri penjas yang berkualitas adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan sikap positif terhadap gerak/aktivitas jasmani, dansa, 

permainan dan olahraga (affective learning), 

b. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan sedemikian banyak 

problema technomotor (technomotor learning), 

c. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan persoalan pribadi dan 
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antar pribadi yang terkait dengan situasi gerak/olahraga (sociomotor 

learning), 

d. Menumbuhkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk 

memahami peraturan dan ketentuan dalam budaya gerak serta mampu 

mengubahnya secara bermakna (cognitive-reflective-learning), 

e. Meningkatkan kualitas kehidupan sekolah. 

Pola dasar gerakan sangat penting sebagai pola dasar untuk melakukan 

gerakan olahraga, usia anak sangat penting untuk mempelajari sebanyak 

mungkin gerak dasar dalam kehidupan sehari-hari sebelum dewasa.  

Lari, lompat, loncat, dan jalan adalah pola gerak dasar dari setiap gerakan 

yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. Individu memiliki keterampilan 

gerak yang banyak dalam usia muda yang dapat melakukan pola-pola gerakan 

yang rumit dalam tahun-tahun berikutnya. Gerakan yang terampil 

menunjukkan sifat efisien di dalam pelaksanaannya. Gerakan yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang bersifat psikomotor, aktivitas psikomotor terutama 

berorientasi pada gerakan yang dilakukan dan menekankan pada respon-

respon fisik yang dapat dilihat atau bentuk gerakan yang dilakukan oleh 

badan,terutama latihan keseimbangan gerak yang dapat meningkatkan 

meningkatkan penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. 

Dengan latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan 

diadakan penelitian dengan judul “Model Pembelajaran Keseimbangan Gerak 

dalam Penjasorkes Melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan pada V SD 

Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah bentuk model pembelajaran keseimbangan  gerak cocok 

dilaksanakan di area persawahan? 

2) Apakah model pembelajaran keseimbangan gerak di area persawahan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang aktif,kreatif,inovatif dan 

menyenangkan? 

3) Apakah model pembelajaran keseimbangan gerak di area persawahan 

dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana? 

 
 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka tujuan penelitian ini 

untuk menghasilkan model pembelajaran keseimbangan gerak dalam 

penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas V 

SD.Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan berupa model  pembelajaran keseimbangan gerak dalam 

penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa Sekolah 

Dasar yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran yaitu: 
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1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Psikomotor  

Secara efektif dan efisien serta dapat meninngkat kualitas keseimbangan 

gerak dalam melaksanakan segala kegiatan olahraga. 

 
 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran keseimbangan gerak dalam 

penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas V 

SD Negeri Grabag 1 sangat penting untuk dilakukan, mengingat 

pembelajaran keseimbangan gerak yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Jasmani selama ini masih jauh dari yang diharapkan karena terbatasnya 

sarana dan prasarana.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

kepada : 

1. Untuk Guru 

Terciptanya pembelajaran ini sangat penting sebagai bahan acuan bagi 

guru-guru dalam proses pembelajaran. 

2. Untuk Siswa 

Terciptanya pembelajaran ini supaya siswa terlepas dari pembelajaran  

yang sering umum dilaksanakan sehingga siswa tidak terjadi kebosanan  

dalam mengikuti pelajaran penjasorkes. 
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3. Untuk Sekolah 

Hasil penelitian bisa menjadi pendorong untuk terciptanya model-

model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dengan cara penerapan 

model pembelajaran keseimbangan gerak dalam Penjasorkes melalui 

pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas V SD Negei Grabag 1 

Kabupaten Magelang . 

Sebagaimana diuraikan pada permasalahan diatas, maka pemecahan 

masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan modifikasi bentuk latihan keseimbangan yang lebih 

menarik bagi siswa di area persawahan. 

2. Menggunakan fasilitas lingkungan diluar sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka 

pemecahan permasalahan, pada kajian pustaka ini dimuat beberapa pendapat 

para pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : Pengertian 

Pendidikan Jasmani, tujuan Pendidikan dari Pendidikan Jasmani,Pengertian 

belajar,PengertianMengajar,PengertianSenam,Pengertian Keseimbangan, dan 

Pengertian Gerak dasar. 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Agus Mahendra ( 2003:16) mengemukakan : Pendidikan Jasmani 

adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani,permainan atau olahraga 

yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Abdul Karding Ateng (1992:5) mengemukakan : Pendidikan 

Jasmani merupakan bagian intregal dari pendidikan secara keseluruhan 

melalui berbagai kegiatan jasmani yang  bertujuan mengembangkan 

individu secara organik, neuromuskuler, intelektual dan emosional. 

2.1.2 Tujuan Pendidikan dari Pendidikan Jasmani 

Tujuan Pendidikan yang dapat diraih dari pendidikan jasmani 

adalah sebagai berikut : 
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a. Pembentukan gerak 

1) Mememnuhi serta mempertahankan keinginan gerak 

2) Penghayatan ruang dan bentuk serta pengembangan perasaan irama 

3) Mengenal kemungkinan gerak sendiri. 

4) Memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap 

5) Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengn melakukan 

pengalaman gerak 

b. Pembentukan prestasi 

1) Memngembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan. 

2) Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi (kemauan , 

kosentrasi,  keuletan,  kewaspadaan,  kepercayaan  pada  diri 

sendiri). 

3) Penguasaan emosi. 

4) Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. 

5) Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan 

bidang prestasi, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan 

dalam olahraga. 

c. Pembentukan social 

1) Pengakuan dan penerimaan peraturan –peraturan  norma –

norma bersama 

2) Mengikutsertakan kedalam struktur kelompok fungsional belajar 

bekerjasama , menerima pimpinan dan memberikan pimpinan. 
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3) Pengembangan perasaaa kemasyarakatan dan pengakuan 

terhadap  

orang lain sebagai pribadi-pribadi. 

4) Belajar bertanggung jawab terhadap orang lain, member 

pertolongan, member perlindungan dan berkorban 

5) Belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas 

lelah secara aktivitas untuk pengisian waktu senggang. 

d. Pertumbuhan badan 

1) Peningkatan syaraf-syaraf yang diperlukan untuk dapat tumbuh, 

bersikap, bergerak dengan baik untuk dapat berprestasi secara 

optimal, (kekuatan, mobilitas, pelepasan ketegangan dan 

kesiapsiagaan) 

2) Meningkatn  keserasian  jasmani  dan  rasa  tanggung  jawab 

terhadap  kesehatan  diri  dengan membiasakan cara-cara hidup 

sehat. 

2.1.3   Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil penyalurannya sendiri dala interaksi dengan 

lingkungannya.(Slameto,2003:2) 

Belajar adalah suatu proses perubahan didalam kepribadian 

manusia dan  perubahan  tersebut  ditampakkan  dalam bentuk  
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peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan , pemahaman, keterampilan, 

daya pikir  dan lain-lain  kemampuan (Thursan Hakim,2005:1) 

 
2.1.4 Pengertian Mengajar 

Mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang 

dilakukan Guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses 

belajar.(Nasution,1982:8) 

Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar 

merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya 

dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya 

proses belajar.(Usman,1994:3) 

 
2.1.5Pengertian senam 

Senam  atau  gymnastik  berasaldari  kata  gymnos  yang    artinya  

telanjang  dan  gymnazien   yang  artinya  berlatih  tanpa  memakai  

busana. 

Senam merupakan  suatu latihan tubuh yang dipilih dan 

dikonstruk  dengan sengaja, dilakukan  secara sadar  dan terencana, 

disusun  secara sistematis  dengan tujuan meningkatkan kesegaran 



12 
 

 

jasmani, mengembangkan  keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai 

mental spiritual (Agus Mahendra, 2000: 9) 

2.1.6  Pengertian Keseimbangan 

Keseimbangan  adalah  istilah yang digunakan untuk 

menerangkan kemampuan atau ketidak mampuan seseorang untuk 

memelihara ekuilibrium   baik  yang  bersifat  statis  (static balance) 

seperti dalam posisi diam bisa juga bersifat dinamis (dynamic balance) 

seperti pada  saat  melakukan gerakan lokomotor.(Agus 

mahendra,2000:41) 

Empat  prinsip yang harus dipertimbangkan untuk mengerti 

keseimbangan tubuh manusia  terhadap titik berat tubuh dengan tumpuan 

yaitu: 

1. Jarak titik berat tubuh dari dasar tumpuan. 

Maksudnya semakin dekat antara titik berat tubuh kedasar tumpuan 

stabilitas semakin besar. 

2. Titik berat tubuh berhubungan dengan dasar tumpuan. 

Maksudnya jika titik berat tubuh berada dalam wilayah dasar tumpuan 

maka keseimbangan semakin besar. Jika titik berat tubuh berada diluar 

dari wilayah dasar tumpuan maka keseimbangan akan semakin kecil. 

3. Ukuran dasar tumpuan. 

Maksudnya semakin besar dasar tumpuan keseimbangan semakin besar. 

4. Segmen dari titik berat tubuh berhubungan dengan dasar tumpuan. 
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Maksudnya jika tubuh dianggap segmen-segmen maka stabilitas akan 

semakin besar jika tidak berat dari setiap segmen tubuh itu tersusun 

secara vertikal diatas titik berat dari segmen yang ada dibawahnya. 

2.1.7Pengertian Gerak Dasar 

Belajar gerak merupakan inti dari penjasorkes di Sekolah Dasar, 

utamanya adalah pengembangan  dan  kemudian penghalusan keterampilan 

gerak dasar untuk kemudian menjadi dasar pelaksanaan olahraga atau 

kegiatan rekreasi.  

Konsentrasi pelaksanaan tugas gerak adalah untuk memperkaya 

perbendaharaan gerak anak. Apalagi jika pembelajaran ditekankan pula 

kegiatan yang menuntut system kerja jantung dan paru (cardio-vaskuler 

system),dan sistem kerja otak. Dengan demikian perkembangan fisik anak 

lebih seimbang serta akan semakin terampil. 

Ada beberapa istilah yang sering muncul dan sangat sering 

dipergunakan dalam belajar gerak (motorik) yaitu 

 1. Keterampilan (skill) 

Keterampilan   adalah  tindakan   yang   memerlukan   aktivitas  

gerak dan harus dipelajari supaya mendapatkan bentuk yang benar 

(Yanuar Kiram, 1992:11). 

2. Kemampuan (Ability) 

Menurut Edwin Fleisman dalam Yanuar Kiram (1992:11) 

menyatakan bahwa kemampuan (ability) merupakan suatu kapasitas 

umum yang  berkaitan  dengan  prestasi  berbagai  macam  
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keterampilan lebih tepatnya dikatakan sebagai “a general capacity of 

the individual that related to the performance of variety of skill or 

task”. 

3. Pola Gerak (Movement Patern) 

Godfrey dan Kaphart dalam Yanuar Kiram (1992:12)  

mendefinisikan pola gerak ialah serangkaian tindakan motorik ekstensif 

yang dibentuk dengan tingkatan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan tindakan yang dikategorikan sebagai keterampilan(skill), tetapi 

ditujukan untuk mencapai tujuan eksternal. Gerakan yang digolongkan 

sebagai pola gerak adalah melempar bola over hand (over hand throw). 

4. Belajar Motorik (motor skill) 

Belajar motorik adalah perubahan internal dalam bentuk gerak 

(motor) yang dimilki individu yang disimpulkan dari perkembangan 

prestasinya yang relatif permanen dan ini semua merupakan hasil dari 

suatu latihan (Yanuar Kiram, 1992: 12). 

5. Perkembangan Motorik  (motor development) 

Perkembangan motorik terutama untuk mempelajari perilaku 

yang ditinjau dari pandangannya. Adapun perilaku yang diperhatikan 

dalam konteks ini adalah perilaku dalam bentuk motorik (Yanuar 

Kiram, 1992: 12) 

Menurut Gabbaar.C dalam Sayuti Sahara,(2004:30) gerak dibagi 

dalam 3 kelompok yaitu : 
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1. Lokomotor yaitu gerakan atau tindakan dengan maksud memindahkan 

posisi seluruh tubuh ketempat lain. 

2. Non  lokomotor  yaitu  suatu  gerakan   atau   tindakan  dengan   

maksud  menggerakkan bagian tubuh tanpa harus memindahkan seluruh  

tubuh/tetap ditempat. 

3. Manipulatif yaitu suatu gerakkan atau tindakan dengan maksud 

memanipulasi gerakan atau posisi suatu benda seperti gerakan 

melempar bola. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar, siswa diharapkan dapat 

mempraktekkan keseimbangan gerak yang sudah dikembangkan sesuai 

dengan situasi yang ada di area persawahan. Pada kenyataannya dalam proses 

pembelajaran keseimbangan gerak  di Sekolah Dasar masih dalam bentuk 

yang sesuai peraturan baku, baik dalam hal sarana dan prasarana yang 

digunakan. Dari pelaksanaan pembelajaran tersebut dijumpai anak-anak yang 

merasa tidak senang, bosan dan kurang aktif bergerak dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani.  

Pengembangan pembelajaran latihan keseimbangan gerak di area 

persawahan merupakan salah satu upaya yang harus diwujudkan sebagai  
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Model pembelajaran yang mampu membuat anak lebih aktif,kreatif,edukatif 

dan dalam kondisi yang menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran 

olahraga. 

Beberapa gerakan yang akan saya ujicobakan dalam penelitian ini 

menggunakan media pematang sawah dan sungai yang  ada  dilikungan 

persawahan  sebagai  latihan  keseimbangan  gerak, adapun jenis latihan yang  

akan diujicobakan adalah sebagai berikut : 

1. Latihan keseimbangan statis 

     Yaitu latihan keseimbangan tidak berpindah tempat seperti : 

a. Latihan sikap kapal terbang di pematang sawah bisa dilaksanakan 

secara beregu maupun perorangan 

b. Berdiri jinjit bisa dilaksanakan dipematang sawah maupun diatas 

bambu yang melintang diatas sungai 

2. Latihan keseimbangan dinamis 

    Yaitu latihan keseimbangan yang berpindah tempat seperti: 

a. Berjalan kedepan kaki jinjit diatas pematang sawah  

b. Berjalan dengan berbagai gerakan seperti berjalan kedepan, 

kebelakang, kesamping  diatas bambu yang melintang diatas sungai 

c. Berjalan langkah panjang diatas batu yang ada dipematang sawah 

d. Berjalan jongkok diatas batu yang ada dipematang sawah sambil 

memindahkan bola 

e. Bermain ular-ularan diatas pematang sawah  
 
 



17 
 

 

Itulah beberapa gerakan yang akan kami uji cobakan sebagai model 

pembelajaran di SD.Negeri Grabag 1 dalam mengatasi kurangnya sarana 

prasarana dan menciptakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, edukatif, 

inovatif dan menyenangkan.  
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian pengembangan biasanya disebut penelitian berbasis 

pengembangan (research-based development)  merupakan jenis penelitian 

yang tujuan penggunaannya untuk pemecahan masalah praktis. Penelitian 

pengembangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada produk dan 

diharapkan dapat menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak 

menguji teori kearah menghasilkan produk-produk yang langsung dapat 

digunakan oleh pengguna. 

Model pembelajaran keseimbangan gerak dalam penjasorkes melalui 

pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas V SD.Negeri Grabag 1 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang berupa: 

1. Latihan keseimbangan statis 

Yaitu latihan keseimbangan tidak berpindah tempat seperti: 

a. Sikap kapal terbang 

Terdiri dari : 

1. Sikap kapal terbang tunggal 

Pelaksanaan sebagai berikut: 

• Siswa berbaris satu bersaf 
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• Siswa satu dengan yang lain dua  tangan  direntangkan tidak   

boleh  

bersentuhan 

• Salah satu kaki diangkat kebelakang badan condong kedepan 

hingga kepala sampai ujung kaki lurus sejajar kedua tangan 

direntangkan kesamping 

2. Sikap kapal terbang beregu 

Pelaksanaan : 

• Siswa berbaris satu berbanjar 

• Siswa satu dengan yang lain dua tangan direntangkan tidak boleh 

bersentuhan 

• Salah satu kaki diangkat kebelakang badan condong kedepan 

hingga kepala sampai ujung kaki lurus sejajar kedua tangan 

memegang kaki teman didepannya 

b. Berdiri jinjit  

Pelaksanaan: 

• Siswa berbaris satu berbanjar 

• Siswa satu dengan yang lain dua tangan direntangkan tidak boleh 

bersentuhan 

•  Kedua kaki rapat kemudian jinjit 

2. Latihan keseimbangan dinamis 

Yaitu latihan keseimbangan yang berpindah tempat seperti: 

a. Berjalan kedepan kaki jinjit 
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    Pelaksanaannya sebagai berikut : 

• Siswa berbaris satu berbanjar 

• Siswa satu dengan yang lain dua tangan direntangkan tidak boleh 

bersentuhan 

• Siswa satu persatu berjalan kedepan dengan kaki jinjit 

b. Berjalan langkah panjang dengan media batu 

Pelaksanaannya sebagai berikut : 

• Siswa berbaris satu berbanjar 

• Siswa satu dengan yang lain dua tangan direntangkan tidak boleh 

bersentuhan 

• Siswa satu berjalan kedepan diatas batu 

c. Berjalan jongkok diatas batu sambil memindah bola 

Pelaksanaannya sebagai berikut : 

• Siswa berbaris satu banjar 

• Siswa berjalan jongkok sambil memindahkan bola kedepan batu 

yang ada didepannya  

d. Berjalan diatas bambu 

Pelaksanaannya sebagai berikut: 

1).  3 bambu 

• Siswa dibagi dua kelompok 

• Siswa berdiri berbanjar satu 

• Siswa satu persatu berjalan meniti bambu 
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2).  1 bambu 

•  Siswa dibagi dua kelompok 

• Siswa berdiri berbanjar satu 

•  Siswa satu persatu berjalan meniti bambu 

• Regu yang menang adalah regu yang paling sedikit melakukan 

kesalahan 

e. Bermain ular-ularan 

Pelaksanaannya sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi menjadi 2 kelompok 

2) Masing-masing kelompok membentuk barisan berbanjar 1 

3) Siswa berjalan kedepan kedua tangan memegang bahu teman 

yang ada didepannya 

4) Regu yang dinyatakan menang adalah regu yang pertama 

menyentuh garis finis lebih dahulu dan pegangan tidak  terlepas. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan atau Researc and Development (R&D) 

, adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk  baru atau menyempurnakan produk yang telah ada ( Nana Syaodih 

Sukmadinata : 164)  

Pengertian Penelitian Pengembangan menurut Borg  & Gall (1983) 

adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan mevalidasi 

produk pendidikan. 
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Pengembangan model pembelajaran latihan keseimbangan, 

dilakukanmelalui beberapa tahap. 

Langkah – langkah Penelitian dan Pengembangan  secara lengkap 

menurut Borg dan Gall (1989) ada sepuluh langkah pelaksanaan strategi 

penelitian pengembangan  , yaitu : 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi awal 

Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian 

pustaka, pengamatan atau observasi lapangan. 

2. Perencanaan 

Perencanaan mencakup tujuan khusus untuk menentukan bahan, 

dan uji coba skala kecil, dalam hal ini adalah merumuskan tujuan khusus 

yang ingin dicapai oleh produk yang ingin dikembangkan. 

3. Pengembangan produk awal 

Pengembangan format produk awal yang mencakup bahan-bahan 

pembelajaran berupa bahan cetak urutan proses yang dilengkapi dengan 

alat evaluasi. 

4. Uji Coba Awal 

Uji coba awal melibatkan 3 – 5 siswa dan data hasil wawancara , 

observasi dan angket dikumpulkan kemudian dianalisis. 

5. Revisi Produk 

Revisi produk yang dilakukan berdasarkan uji coba awal tentang 

produk yang dikembangkan 
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6. Uji coba lapangan skala kecil 

Uji coba lapangan skala kecil dilakukan terhadap  14  subyek.   

Data kuantitatif hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan khusus yang hendak dicapai jika memungkinkan dibandingkan 

dengan kelompok kontrol . 

7. Revisi Produk. 

Revisi yang dikerjakan berdasakan hasil uji coba lapangan dengan 

melibatkan subyek yang lebih besar , ini dimaksudkan untuk menentukan 

keberhasilan produk dalam mencapai tujuan dan mengumpulkan informasi 

yangdapat dipakai untuk meningkatkan program untuk keperluan 

perbaikan berikutnya. 

8. Uji lapangan skala besar 

Uji lapangan , yang melibatkan  46 subyek  dan  disertai 

wawancara , obsservasi , dan penyampaian angket dan kemudian 

dilakukan analisis. 

9. Revisi Produk Ahir 

Revisi produk akhir , yaitu revisi yang dikerjakan berdasar uji 

lapangan. 
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HASIL  AKHIR 

REVISI 

10. Implementasi 

Penyampaian  hasil  pengembangan ( proses,  program, atau  

produk )  kepada  para  pengguna  dan  professional  dalam  bentuk  

laporan . 

 
   Pada gambar 1 akan disajikan tahap-tahap prosedur pengembangan 

model pembelajaran latihan keseimbangan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Prosedur Evaluasi Formatif menurut Borg & Gall. 
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3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

3.3.1.1Produk awal  

3.3.1.1 .1 Penelitian dan pengumpulan data (research and information).  

Pengukuran atau analisis kebutuhan, studi literature, penelitian 

skala kecil, dan pertimbngan –pertimbangan dari segi nilai. 

3.3.1.1.2 Perencanaan  

Menyusun rencana , meliputi tujuan yang hendak dicapai  

dengan penelitian tersebut , desain langkah-langkah penelitian, 

pengujian dalam lingkup terbatas. 

3.3.1.1.3  Pengembangan Draf Produk awal 

Pengembangan pembelajaran, proses pembelajaran dan 

menentukan instrument evaluasi. 

Revisi Sebelum produk pembelajaran dikembangkan dan 

diujicobakan kepada subyek, produk yang dibuat evaluasi (validasi) 

terlebih dahulu oleh satu ahli Penjas Yaitu Drs Cahyo Yuwono, M.Pd 

merupakan dosen FIK UNNES dan dua ahli pembelajaran Jasmani 

(Guru Penjas)yaitu Zaenal Arifin,S.Pd merupakan guru olah raga SD 

Negeri Ngasinan 2 dan Bambang Cahyono, S.Pd merupakan Guru olah 

raga SD Negeri Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 
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Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan 

peralatan , Jumlah subyek, Waktu penyajian pembelajaran, Aturan 

permainan, Model Pembelajaran (Modifikasi produk), Motivasi siswa, 

ketertarikan siswa terhadap produk, Kesesuaian bahan pelajaran dengan 

kurikulum, Efektifitas metode pembelajaran . Untuk menghimpun data 

dari apara ahli dilakukan dengan cara pemberian draf  model 

awal,Kuisener  atau lembar evaluasi kepada para ahli dan ahli 

pembelajaran (Guru Penjas),Hasil evaluasi dari apara ahli yang berupa  

penilaian , saran terhadap produk yang telah dibuat , dipergunakan 

sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.1.2  Uji coba kelompok skala kecil 

3.3.1.2.1  Langkah awal 

Selama Uji coba diadakan pengamatan , wawancara dan 

pengisian angket atau kuisener oleh tenaga ahli. Pada tahap ini produk 

yang telah direvisi oleh tenaga ahli penjas dan ahli pembelajaran penjas 

diuji cobakan kepada siswa kelas  V SDN Grabag 1 Kecamatan Grabag, 

Kabupaten Magelang.  

3.3.1.2.2  Subyek 

Pada Uji coba ini melibatkan subyek sebanyak 14 orang siswa. 

Pengambilan   siswa putra dan putrid Kelas V sebagai subyek dilakukan 

dengan cara acak 7 anak putra dan 7 anak putri 
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Langkah  awal  anak diberi penjelasan  aturan dan cara  cara  

melakukan latihan keseimbangan . Setelah uji coba dilaksanakan siswa 

mengisi  kuisener tentang latihan yang baru saja dilaksanakan . Tujuan 

uji skala kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan  awal dari produk 

yang dikembangkan. 

3.3.1.2.3 Merevisi uji coba skala kescil 

Memperbaiki atau  menyempurnakan produk awal oleh satu 

orang ahli penjas dan dua orang ahli pembelajaran (Guru Penjas) 

3.3.1.3 Uji coba kelompok besar 

Hasil analisis uji coba skala kecil setelahdirevisi selanjutnya 

dilakukan uji coba skala besar yang dilaksanakan oleh siswa sebanyak 

40 siswa kelas V  Sekolah Dasar Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag 

kabupaten Magelang . 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan cara melakukan 

latihan keseimbangan gerak dengan melalui media persawahan. 

Sebelum  awal  latihan  dimulai  dengan latihan  pemanasan lebih 

dahulu yaitu siswa disuruh lari dipematang  sawah  dilanjutkan  

bermain ular-ularan diatas pematang sawah dengan cara siswa dibagi 

dua regu dengan  pematang  yang berbeda siswa berdiri berbanjar satu-

satu kedua tangan memegang bahu temannya setelah ada aba-aba 

mereka berjalan tidak boleh putus yang lebih cepat sampai tujuan 

dianggap sebagai pemenangnya, kemudian dilanjutkan dengan latihan 
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inti yaitu berjalan jinjit, berjalan langkah panjang diatas batu yang 

digeletakkan di pematang sawah, sikap kapal terbang, berjalan 

kesamping, dan menyebrangi sungai diatas bambu, Setelah siswa 

selesai melakukan uji coba  siswa  mengisi  kuisener tentang  latihan 

yang  telah  dilakukan . 

3.3.1.4 Penyempurnaan produk akhir ( revisi produk akhir) 

Penyempurnaan didasarkan masukan dari uji pelaksanaan 

lapangan skala besar 

3.3.1.5 Implementasi 

Melaporkan hasil dalam bentuk skripsi dan pengolahan  instrument 

data. 

3.3.2  Subjek Uji Coba 

3.3.2.1 Subjek Uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli 

pembelajaran. 

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 14 siswa kelas V SD Negeri 

Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang,dipilih 

menggunakan sampel secara random. 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 46 siswa kelas V SD Negeri 

Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang 
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3.3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian pengembangan model pembelajaran keseimbangan 

gerak di lingkungan persawahan pada waktu sebagai berikut : 

1. Pembuatan produk awal  : 27 Mei 2011 

2. Uji coba skala kecil              : 14 juni 2011 

3. Uji coba skala besar              : 25 Juni 2011 

3.3.2.3 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian model pembelajaran keseimbangan gerak 

dilaksanakan dilingkungan SD Negeri Grabag 1 Dusun Ponggol Desa 

Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

3.4 Cetak Biru Produk 

Setelah uji coba skala kecil dan skala besar dipadukan dengan hasil 

olah kuisener maka produk bisa dipakai untuk acuan pembelajaran 

olahraga diluar lingkungan sekolah terutama lingkungan persawahan. 

 

3.5  Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh 

dari hasil wawancara dan kuisioner yang berupa kritik dan saran dari ahli 

penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk 

bahan revisi produk.  
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3.6  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk 

menghimpun data dari para ahli penjas dan dua ahli pembelajaran. Kuisener 

digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan 

memilih jawaban kuisener adalah subyek yang relative banyak sehingga data 

dapat diambil secara serentak dan singkat. Kepada ahli dan siswa diberikan 

kuisener yang berbeda. Kuisener ahli dititikbertkan pada produk pertama 

yang  yang dibuat , sedangkan kuisener siswa dititk beratkan pada 

kenyamanan produk yaitu, Motivasi siswa dalam melakukan produk, tingkat 

kesenangan siswa terhadap produk. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang 

harus dinilai kelayakanya. Faktor yang digunakan dalam kuesioener berupa 

Tingkat kesesuaian produk dengan kompetensi dasar yang ada pada 

Kurikulum KTSP Sekolah Dasar, Ketepatan memilih bahan ajar, Kesesuain 

fasilitas yang digunakan, Ketepatan model dengan tingkat karakterisrtik siswa 

usia Sekolah Dasar, Tingkat efektifitas model metode pembelajaran latihan 

keseimbangan di pematang sawah, serta komentar dan saran umum jika ada. 

Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” smpai dengan “ sangat baik” 

dengan cara member tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 
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4. Baik 

5. Sangat baik 

Berikut adalah factor , indicator dan jumlah kuisener yang akan 

digunakan pada kuisener ahli : 

Tabel 1 Faktor Indikator , Jumlah Kuesioner  

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kulaitas  Model  Kulaitas produk terhadap 

standar kompetensi, Motifasi 

siswa, keaktifan siswa, 

efektitifitas metode 

pembelajaran dan kelayakan 

untukdiajarkan pada siswa 

sekolah dasar 

14 

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan 

yang harus dijawab oleh siswa dengan alternative jawaban “ Ya” dan “ 

Tidak” . Faktor yang digunakan dalam kuesioner meliputi aspek Kognitif, 

Afektif, dn Psikomotor. 

 Cara pemberian skor pada alternatif jawaban sebagai berikut  : 

Tabel 2 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “ Tidak”. 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut adalah faktor-faktor , indikator,dan jumlah kuesiner yang akan 

digunakan pada siswa. 
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Tabel 3, Faktor, Indikator dan Jumlah Kueioner. 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kognitif 

Kemampuan siswa memahami 

pengetahuan , unsur-unsur tekhnik dasar 

latihan keseimbangan, dan manfaat 

latihan keseimbangan pada senam 

12 

2 Afektif 

Menampilkan  sikap keaktifan dan 

motifasi gerak dalam modifikasi latihan 

keseimbangan kerjasama dan sportifitas, 

dan kejujuran. 

10 

3 Psikomotor 
Kemampuan siswa mempraktekkan 

gerak  pada model efektifitas latihan 

keseimbangan di pematang sawah 

9 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. 

Sedangkan data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis 

menggunakan teknik analisis kualitatif.  Dalam pengolahan data, persentase 

diperoleh dengan rumus dari Sukirman, dkk. (2003:879), yaitu: 

 f= 
N
f

X 100% 

Keterangan: 

f' = frekuensi relatif/angka persentase 

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = jumlah seluruh data 
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100% = konstanta 

 Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

untuk memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 1 akan disajikan klasifikasi 

persentase. 

Tabel 4 

Klasifikasi Persentase menurut Guilford (Fakih 1996:57) 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% 

20,1 – 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 
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BAB  IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba  I 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara menganalisis proses pembelajaran yang terjadi 

sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi pembelajaran dan 

melakukan studi pustaka / kajian literatur. 

  Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi latihan 

keseimbangan gerak yang dimodifikasi dalam pelaksanaannya dilakukan di 

area persawahan untuk mengatasi problem kurangnya sarana dan prasarana 

serta kejenuhan melakukan kegiatan olahraga dengan alat yang ada. 

Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran latihan keseimbangan gerak 

dalam senam kurang diminati oleh siswa untuk itu perlu terobosan dan 

modifikasi dalam pembelajaran supaya siswa tidak jenuh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha 

mengembangkan model pembelajaran latihan keseimbangan gerak  melalui 
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media persawahan. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran latihan senam kususnya 

keseimbangan gerak yang dapat membuat siswa aktif mengikuti 

pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani 

siswa. Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru 

Penjasorkes dalam memberikan pembelajaran latihan keseimbangan gerak 

yang lebih bervariasi  dengan menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2   Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pengembangan efektifitas metode latihan keseimbangan gerak yang sesuai 

dengan karakteristik anak usia Sekolah Dasar. Tahap selanjutnya yang 

dilakukan adalah membuat produk dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Analisis tujuan dan karakteristik efektifitas metode latihan 

keseimbangan gerak di area persawahan 

2. Analisis Karakteristik siswa Sekolah Dasar 

3. Mengkaji literature tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau 

mengembangkan model efektifitas latihan keseimbangan gerak di area 

persawahan 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model modifikasi 

latihan keseimbangan gerak di area persawahan yang lebih efektif 

5. Menetapkan tujuan , isi dan strategi pengelolaan pembelajaran 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 
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7. Menyusun produk awal model efektifitas latihan keseimbangan gerak 

di area persawahan 

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan 

produk awal model pengembangan efektifitas latihan keseimbangan 

gerak di area persawahan yang sesuai bagi siswa sekolah dasar 

sebelum divaliasi oleh ahli dan guru Penjasorkes. 

4.1.3  Data Uji Coba 1 

Setelah produk model  pembelajaran  latihan   keseimbangan gerak 

dalam penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa 

kelas V SD.Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang 

direvisi maka pada tanggal 14 Juni 2011 produk di uji cobakan dengan 

jumlah siswa 14 anak. 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

berbagai kendala yang akan muncul seperti ketepatan media,keefektifan 

metode ,kelebihan dan kekurangan produk saat di gunakan untuk 

pembelajaran lewat validasi ahli dan kuisener untuk siswa. 

4.2   Penyajian Data Hasil Uji Coba 1 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba kelompok kecil. Analisis data 

uji coba Berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Menurut pendapat kamu apakah latihan berjalan jinjit merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 92,85 kategori baik sekali. 

2. Menurut pendapat kamu apakah berjalan langkah panjang 

merupakan latihan keseimbangan diperoleh hasil 78,57 kategori 

baik. 

3. Menurut pendapat kamu apakah berjalan satu kaki merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 92,85 kategori baik sekali. 

4. Menurut pendapat kamu apakah berjalan kesamping merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 85,71 kategori baik. 

5. Menurut kamu apakah  berjalan mundur kebelakang merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 64,28 kategori cukup baik. 

6. Menurut kamu apakah gerakan sikap kapal terbang merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 100 kategori baik sekali. 

7. Menurut kamu apakah gerakan berjalan jinjit bermanfaat bagi 

kekuatan tungkai diperoleh hasil 64,28 kategori cukup baik. 

8. Menurut kamu apakah gerakan langkah panjang sangat tepat untuk 

latihan keseimbangan diperoleh hasil  57,14 kategori cukup baik. 

9. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang sangat 

tepat untuk latihan keseimbangan diperoleh hasil 78,57 kategori 

baik. 

10. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok 

untuk latihan keseimbangan diperoleh hasil 78,57 kategori baik. 
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11. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok 

untuk latihan keseimbangan diperoleh hasil  64,28 kategori cukup 

baik.  

12. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok 

untuk latihan keseimbangan diperoleh hasil 92,85 kategori baik 

sekali. 

13. Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit di pematang sawah 

sangat membosankan diperoleh hasil 85,71 kategori baik. 

14. Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit dipematang sawah 

mudah dilakukan diperoleh hasil 85,71 kategori baik. 

15. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang di 

pematang sawah sangat menyenangkan diperoleh hasil 71,42 

kategori baik. 

16. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang 

dipematang sawah sulit dilakukan diperoleh hasil 85,71 kategori 

baik. 

17. Menurut kamu apakah latihan berjalan satu kaki dipematang sawah 

sangat sulit dilakukan diperoleh hasil 71,42 kategori baik. 

18. Menurut kamu apakah latihan berjalan satu kaki dipematang sawah 

sangat berbahaya diperoleh hasil 57,14 kategori cukup baik. 

19. Menurut kamu apakah latihan berjalan kesamping di pematang 

sawah sangat berisiko diperoleh hasil 85,71 kategori baik. 
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20. Menurut kamu apakah latihan berjalan kesamping sulit 

dilaksanakan diperoleh hasil 78,57 kategori baik. 

21. Menurut kamu apakah latihan berjalan mundur di pematang sawah 

sangat sulit dilakukan diperoleh hasil 64,28 kategori cukup baik. 

22. Menurut kamu apakah latihan gerakan berjalan mundur dipematang 

sawah sangat menakutkan diperoleh hasil 57,14 kategori cukup 

baik. 

23. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat sulit dilaksanakan diperoleh hasil 57,14 

kategori cukup baik. 

24. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat berbahaya diperoleh hasil 85,71 kategori 

baik. 

25. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat menyenangkan diperoleh hasil 100 

kategori baik sekali. 

26. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit dipematang 

sawah mengganggu gerakan kedepan diperoleh hasil 71,42 kategori 

baik. 

27. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit dapat bergerak 

dengan cepatdiperoleh hasil  71,42 kategori baik.  
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28. Menurut kamu apakah dengan gerakan berjalan langkah panjang di 

pematang sawah dapat mempercepat sampai tujuan diperoleh hasil 

85,71 kategori baik. 

29. Menurut kamu apakah dengan gerakan langkah kesamping di 

pematang sawah dapat mengurangi resiko jatuh diperoleh hasil 50 

kategori cukup baik. 

30. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan mundur dapat 

meningkatkan keseimbangan tubuh 71,42 kategori baik. 

31. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dapat meningkatkan keseimbangan tubuh diperoleh hasil 85,71 

kategori baik. 

4.3 Hasil Analisis Data Uji Coba 1 

Berdasar hasil analisis data pada lampiran 9 didapat rata-rata pilihan 

sebesar 76,49 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model 

latihan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan pada uji coba skala 

kecil masuk kategori baik. 

4.4 Revisi Produk 

4.4.1 Deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran di area persawahan 

Dari hasil refleksi uji coba skala kecil diketahui bahwa dalam 

melaksanakan pembelajaran guru menggunakan media area persawahan 
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mengalami revisi di beberapa bagian. Berikut ini hasil pengamatan yang 

Saran Perbaikan / Revisi Model Pembelajaran 

 

No Responden Ahli Saran 

1 Ahli Penjas 

‐ Model Pembelajaran kurang menantang 

pematang terlalu lebar  

‐ Kurang kompetitif 

‐ Perlu ditambah media batu diatas pematang 

sawah 

‐ Manfaatkan media lingkungan sekolah yang ada 

sebagai  media pembelajaran. 

‐ Manfaatkan lebar selokan sebagai sebagai 

penyebrangan menggunakan bambu atau bahan 

lain 

2 
Ahli Pembelajaran  

I 

‐ Cari pematang sawah yang agak sempit supaya 

lebih menantang 

‐ Diusahakan gerakan yang membuat anak bisa 

senang 

3 
Ahli Pembelajaran 

II 

‐ Medan yang digunakan terlalu lebar 

‐ Anak diberi kebebasan bergerak dengan 

kreativitasnya   masing-masing siswa 

‐ Cari tempat yang lebih menantang                         
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Komentar dan Saran Umum 

No Responden Ahli Komentar dan Saran Umum 

1 Ahli Penjas 

 

‐ Gunakan dan pertimbangkan saran-saran saya 

ketika konsultasi dengan pembimbing 

‐ Dalam pembuatan model jangan lupa meninjau 

latar belakang masalah  yang ada  

‐ Model atau produk yang ada hasilkan adalah 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada 

 

2 
Ahli Pembelajaran  

I 

 

‐ Diharapkan model pembelajaran efektifitas 

metode latihan Keseimbangan gerak melalui 

aktifitas lingkungan persawahan ini dapat sebagai 

rujukan metode pembelajaran dalam rangka 

mengatasi minimya sarana dan prasarana 

pembelajaran olahraga di Sekolah-sekolah. 

 

3 
Ahli Pembelajaran 

II 

 

‐ Dibuat materi yang membuat anak gembira dan 

tidak takut 
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4.4 Penyajian Data Hasil Uji coba II 

Setelah uji pertama direvisi yaitu menggunakan media batu yang 

diletakkan dipematang sawah sebagai bahan pijakan juga memanfaatkan lebar 

sungai untuk penyebrangan menggunakan bambu serta lebih kompetitif  dan 

kreatif . 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba kelompok 

besarBerdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok besar yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut pendapat kamu apakah latihan berjalan jinjit merupakan 

latihan keseimbangandiperoleh hasil 97,82 berarti masuk kategori sangat 

baik. 

2. Menurut pendapat kamu apakah berjalan langkah panjang merupakan 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 73,91 berarti masuk kategori baik. 

3. Menurut pendapat kamu apakah berjalan satu kaki merupakan latihan 

keseimbangan diperoleh hasil 97,82 berarti masuk kategori sangat baik. 

4. Menurut pendapat kamu apakah berjalan kesamping merupakan latihan 

keseimbangan  diperoleh hasil 82,60 berarti masuk kategori baik. 

5. Menurut kamu apakah  berjalan mundur kebelakang merupakan latihan 

keseimbangan diperoleh hasil 58,69 masuk kategori cukup baik. 

6. Menurut kamu apakah gerakan sikap kapal terbang merupakan latihan 

keseimbangan  diperoleh hasil 65,21 masuk kategori cukup baik. 

7. Menurut kamu apakah gerakan berjalan jinjit bermanfaat bagi kekuatan 

tungkai diperoleh hasil 65,21 masuk kategori cukup baik. 
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8. Menurut kamu apakah gerakan langkah panjang sangat tepat untuk 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 80,43 kategori baik. 

9. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang sangat tepat 

untuk latihan keseimbangan diperoleh hasil 69,56 kategori cukup baik. 

10. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok untuk 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 73,91 kategori baik. 

11. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok untuk 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 52,17 kategori cukup baik. 

12. Menurut kamu apakah gerakan berjalan kesamping sangat cocok untuk 

latihan keseimbangan diperoleh hasil 95,65 kategori sangat baik. 

13. Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit di pematang sawah sangat 

membosankandiperoleh hasil 89,13 kategori baik. 

14. Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit dipematang sawah mudah 

dilakukan diperoleh hasil 67,39 kategori cukup baik. 

15. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang di pematang 

sawah sangat menyenangkan diperoleh hasil 84,78 kategori baik. 

16. Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah panjang dipematang 

sawah sulit dilakukan diperoleh hasil 13,04 kategori tidak baik. 

17. Menurut kamu apakah latihan berjalan satu kaki dipematang sawah 

sangat sulit dilakukan diperoleh hasil 78,26 kategori baik. 

18. Menurut kamu apakah latihan berjalan satu kaki dipematang sawah 

sangat berbahaya diperoleh hasil 67,39 kategori cukup baik. 
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19. Menurut kamu apakah latihan berjalan kesamping di pematang sawah 

sangat berisiko diperoleh hasil 78,26 kategori baik. 

20. Menurut kamu apakah latihan berjalan kesamping sulit dilaksanakan 

diperoleh hasil 84,78 kategori baik. 

21. Menurut kamu apakah latihan berjalan mundur di pematang sawah sangat 

sulit dilakukan diperoleh hasil 60,86 kategori cukup baik. 

22. Menurut kamu apakah latihan gerakan berjalan mundur dipematang 

sawah sangat menakutkan diperoleh hasil 54,34 kategori cukup baik. 

23. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat sulit dilaksanakan 

24. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat berbahaya diperoleh hasil 91,30 kategori baik 

sekali. 

25. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan 

dipematang sawah sangat menyenangkan 

26. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit dipematang sawah 

mengganggu gerakan kedepan diperoleh hasil 78,26 kategori baik.  

27. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit dapat bergerak 

dengan cepat diperoleh hasil 63,04 kategori cukup baik. 

28. Menurut kamu apakah dengan gerakan berjalan langkah panjang di 

pematang sawah dapat mempercepat sampai tujuan diperoleh hasil  84,78 

kategori baik. 
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29. Menurut kamu apakah dengan latihan gerakan meniti bambu diatas 

sungai merupakan tantangan diperoleh hasil 84,78 kategori baik. 

30. Menurut kamu aakah dengan latihan gerakan meniti bambu diatas sungai 

dapat meningkatkan keberanian diperoleh hasil 71,73 kategori baik. 

31. Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan mundur dapat 

meningkatkan keseimbangan tubuh diperoleh hasil 71,73 kategori baik. 

32. Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang bergandengan dapat 

meningkatkan keseimbangan tubuh diperoleh hasil 93,47 kategori baik 

sekali. 

 

4.5 Hasil Analisis Data Uji Coba Uji Coba II 

Berdasar hasil analisis data pada lampiran 13 didapat rata-rata  pilihan 

sebesar 75,60 % . Berdasar kan kriteria yang telah ditentukan maka model 

latihan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan masuk kategori  baik. 

 

4.6 Prototipe Produk 

Model  pembelajaran keseimbangan gerak dalam penjasorkes melalui 

pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas V SD.Negeri Grabag 1 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang  berdasarkan kriteria diatas maka 

model pembelajaran ini dapat sebagai acuan untuk pembelajaran disekolah 

yang mempunyai sarana dan prasarana yang kurang. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

1.1 Kajian  

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dari produk awal 

sampai uji coba skala besar atau uji coba II yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti maka model pembelajaran dilingkungkan persawahan dapat 

digunakan dengan alasan  sebagai berikut : 

1. Produk  model pembelajaran  ini dapat  diterima  oleh  anak  didik  

berdasar hasi dari evaluasi ahli penjas maupun ahli pembelajaran dengan 

nilai 86,33. 

2. Model pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa melihat dar angka 

analisis data yang  mencapai 75,60 % yang masuk dalam kategori baik 

sehingga model ini dapat digunakan. 

3. Model  pembelajaran  ini untuk  mengatasi kurangnya  sarana dan 

prasarana. 

4. Model pembelajaran ini bisa  menghindari kejenuhan dalam pelajaran 

penjasorkes yang monoton. 
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1.2 Saran  

Berdasar hasil penelitian diatas peneliti menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Meskipun secara  umum model pembelajaran ini masuk dalam kategori 

baik ,namun sangat perlu sekali ditingkatkan dan perlu modifikasi supaya 

lebih baik lagi. 

2. Guru Penjasorkes sangat perlu meningkatkan kualilitas dan kreativitas 

dalam pembelajaran Penjasorkes untuk mengatasi kurangnya sarana dan 

prasarana. 

3. Mengingat adanya ketidak konsisten hasil penelitian yang disebabkan 

karena kurangnya kemampuan peneliti maka perlu pembenahan disana 

sini. 
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Lampiran 6 

FOTO-FOTO PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

PENGISIAN KUISIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGISIAN KUISIONER 
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SISWA PESERTA UJI SKALA KECIL 

 

SISWA PESERTA UJI SKALA BESAR 
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LARI-LARI DIPEMATANG SAWAH 

 

 

PEMANASAN SKALA KECIL 
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LATIHAN LANGKAH PANJANG DIATAS BATU 

 

 

PEMANASAN BERMAIN ULAR-ULARAN DALAM SKALA BESAR 
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LATIHAN GERAK MENITI DI BAMBU 

 

 

LATIHAN SIKAP KAPAL TERBANG 
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Lampiran 7 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran        :  Pendidikan Jasmani 

                     Kelas/ Semester      :  V/ 2 

                     Alokasi Waktu       :  3 x 35 menit (1x pertemuan) 

I. STANDART KOMPETENSI 

8. Mempraktekkan berbagai bentuk senam ketangkasan dengan koordinasi 

yang baik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

II. KOMPETENSI DASAR 

8.1. Mempraktekkan sebuah rangkaian gerak senam ketangkasan dengan 

konsisten, tepat, dan kordinasi yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 

dan keberanian 

8.2. Mempraktekkan bentuk-bentuk rangkaian gerak senam ketangkasan 

dengan koordinasi dan kontrol yang baik, serta nilai keselamatan, disiplin, 

dan keberanian 

III. INDIKATOR 

1. Melakukan gerakan berjalan kedepan dengan dua kaki jinjit. 

2. Melakukan gerakan berjalan kedepan diatas batu dengan langkah panjang  

3. Melakukan gerakan berjalan kedepan dengan satu kaki. 

4. Melakukan gerakan berjalan kesamping . 
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5. Melakukan gerakan berjalan kebelakang. 

6. Melakukan gerakan sikap kapal terbang  

7. Melakukan gerakan meniti bambu yang melintas di sungai. 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat melakukan gerakan berjalan kedepan dengan dua kaki jinjit. 

2. Siswa dapat melakukan gerak berjalan kedepan dengan langkah panjang 

3. Siswa dapat melakukan gerak berjalan kedepan dengan satu kaki. 

4. Siswa dapat melakukan gerak berjalan kesamping . 

5. Siswa dapat melakukan gerak berjalan kebelakang. 

6. Siswa dapat melakukan gerakan sikap kapal terbang bergandengan. 

V. MATERI POKOK 

Senam lantai ( Keseimbangan Gerak ) 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah  

 Demonstrasi  

 Eksperimen 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan/ Kegiatan Awal 

 Siswa dibariskan disesuaikan dengan tempat yang ada. 

 Mengecek kehadiran siswa 

 Menegur siswa yang berpakaian tidak lengkap 

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan / dipelajari 
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b. Latihan Inti : 

o Melakukan gerakan berjalan kedepan dengan kedua kaki jinjit. 

o Melakukan gerakan berjalan kedepan 

dengan langkah panjang 

o Melakukan gerakan berjalan kedepan dengan satu kaki. 

o Melakukan gerak berjalan kesamping . 

o Melakukan gerak berjalan kebelakang. 

o Melakukan gerakan sikap kapal terbang . 

o Melakukan gerakan meniti bambu diatas sungai 

 

c. Penenangan 

 Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan guru tentang materi 

yang telah dilakukan/ diajarkan 

  Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan yang 

dilakukan 

VII. ALAT DAN SUMBAR PELAJARAN 

Alat  : bendera, peluit 

Sumber bahan  : Buku Penjaskes kls. 5 / buku yang relevan 

VIII. EVALUASI 

Prosedur : Pos test 
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Jenis test : Perbuatan (Praktik) 

Alat Evaluasi 

Lakukan gerakan di bawah ini! 

1. Lakukan gerakan berjalan kedepan dengan kedua kaki jinjit. 

2. Lakukan gerakan berjalan dengan langkah panjang. 

3. Lakukan gerakan berjalan dengan satu kaki. 

4. Lakukan gerakan berjalan kesamping. 

5. Lakukan gerakan berjalan kebelakang. 

6. Lakukan gerakan sikap kapal terbang dengan begandengan . 

 

 

Mengetahui 

 Kepala Sekolah                                             Guru Penjas / Orkes 

 

              Sumarko,SPd                                                              Thomas   Yanto                   

NIP. 195802051978021001                                       NIP.196305261984051003                             
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Lampiran 8 

Hasil pengisian kuesioner  Ahli dan Guru Penjasorkes 

 

SEKOR PENILAIAN AHLI 
NO ASPEK YANG DINILAI 

A G1 G2 

1 Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

pada kurikulum KTSP 
5 4 5 

2 Ketepatan memilih bentuk/model 

pembelajaran bagi siswa 
3 3 3 

3 Kesusaian alat dan fasilitas yang digunakan 2 3 3 

4 Kesesuaian model latihan untuk dilakukan 

siswa Sekolah Dasar 
4 4 4 

5 Kesesuaian model pembelajaran dengan 

karakteristik siswa Sekolah Dasar 
4 4 4 

6 Pembelajaran latihan keseimbangan 

mendorong perkembangan aspek fisik siswa  
3 3 4 

7 Pembelajaran latihan keseimbangan 

mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa 

4 4 4 

8 Pembelajaran latihan keseimbangan 

mendorong perkembangan aspek afektif 

siswa 

3 3 3 

9 Pembelajaran latihan keseimbangan 

mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa 

4 4 4 
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10 Pembelajaran ini dapat dilakukan oleh semua 

siswa tanpa memandang keterampilan siswa 4 4 5 

SEKOR PENILAIAN AHLI 
NO ASPEK YANG DINILAI 

A G1 G2 

11 Pembelajaran dapat dilakukan oleh semua 

siswa tanpa memandang status jenis kelamin 
5 4 5 

12 Pembelajaran ini dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam pelajaran penjasorkes 
4 3 4 

13 Pembelajaran ini dapat menjadi solusi 

kurangnya sarana dan prasarana 
4 4 4 

14 Pembelajaran ini dapat mengurangi 

kejenuhan siswa dalam mengikuti pelajaran 

penjasorkes 

3 3 3 

15 Pembelajaran ini dapat menjadi daya tarik 

siswa untuk mengikuti pelajaran penjasorkes 
3 3 4 

16 Model pembelajaran ini dapat menumbuhkan 

kreativitas guru dalam mengajar pejasorkes 
5 3 4 

17 Model pembelajaran ini dapat menumbuhkan 

kreativitas siswa 
4 4 3 

18 Model pembelajaran ini tidak 

membahayakan peserta didik 
4 5 5 

19 Model pembelajaran ini dapat dikembangkan 

sebagai model untuk materi yang lain 
5 4 3 

20 Model pembelajaran ini lebih efektif dan 

efisien untuk latihan keseimbangan 3 2 3 

21 Model pembelajaran ini layak diterapkan di 

sekolah lain 4 4 4 
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22 Model pembelajaran ini dapat dikembangkan 

karena menarik 4 2 3 

SEKOR PENILAIAN AHLI 
NO ASPEK YANG DINILAI 

A G1 G2 

23 Model ini dapat dijadikan pengenalan 

lingkungan kepada anak didik 5 5 4 

 JUMLAH 89 82 88 

 RATA-RATA 3,869 3,565 3,826 

 

 A = Ahli Penjas (Dosen) 

 G I = Ahli Guru Penjas 

 G 2 = Ahli Guru Penjas  
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Lampiran 9 

Daftar siswa peserta uji coba skala kecil 

NO NAMA JENIS KELAMIN USIA 

1 Achmad nur aziz L 12 Tahun 

2 Alya dwi maharani P 11 Tahun 

3 Angga fatkhurrohman L 11 Tahun 

4 Anggit akbar anugrah L 12 Tahun 

5 Asa chas’n aghenti P 11 Tahun 

6 Chanifatul azizah P 11 Tahun 

7 Enggar nur chofifah P 11 Tahun 

8 Ilza agung L 11 Tahun 

9 Muhamad aldino L 11 Tahun 

10 Muhammad hafizh L 11 Tahun 

11 Rio aria seta L 12 Tahun 

12 Sadina rizky puspita P 11 Tahun 

13 Tities mentari P 10 Tahun 

14 Vera asty anggraeni P 11 Tahun 
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Lampiran 10 

Lembar jawab kuesioner skala kecil 

Jawaban kuesioner aspek kogninif 

BUTIR SOAL 
NO NAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Achmad Nur Aziz ya tdk ya ya tdk ya ya tdk tdk ya tdk ya

2 Alya Dwi Maharani ya ya ya ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya

3 Angga Fatkhurrohman ya tdk ya ya tdk ya tdk tdk ya ya tdk ya   

4 Anggit Akbar Anugrah ya tdk ya ya ya ya ya tdk tdk ya ya ya

5 Asa Chas’n Aghenti ya ya ya tdk ya ya tdk tdk tdk ya ya ya

6 Chanifatul Azizah ya ya ya ya tdk ya tdk tdk ya ya ya ya

7 Enggar Nur Chofifah ya ya ya ya ya ya tdk ya ya ya ya ya

8 Ilza Agung ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

9 Muhamad Aldino ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya

10 Muhammad Hafizh ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tdk tdk

11 Rio Aria Seta tdk ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya ya

12 Sadina Rizky Puspita ya ya tdk ya tdk ya ya ya ya tdk tdk ya

13 Tities Mentari ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

14 Vera Asty Anggraeni ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya tdk ya ya

 JUMLAH YA 13 11 13 12 9 14 9 8 11 11 9 13

 JUMLAH TIDAK 1 3 1 2 5 0 5 6 3 3 5 1 
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Jawaban kuesioner aspek afektif 

 

BUTIR SOAL 
NO NAMA 

13 15 18 19 22 24 25 26 27 28 

1 Achmad nur aziz ya tdk ya ya tdk ya ya tdk tdk ya 

2 Alya dwi maharani tdk ya ya tdk ya tdk ya tdk ya ya 

3 Angga fatkhurrohman tdk tdk ya tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 

4 Anggit akbar anugrah tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 

5 Asa chas’n aghenti tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 

6 Chanifatul azizah ya tdk tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 

7 Enggar nur chofifah tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 

8 Ilza agung tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk 

9 Muhamad aldino tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 

10 Muhammad hafizh tdk ya ya ya ya tdk ya ya tdk ya 

11 Rio aria seta tdk ya ya ya ya ya ya ya ya tdk 

12 Sadina rizky puspita tdk ya ya ya ya tdk ya ya tdk ya 

13 Tities mentari tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 

14 Vera asty anggraeni tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya tdk ya 

 Jumlah ya 2 10 6 4 6 2 14 4 4 12 

 Jumlah tidak 12 4 8 12 8 12 0 10 10 2 
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Jawaban kuesioner aspek psikomotor 

 

BUTIR SOAL 
NO NAMA 

14 16 17 20 21 23 29 30 31 

1 Achmad Nur Aziz ya tdk tdk tdk tdk ya ya tdk ya 

2 Alya Dwi Maharani ya tdk tdk tdk ya tdk ya tdk tdk 

3 Angga Fatkhurrohman ya tdk ya ya tdk ya tdk tdk ya 

4 Anggit Akbar Anugrah ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 

5 Asa Chas’n Aghenti ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya 

6 Chanifatul Azizah ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya 

7 Enggar Nur Chofifah ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 

8 Ilza Agung ya tdk tdk tdk tdk ya ya ya tdk 

9 Muhamad Aldino ya ya ya ya ya ya ya ya ya 

10 Muhammad Hafizh tdk ya ya tdk ya ya tdk ya ya 

11 Rio Aria Seta ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 

12 Sadina Rizky Puspita tdk tdk ya ya ya tdk ya ya ya 

13 Tities Mentari ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 

14 Vera Asty Anggraeni ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 

 JUMLAH YA 12 2 4 3 5 6 7 10 12 

 JUMLAH TIDAK 2 12 10 11 9 8 7 4 2 
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Lamppiran 11 

Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner skala kecil 

 

Hasil jawaban kuesioner aspek kognitif 

 

NO PERTANYAAN 
JAWABA

N 

PROSE

NTASE 

1 Menurut pendapat kamu apakah latihan berjalan 

jinjit merupakan latihan keseimbangan. 
YA 92,85 

2 Menurut pendapat kamu apakah berjalan langkah 

panjang merupakan latihan keseimbangan. 
YA 78,57 

3 Menurut pendapat kamu apakah berjalan satu kaki 

merupakan latihan keseimbangan 
YA 92,85 

4 Menurut pendapat kamu apakah berjalan 

kesamping merupakan latihan keseimbangan. 
YA 85,71 

5 Menurut kamu apakah  berjalan mundur 

kebelakang merupakan latihan keseimbangan 
YA 64,28 

6 Menurut kamu apakah gerakan sikap kapal 

terbang merupakan latihan keseimbangan. 
YA 100 

7 Menurut kamu apakah gerakan berjalan jinjit 

bermanfaat bagi kekuatan tungkai 
YA 64,28 

8 Menurut kamu apakah gerakan langkah panjang 

sangat tepat untuk latihan keseimbangan. YA 57,14 

9 Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah 

panjang sangat tepat untuk latihan keseimbangan 
YA 78,57 

10 Menurut kamu apakah gerakan berjalan 

kesamping sangat cocok untuk latihan 

keseimbangan 

YA 78,57 

11 Menurut kamu apakah latihan berjalan mundur 

sangat cocok untuk latihan keseimbangan 
YA 64,28 

12 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang 

sangat cocok untuk latihan keseimbangan 
YA 92,85 
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Rekapitulasi jawaban kuisener aspek afektif 

 

NO PERTANYAAN 
JAWABA

N 

PROSENTA

SE 

13 Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit di 

pematang sawah sangat membosankan  
Tidak 85,714 

15 Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah 

panjang di pematang sawah sangat menyenangkan 
Ya 71,428 

18 Menurut kamu apakah latihan berjalan satu kaki 

dipematang sawah sangat berbahaya 
Tidak 57,142 

19 Menurut kamu apakah latihan berjalan kesamping 

di pematang sawah sangat berisiko 
Tidak 85,714 

22 Menurut kamu apakah latihan gerakan berjalan 

mundur dipematang sawah sangat menakutkan 
Tidak 57,142 

24 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang 

bergandengan dipematang sawah sangat berbahaya 
Tidak 85,714 

25 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal terbang 

bergandengan dipematang sawah sangat 

menyenangkan 

Ya 100 

26 Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit 

dipematang sawah mengganggu gerakan ke depan 
Tidak 71,428 

27 Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan jinjit 

dapat bergerak dengan cepat 
Tidak 71,428 

28 Menurut kamu apakah dengan gerakan berjalan 

langkah panjang di pematang sawah dapat 

mempercepat sampai tujuan 

Ya 85,714 
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Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner aspek psikomotor 

 

NO PERTANYAAN 

JAWABA

N 

PROSENTA

SE 

14 Menurut kamu apakah latihan berjalan jinjit 

dipematang sawah mudah dilakukan 
ya 85,714 

16 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

langkah panjang dipematang sawah sulit 

dilakukan 

tidak 85,714 

17 Menurut kamu apakah latihan berjalan satu 

kaki dipematang sawah sangat sulit dilakukan 
Tidak 71,428 

20 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

kesamping sulit dilaksanakan 
Tidak 78,571 

21 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

mundur di pematang sawah sangat sulit 

dilakukan 

Tidak 64,285 

23 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal 

terbang bergandengan dipematang sawah 

sangat sulit dilaksanakan 

Tidak 57,142 

29 Menurut kamu apakah dengan latihan gerakan 

langkah ke samping dipematang sawah dapat 

mengurangi resiko jatuh 

Ya 50 

30 Menurut kamu apakah dengan latihan berjalan 

mundur dapat meningkatkan keseimbangan 

tubuh 

ya 71,248 

31 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal 

terbang bergandengan dapat meningkatkan 

keseimbangan tubuh 

Ya 85,714 
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Lampiran 12 

DAFTAR SISWA PESERTA  SKALA BESAR 

NO NAMA JENIS 
KELAMIN USIA 

1 ACHMAD NUR AZIZ L 12 TAHUN 
2 AGENG AJI MILENDI L 11 TAHUN 
3 AHMAD HUSAIN DAIROBI L 11 TAHUN 
4 ALAMSYAH NOVAL  H. L 11 TAHUN 
5 ALYA DWI MAHARANI P 11 TAHUN 
6 ANGGA FATKHURROHMAN L 11 TAHUN 
7 ANGGIT AKBAR ANUGRAH L 11 TAHUN 
8 ANNA FAIZATUS SHOLEKHAH P 11 TAHUN 
9 ARSYADANI RUSDA P 11 TAHUN 

10 ASA CHAS’N AGHENTI P 11 TAHUN 
11 BIMA RIDHO HAFIDZ L 11 TAHUN 
12 CHANIFATUL AZIZAH P 11 TAHUN 
13 DIVA ANGGGRAENI P 12 TAHUN 
14 ENGGAR NUR CHAFIFAH P 11 TAHUN 
15 GIAN GALANG DWI SAAPUTRA L 11 TAHUN 
16 IKROMAH NURFATIHA ALFUN P 11 TAHUN 
17 ILZA AGUNG GUNAWAN L 11 TAHUN 
18 LINTANG IDA AMALIA P 11 TAHUN 
19 LUTFIA NUGRAHENI UMAHATI  P 11 TAHUN 
20 M. RIZA ABDHI PURNAMA L 12 TAHUN 
21 M.AGUNG SETIAWAN L 12 TAHUN 
22 M. RIZA ABDHI PURNAMA L 12 TAHUN 
23 M.AGUNG SETIAWAN L 12 TAHUN 
24 M.HAFIZH L 11 TAHUN 
25 MAULANA RIFKI ANDI L 11 TAHUN 
26 MUHAMAD ALDINO L 11 TAHUN 
27 MUHAMAD FAHRI FAJAR L 12 TAHUN 
28 MUHAMMAD DANDI ARIFIN P. L 12 TAHUN 
29 MUHAMMAD GHULAM ZAKIYA L 11 TAHUN 
30 MUHAMMAD JA’FAR SHODIQ L 11 TAHUN 
31 MUHAMMAD NUROHMAN L 11 TAHUN 
32 NABILA FEBRINA FAJRI P 11 TAHUN 
33 NURLAILY FITRIANI ARIFAH P 11 TAHUN 
34 NURUL ALFINDA FATMAWATI P 12 TAHUN 
35 NURUL HIDAYAH P 11 TAHUN 
36 NURUL HIDAYAH P 11 TAHUN 
37 RIDA PUTRI WARDANI P 12 TAHUN 
38 RIO ARIA SETA L 12 TAHUN 
39 RIZQI IHYA NURYA P 11 TAHUN 
40 SADINA RIZKY PUSPITA P 11 TAHUN 
41 SATRIA ADI SUSANTO L 12 TAHUN 
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NO NAMA JENIS 
KELAMIN USIA 

42 SHAFA ALYA MUFIDA P 10 TAHUN 
43 TAMARA AMALIA PUTRI P 11 TAHUN 
44 TITIES MENTARI PUTRI FIRMAN P 10 TAHUN 
45 ULFAH HIDAYATI P 13 TAHUN 
46 UMI LATIFIYATI P 11 TAHUN 
47 VERA ASTI ANGGRAENI P 11 TAHUN 
46 YULIASTUTI YASMIN P 11 TAHUN 
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Lampiran 13 

LEMBAR JAWAB SKALA BESAR 

Jawaban kuesioner skala besar aspek kognitif 

BUTIR SOAL NO NAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Achmad Nur Aziz ya tdk ya ya tdk ya ya tdk tdk ya tdk ya
2 Ageng Aji Milendi ya ya ya tdk ya ya ya ya ya tdk ya ya
3 Ahmad Husain Dairobi ya tdk ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya
4 Alamsyah Noval M. ya tdk ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya
5 Alya Dwi Maharani ya ya ya ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya
6 Angga Fatkhurrohman ya tdk ya ya tdk ya tdk tdk ya ya tdk ya
7 Anggit Akbar Anugrah ya tdk ya ya ya ya ya tdk tdk ya ya ya
8 Anna Faizatus Sholekhah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
9 Arsyadani Rusda ya ya ya ya tdk ya tdk tdk ya ya tdk ya

10 Asa Chas’n Aghenti ya ya ya tdk ya ya tdk tdk tdk ya ya ya
11 Bima Ridho Hafidz ya tdk ya tdk ya ya ya tdk tdk tdk tdk ya
12 Chanifatul Azizah ya ya ya ya tdk ya tdk tdk ya ya ya ya
13 Diva Angggraeni ya tdk ya ya tdk ya ya ya tdk ya tdk ya
14 Enggar Nur Chafifah ya ya ya ya ya ya tdk ya ya ya ya ya
15 Gian Galang Dwi Saputra ya ya ya ya ya ya ya tdk ya ya tdk ya
16 Ikromah Nurfatiha Alfun ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
17 Ilza Agung Gunawan ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
18 Lintang Ida Amalia ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya tdk tdk ya
19 lutfia Nugraheni Umahati   ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
20 M. riza Abdhi Purnama ya ya ya ya tdk ya ya ya tdk ya tdk ya
21 M.Agung Setiawan ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
22 M. Riza Abdhi Purnama ya ya ya ya tdk ya ya ya tdk ya tdk ya
23 M.Agung Setiawan ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
24 M.Hafizh ya ya ya ya ya ya tdk ya ya ya tdk tdk
25 Maulana Rifki Andi ya tdk ya ya ya ya ya ya tdk ya tdk ya
26 Muhamad Aldino ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya   
27 Muhamad Fahri Fajar ya ya ya ya tdk ya ya ya ya ya tdk ya
28 Muhammad Dandi Arifin P. ya tdk ya ya ya ya ya ya tdk ya ya ya
29 Muhammad Ghulam  Z. ya tdk ya ya ya ya ya tdk tdk ya ya ya
30 Muhammad Ja’far Shodiq ya tdk ya ya tdk ya tdk tdk tdk ya tdk ya
31 Muhammad Nurohman ya tdk ya ya tdk ya ya ya tdk tdk ya ya
32 Nabila Febrina Fajri ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
33 Nurlaily Fitriani Arifah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
34 Nurul Alfinda Fatmawati ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya ya ya ya
35 Nurul Hidayah ya ya ya ya ya ya tdk ya ya ya tdk ya
36 Nurul Hidayah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya
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BUTIR SOAL NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 Rida Putri Wardani ya ya ya ya ya ya ya Ya ya ya ya ya
38 Rio Aria Seta tdk ya ya ya ya ya tdk Ya ya tdk ya ya
39 Rizqi Ihya Nurya ya ya ya tdk tdk tdk tdk Ya ya tdk ya tdk
40 Sadina Rizky Puspita ya ya tdk ya tdk ya tdk Ya ya tdk tdk ya
41 Satria Adi Susanto ya ya ya ya ya ya ya ya ya tdk ya ya
42 Shafa Alya Mufida ya ya ya ya tdk ya tdk Ya tdk ya ya ya
43 Tamara Amalia Putri ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
44 Tities Mentari Putri  F. ya ya ya ya ya ya tdk Ya ya ya ya ya
45 Ulfah Hidayati ya tdk ya ya tdk ya tdk Ya ya tdk tdk ya
46 Umi Latifiyati ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya tdk tdk ya
47 Vera Asti Anggraeni ya ya ya tdk tdk ya tdk Ya ya tdk ya ya
46 Yuliastuti Yasmin ya ya ya ya tdk ya ya Ya tdk tdk tdk ya

 JUMLAH YA 45 34 45 38 27 45 30 37 32 34 24 44
 JUMLAH TIDAK 1 12 1 8 19 1 16 9 14 12 22 2 
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Jawaban kuisioner skala besar aspek afektif 

BUTIR SOAL NO NAMA 
13 15 18 19 22 24 25 26 27 28 

1 Achmad Nur Aziz ya tdk ya ya tdk ya ya tdk tdk ya 
2 Ageng Aji Milendi tdk tdk tdk ya ya tdk ya tdk tdk ya 
3 Ahmad Husain Dairobi tdk ya tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
4 Alamsyah Noval Mahardika tdk ya tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
5 Alya Dwi Maharani tdk ya ya tdk ya tdk ya tdk ya ya 
6 Angga Fatkhurrohman tdk tdk ya tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 
7 Anggit Akbar Anugrah tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 
8 Anna Faizatus Sholekhah tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 
9 Arsyadani Rusda tdk ya tdk tdk ya tdk tdk ya tdk ya 

10 Asa Chas’n Aghenti tda ya tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
11 Bima Ridho Hafidz tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya tdk 
12 Chanifatul Azizah ya tdk tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
13 Diva Angggraeni tdk ya ya tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
14 Enggar Nur Chafifah tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 
15 Gian Galang Dwi Saaputra ya ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 
16 Ikromah Nurfatiha Alfun tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk ya ya 
17 Ilza Agung Gunawan tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk 
18 Lintang Ida Amalia tdk ya ya ya tdk tdk ya tdk tdk ya 
19 Lutfia Nugraheni Umahati  tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 
20 M. Riza Abdhi Purnama tdk ya ya ya ya tdk ya tdk ya ya 
21 M.Agung Setiawan tdk ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya 
22 M. Riza Abdhi Purnama tdk ya ya ya ya tdk ya tdk ya ya 
23 M.Agung Setiawan tdk ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya 
24 M.Hafizh tdk ya ya ya ya tdk ya ya tdk ya 
25 Maulana Rifki Andi tdk ya tdk ya tdk tdk ya tdk tdk ya 
26 Muhamad Aldino tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 
27 Muhamad Fahri Fajar tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk ya ya 
28 Muhammad Dandi Arifin P. tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk 
29 Muhammad Ghulam Zakiya tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk ya ya 
30 Muhammad Ja’far Shodiq tdk ya tdk tdk ya tdk tdk tdk ya ya 
31 Muhammad Nurohman tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk ya 
32 Nabila Febrina Fajri tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk 
33 Nurlaily Fitriani Arifah tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk ya ya 
34 Nurul Alfinda Fatmawati tdk ya tdk tdk tdk ya ya ya tdk ya 
35 Nurul Hidayah tdk ya Ya tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
36 Nurul Hidayah tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
37 Rida Putri Wardani tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya ya 
38 Rio Aria Seta tdk ya ya ya ya ya ya ya ya tdk 
39 Rizqi Ihya Nurya ya ya ya ya ya tdk ya tdk tdk ya 
40 Sadina Rizky Puspita tdk ya ya ya ya tdk ya ya tdk ya 
41 Satria Adi Susanto ya tdk ya tdk tdk tdk ya ya ya ya 
42 Shafa Alya Mufida tdk ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya 
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BUTIR SOAL NO NAMA 
13 15 18 19 22 24 25 26 27 28 

43 Tamara Amalia Putri tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk tdk ya 
44 Tities Mentari Putri Firman tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 
45 Ulfah Hidayati tdk ya ya tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk 
46 Umi Latifiyati tdk ya tdk tdk ya tdk ya tdk tdk tdk 
47 Vera Asti Anggraeni tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya tdk ya 
46 Yuliastuti Yasmin tdk ya tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 

 JUMLAH YA 5 39 15 10 21 4 41 10 17 39 
 JUMLAH TIDAK 41 7 31 36 25 42 5 36 29 7 
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Jawaban kuisioner skala besar aspek psikomotor 

BUTIR SOAL NO NAMA 
14 16 17 20 21 23 29 30 31 32 

1 Achmad Nur Aziz ya tdk tdk tdk tdk ya ya ya tdk ya 
2 Ageng Aji Milendi ya tdk tdk ya tdk tdk ya ya ya ya 
3 Ahmad Husain Dairobi ya tdk tdk tdk tdk tdk ya yas ya ya 
4 Alamsyah Noval Mahardika ya tdk tdk tdk tdk dk ya ya ya ya 
5 Alya Dwi Maharani ya tdk tdk tdk ya tdk ya  ya tdk tdk
6 Angga Fatkhurrohman ya tdk ya ya tdk ya tdk tdk tdk ya 
7 Anggit Akbar Anugrah ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya 
8 Anna Faizatus Sholekhah ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
9 Arsyadani Rusda ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya tdk ya 

10 Asa Chas’n Aghenti ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
11 Bima Ridho Hafidz ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
12 Chanifatul Azizah ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
13 Diva Angggraeni ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya tdk ya 
14 Enggar Nur Chafifah ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya 
15 Gian Galang Dwi Saaputra ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
16 Ikromah Nurfatiha Alfun ya ya tdk tdk ya tdk ya ya tdk ya 
17 Ilza Agung Gunawan ya tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya tdk
18 Lintang Ida Amalia tdk tdk ya tdk tdk ya ya ya tdk ya 
19 Lutfia Nugraheni Umahati   ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
20 M. Riza Abdhi Purnama tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
21 M.Agung Setiawan tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
22 M. Riza Abdhi Purnama tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
23 M.Agung Setiawan tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
24 M.Hafizh tdk ya ya tdk ya ya tdk ya ya ya 
25 Maulana Rifki Andi ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
26 Muhamad Aldino ya ya ya ya ya ya ya tdk ya ya 
27 Muhamad Fahri Fajar ya tdk ya ya tdk tdk ya ya tdk ya 
28 Muhammad Dandi Arifin P. ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 
29 Muhammad Ghulam Zakiya ya tdk tdk ya ya tdk ya ya tdk ya 
30 Muhammad Ja’far Shodiq ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya tdk ya 
31 Muhammad Nurohman ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya 
32 Nabila Febrina Fajri tdk tdk ya tdk ya tdk ya ya ya ya 
33 Nurlaily Fitriani Arifah tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
34 Nurul Alfinda Fatmawati ya tdk tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya 
35 Nurul Hidayah tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya tdk ya 
36 Nurul Hidayah tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya tdk ya 
37 Rida Putri Wardani ya tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya ya   
38 Rio Aria Seta ya tdk tdk tdk tdk ya tdk tdk tdk ya 
39 Rizqi Ihya Nurya tdk ya tdk ya ya tdk ya ya ya tdk
40 Sadina Rizky Puspita tdk tdk ya ya ya tdk ya tdk ya ya 
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BUTIR SOAL NO NAMA 14 16 17 20 21 23 29 30 31 32 
41 Satria Adi Susanto tdk tdk ya tdk tdk tdk ya ya ya ya 
42 Shafa Alya Mufida ya ya ya tdk tdk ya ya ya ya ya 
43 Tamara Amalia Putri tdk ya ya tdk ya ya ya ya ya ya 
44 Tities Mentari Putri Firman ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya 
45 Ulfah Hidayati ya tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
46 Umi Latifiyati tdk tdk tdk tdk ya tdk ya ya ya ya 
47 Vera Asti Anggraeni ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya 
46 Yuliastuti Yasmin ya tdk tdk tdk tdk tdk tdk ya ya ya 

 JUMLAH YA 31 40 10 7 18 9 37 39 33 43 
 JUMLAH TIDAK 15 6 36 39 28 37 9 7 13 3 
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Lampiran 14 

HASIL REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER SKALA BESAR 

Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner aspek kognitif  
NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

1 Menurut pendapat kamu apakah latihan berjalan 

jinjit merupakan latihan keseimbangan. 
YA 97,82 

2 Menurut pendapat kamu apakah berjalan 

langkah panjang merupakan latihan 

keseimbangan. 

YA 73,91 

3 Menurut pendapat kamu apakah berjalan satu 

kaki merupakan latihan keseimbangan 
YA 97,82 

4 Menurut pendapat kamu apakah berjalan 

kesamping merupakan latihan keseimbangan. 
YA 82,60 

5 Menurut kamu apakah  berjalan mundur 

kebelakang merupakan latihan keseimbangan 
YA 58,69 

6 Menurut kamu apakah gerakan sikap kapal 

terbang merupakan latihan keseimbangan. 
YA 65,21 

7 Menurut kamu apakah gerakan berjalan jinjit 

bermanfaat bagi kekuatan tungkai 
YA 65,21 

8 Menurut kamu apakah gerakan berjalan melintas 

sungai diatas jembatan bambu merupakan 

latihan keseimbangan. 

YA 80,43 

9 Menurut kamu apakah latihan berjalan langkah 

panjang sangat tepat untuk latihan keseimbangan
YA 69,56 

10 Menurut kamu apakah gerakan berjalan 

kesamping sangat cocok untuk latihan 

keseimbangan 

YA 73,91 

11 Menurut kamu apakah latihan berjalan mundur 

sangat cocok untuk latihan keseimbangan 
YA 52,17 

12 Menurut kamu apakah latihan sikap kapal 

terbang sangat cocok untuk latihan 

keseimbangan 

YA 95,65 
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Rekapitulasi jawaban kuisener aspek afektif 

NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

13 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

jinjit di pematang sawah sangat 

membosankan  

Tidak 89,13 

15 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

langkah panjang di pematang sawah 

sangat menyenangkan 

Ya 84,78 

18 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

satu kaki dipematang sawah sangat 

berbahaya 

Tidak 67,39 

19 Menurut kamu apakah latihan berjalan 

kesamping di pematang sawah sangat 

berisiko 

Tidak 78,26 

22 Menurut kamu apakah latihan gerakan 

berjalan mundur dipematang sawah 

sangat menakutkan 

Tidak 54,34 

24 Menurut kamu apakah latihan sikap 

kapal terbang bergandengan dipematang 

sawah sangat berbahaya 

Tidak 91,30 

25 Menurut kamu apakah latihan sikap 

kapal terbang bergandengan dipematang 

sawah sangat menyenangkan 

Ya 95,65 

26 Menurut kamu apakah dengan latihan 

berjalan jinjit dipematang sawah 

mengganggu gerakan ke depan 

Tidak 78,26 

27 Menurut kamu apakah dengan latihan 

berjalan jinjit dapat bergerak dengan 

cepat 

Tidak 63,04 

28 Menurut kamu apakah dengan gerakan 

berjalan langkah panjang di pematang 

sawah dapat mempercepat sampai tujuan 

Ya 84,78 



79 
 

 

Rekapitulasi jawaban kuesioner aspek psikomotor 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN PROSENTASE 

14 Menurut kamu apakah latihan 
berjalan jinjit dipematang sawah 
mudah dilakukan 

ya 67,39 

16 Menurut kamu apakah latihan 
berjalan langkah panjang dipematang 
sawah sulit dilakukan 

tidak 13,04 

17 Menurut kamu apakah latihan 
berjalan satu kaki dipematang sawah 
sangat sulit dilakukan 

Tidak 78,26 

20 Menurut kamu apakah latihan 
berjalan kesamping sulit 
dilaksanakan 

Tidak 84,78 

21 Menurut kamu apakah latihan 
berjalan mundur di pematang sawah 
sangat sulit dilakukan 

Tidak 60,86 

23 Menurut kamu apakah latihan sikap 
kapal terbang bergandengan 
dipematang sawah sangat sulit 
dilaksanakan 

Tidak 80,43 

29 Menurut kamu apakah dengan 
latihan gerakan meniti bambu diatas 
merupakan tantangan yang 
menyenangkan 

Ya 84,78 

30 Menurut kamu apakah dengan 
latihan gerakan meniti diatas bambu 
dapat meningkatkan keberanian 

ya 84,78 

31 Menurut kamu apakah dengan 
latihan berjalan mundur dapat 
meningkatkan keseimbangan tubuh 

ya 71,73 

32 Menurut kamu apakah latihan sikap 
kapal terbang bergandengan dapat 
meningkatkan keseimbangan tubuh 

Ya 93,47 



80 
 

 

 


