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SARI 
Satria Ujianto, 2012. “Pengembangan Model “Koin Bertahap” Dalam Proses 
Pembelajaran Renang Siswa Kelas III  Di SD Negeri Slawi Kulon 02 Kec. Slawi 
Kab. Tegal Tahun Ajaran 2011 / 2012”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 
Pembimbing I Drs. Uen Hartiwan, M.Pd., pembimbing II Supriyono, S.Pd.,M.Or. 
 
Kata kunci : pengembangan; koin bertahap; renang; pembelajaran 
 

Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran penjas yang tidak 
berjalan dengan baik. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 
pengembangan model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang pada siswa 
kelas III  SD N Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 
2011/2012 ? Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model permainan yaitu 
model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang pada siswa kelas III  SD 
Negeri Slawi kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun ajaran 2011 / 2012. 
 Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari Borg & Gall yang 
telah dimodifikasi, yaitu (1) melakukan penelitian pendahuluan, (2) mengembangkan 
bentuk produk awal, (3) evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan 
dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, (4) revisi produk pertama, (5) 
uji lapangan, (6) revisi produk akhir, (7) hasil akhir modifikasi model “koin 
bertahap” yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan. Data berupa hasil penelitian 
mengenai kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian 
kuisioner oleh siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner 
yang diperoleh dari evaluasi ahli (satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran), uji 
coba kelompok kecil (12 siswa), dan uji lapangan (26 siswa). Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif presentase untuk mengungkap aspek psikomotor, 
kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk. 
 Hasil penelitian dari uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu dari ketiga 
ahli menyatakan bahwa pengembangan model “koin bertahap” sudah masuk dalam 
kategori penilaian sangat baik. Akan tetapi ada yang perlu diperbaiki karena ada 
beberapa alternatif jawaban masih menyatakan cukup baik, uji coba kelompok kecil 
89,14 % (baik), dan uji coba lapangan 93,82 % (sangat baik).  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa model “koin bertahap” dalam 
proses pembelajaran renang ini dapat digunakan bagi siswa kelas III SD Negeri 
Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Saran bagi para pendidik yang 
mengalami permasalahan dalam proses pembelajaran renang dapat menerapkan 
modifikasi pembelajaran menggunakan permainan “koin bertahap” dengan 
pembelajaran tersebut diharapkan hasil belajar lebih meningkat dalam proses 
pembelajaran renang ini, serta mencari alternatif lain yang sesuai dengan 
karakteristik anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian 

integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas 

emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas 

jasmani dan olahraga. Dalam pendidikan jasmani terdapat peraturan-peraturan, 

strategi-strategi,teknik-teknik, prinsip-prinsip biomekanika, sejarah olahraga, dan 

peraturan-peraturan latihan yang dapat dipelajari. 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 

penalaran, penghayatan nilai (sikap – mental – emosional – spiritual – sosial), dan 

pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta 

perkembangan yang seimbang. 

Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya pembinaan mutu sumber daya manusia Indonesia. Hasil 

yang diharapkan itu akan dicapai dalam jangka yang cukup lama. Karena itu, upaya 

pembinaan bagi masyarakat dan peserta didik melalui pendidikan jasmani dan 

olahraga perlu terus dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan untuk berkorban. 

Sebagai upaya pendidikan, kita berharap pendidikan jasmani dan olahraga di 

lembaga pendidikan formal dapat berkembang lebih pesat lagi agar mampu menjadi 
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landasan lagi pembinaan keolahragaan nasional. Untuk itu, pembentukan sikap 

dan pembangkitan motivasi mulai dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan 

formal. 

Dalam lingkungan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pendidikan jasmani yang 

diberikan kepada siswa, berdasarkan pada edaran Departemen Pendidikan Nasional 

dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain: (1) olahraga 

tradisional (pencak silat), (2) sepakbola, (3) bola voli, (4) bola basket, (5) atletik, (6) 

senam, (7) renang (8) bulutangkis, (9) kasti dan lain sebagainya. Demikian jelas 

kedudukan pendidikan jasmani dan kesehatan yang merupakan hal penting dalam 

pencapaian pendidikan jasmani dan olahraga merupakan mata pelajaran yang 

dilaksanakan disekolah-sekolah adalah sebagai sarana untuk terbentuknya manusia 

Indonesia sebagai manusia yang berkualitas. 

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan pada 

suatu sekolah tergantung kepada berbagai faktor yang terlibat langsung dalam proses 

kegiatan belajar mengajarnya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar dituntut pula 

kemahiran guru dalam menggunakan suatu metode dan dapat memilih metode yang 

paling tepat untuk suatu materi tertentu. 

Ruang lingkup dalam penjas meliputi aspek permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, uji diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air), pendidikan 

luar kelas dan kesehatan meliputi budaya hidup sehat. Salah satu aktivitas yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yaitu aktivitas permainan. 

Aktivitas  permainan merupakan aktivitas dimana siswa bergerak dengan perasaan 

senang tidak ada teknik yang membuat siswa merasakan sulit dalam sebuah 
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permainan hanya peraturan yang ada untuk menjadikan sebuah permainan lebih 

menarik untuk diikuti. 

Ada berbagai jenis permainan yang dapat dilakukan oleh anak-anak, baik di 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat, baik menggunakan alat ataupun tanpa 

alat. Jenis olahraga permainan dalam pendidikan jasmani disekolah lebih diminati 

para siswa, demikian juga di masyarakat, banyak orang yang melakukan aktivitas 

olahraga yang sifatnya permainan. 

Dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan segala aktivitas yang 

dipelajari harus sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Sehingga anak setelah 

melakukan kegiatan pelajaran dapat memperoleh informasi, memahami, dan 

memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Aspek-aspek yang ditanamkan dalam pendidikan jasmani antara lain kognitif, 

afektif, psikomotorik, dan komponen fisik.  

Salah satu cabang olahraga yang dicantumkan dalam kurikulum KTSP adalah 

olahraga air, yaitu renang. Renang sebagai pendidikan jasmani pada hakekatnya 

adalah kegiatan jasmani yang didalamnya terkandung aspek olahraga, dan 

merupakan suatu pendidikan jasmani yang memiliki tujuan tertentu, tujuan dari 

olahraga renang sebagai sarana pendidikan jasmani antara lain (1) tujuan untuk 

mencapai kesehatan, (2) tujuan rekreasi dan (3) tujuan prestasi. 

Penguasaan keterampilan renang, tidaklah seberapa sulit bagi anak-anak. 

Apalagi bagi anak-anak yang hidupnya terbiasa dekat dengan air. Dibeberapa daerah 

seperti Kalimantan, sumatera, dan lain-lain yang penduduknya tinggal dekat dengan 
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sungai, sejak kecil anak-anak sudah biasa mandi dan berenang. Mereka belajar secara 

alamiah. 

Apabila kita perhatian anak kecil, ketika dimandikan di dalam bak kecil, atau 

tempat mandi, mereka senang menggerak-gerakan kaki dan tangannya, mirip dengan 

gerakan berenang. Hal ini karena air merupakan dunia yang menyenangkan bagi 

anak. 

Bagi manusia, berenang termasuk  keterampilan yang penting untuk dipelajari. 

Maksudnya , keterampilan itu baru dapat dikuasai melalui proses belajar, dan bukan 

akibat proses kematangan. Keterampilan ini melekat dan bertahan lama. Meskipun 

sudah lama tidak dilakukan, orang yang bersangkutan masih dapat melakukanya 

dengan keterampilan yang masih memadai mutunya. 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah dasar, siswa diharapkan dapat mempraktekkan 

teknik dasar meluncur. Pada kenyataannya dalam proses pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar masih secara konvensional atau menyesuaikan situasi dan kondisi 

sekolah. Kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes terhadap 

keterampilan gerak renang di Sekolah Dasar adalah tidak adanya sarana dan 

prasarana memadai yang dipunyai oleh Sekolah Dasar.  

Hasil observasi yang dilakukan, SD Negeri Slawi kulon 02 Kabupaten Tegal 

melaksanakan program intrakulikuler renang. Sebagai penyelenggara pendidikan, SD 

Negeri Slawi kulon 02 selalu berusaha yang terbaik untuk peserta didiknya 

khususnya dipelajaran penjas orkes. Meskipun sekolah ini tidak memiliki kolam 

renang, tetapi sekolah berupaya melaksanakan program pendidikan sesuai KTSP 
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dengan mengadakan intrakulikuler renang. Dengan menyewa kolam renang disekitar 

lingkungan sekolah, membuat siswa tidak terkendala sarana dan prasarana sekolah 

demi mendapat pendidikan yang sesuai dengan program Pemerintah. 

Pada saat pengamatan proses pembelajaran olahraga renang di kolam, terhadap 

guru penjas di SD Negeri Slawi kulon 02 ada beberapa masalah yang ditemukan 

yaitu guru dalam pembelajaran renang masih menggunakan metode konvensional 

dalam penyampaian materi. Perlu cara agar pembelajaran lebih efektif, karena 

metode atau cara yang dilakukan guru belum efektif. Hal ini dibuktikan pada saat 

pelajaran olahraga renang dikolam, beberapa siswa kurang aktif, takut berenang, dan 

merasa bosan. Tidak adanya media permainan sehingga siswa kurang senang belajar 

di kolam renang.Sesuai dengan kompetensi dasar siswa diharapkan dapat 

mempraktekkan teknik dasar meluncursebagai awalan dalam olahraga renang. Dalam 

hal ini peneliti inginmengatasi ketakutan siswa dalam tekhnik dasar meluncur dengan 

media permainan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan model “koin bertahap” 

dalam proses pembelajaran renang di SD Negeri Slawi Kulon 02 Tahun Ajaran 

2011/2012”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana pengembangan model koin bertahap dalam proses pembelajaran renang 

pada siswa kelas III  SD N Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 

Tahun Ajaran 2011/2012 ?” 
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1.3. Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan model permainan yaitu model koin bertahap dalam proses 

pembelajaran renang pada siswa kelas III  SD Negeri Slawi kulon 02 Kecamatan 

Slawi Kabupaten Tegal Tahun ajaran 2011 / 2012. 

1.4. Spesifikasi Produk 

Produk yang akan dihasilkan melalui pengembangan model ini berupa model 

“Koin Bertahap” dalam proses pembelajaran renang sesuai dengan karakteristik 

siswa usia Sekolah Dasar yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor siswa. Secara efektif dan efisien juga dapat meningkatkan intensitas fisik 

sehingga derajat kebugaran jasmani dapat terwujud, serta dapat mengatasi kesulitan 

dalam pembelajaran renang. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai referensi tambahan dunia pendidikan. 

1.5. Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan model adalah untuk meningkatkan intensitas gerak 

dan kebugaran jasmani melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

Proses pembelajaran Penjasorkes selama ini masih jauh dari apa yang 

diharapkan. Pemecahan untuk masalah tersebut dapat melalui penerapan 

pengembangan model pembelajaran. Dalam bentuk modifikasi permainan 

diharapkan  dapat membantu guru, sehingga proses pembelajaran dapat menjadi 

berkualitas dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Pemecahan masalah pembelajaran renang di Sekolah Dasar melalui penerapan 

model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang di harapkan bermanfaat, 

antara lain : 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pendidikan terutama pada ilmu pendidikan 

keolahragaan.Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang penerapan pengembangan model “koin bertahap” dalam proses 

pembelajaran renang. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi Siswa 

1) Siswa akan dapat mempelajari mata pelajaran olahraga dengan cara yang 

menyenangkan. 

2) Siswa akan lebih termotivasi dalam mempelajari mata pelajaran olahraga karena 

dengan media yang berbeda yaitu dengan cara permainan. 

1.5.2.2. Bagi Guru 

1) Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes di sekolah masing-

masing. 

2) Sebagai motivasi guru penjasorkes agar kreatif dan inovatif membuat model 

pembelajran atau suatu pengembangan permainan yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

3) Sebagai kreativitas dalam penggunan sarana dan prasarana yang digunakan 

dalam proses pembelajaran yang mudah dan efisien.  
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1.5.2.3. Bagi Sekolah 

Memberikan wacana dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan 

hasil pembelajaran khususnya siswa kelas III mata pelajaran olahraga. 

1.6. Sumber Pemecahan Masalah 

Beberapa sumber pemecahan masalah pada penelitian ini adalah : 

1) Model “koin bertahap dalam pembelajaran renang yang dimaksud adalah 

mengembangkan bentuk model pembelajaran renang melalui permainan “koin 

bertahap”. 

2) Pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana adalah dengan pengoptimalan 

penggunaan sarana dan prasana yang ada disekitar sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Sebagai acuan bepikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : pengertian model 

pembelajaran, pentingnya renang bagi SD, petunjuk umum dalam proses 

pembelajaran renang, pengertian gerak, karakteristik perkembangan anak sekolah 

dasar, pendidikan jasmani, pengertian bermain, fungsi bermain dalam pendidikan. 

2.1.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung dalam model pembelajaran adalah 

berupa strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. 

(Husdarta, 2000 : 35) 

Jean piaget adalah seorang pakar yang jenius telah memplubikasikan mengenai 

studi perkembangan kognitif. Pada tahun-tahun terakhir ini filsafat belajar dan 

perkembangan telah memperoleh popularitas yang terus meningkat dikalangan 

pendidik. Pemikiran piaget Ini  lebih dikonsentrasikan kepada pendidikan anak, 

namun program pendidikan orang dewasapun banyak yang menggunakan konsep 

piaget ini. 

Piaget meyakini bahwa pada dasarnya tiap manusia mengalami perkembangan 

dalam tingkat berfikirnya melalui tahapan tahapan yang lebih rumit. Setiap tahapan 
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ditandai dengan pemilihan konsep sebagai skema. Skema itu merupakan program 

atau strategi yang digunakan oleh manusia pada saat berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Pengalaman yang diperoleh siswa dari lingkungannya secara perlahan lahan 

dapat memberi informasi yang tidak dapat ditangani secara memadai melalui struktur 

yang ada. Skemanya secara perlahan-lahan menyesuaikan dan skema baru 

Berkembang. Pada mulanya anak belum mempunyai skema untuk memahami dan 

menangkap informasi, namun secara berulang-ulang informasi disampaikan, maka 

skema itu mulai terbentuk dalam otaknya. ( Husdarta,  2000 : 41) 

2.1.2. Pentingnya Renang Bagi SD 

Memang tidak pada tepatnya untuk membandingkan keterampilan hewan dan 

manusia dalam berenang. Bagi kita yang terpenting adalah memahami kemaslahatan bernang 

bagi anak, ditinjau dari aspek pendidikan. Penelaahan seperti itu, dapat kita kenakan pada 

anak usia SD atau siswa SD. 

Melalui berenang, anak berkesempatan untuk mengenal dan memahami 

lingkunganya. Melalui berenang itu pula, anak memperoleh kesempatan untuk 

bergerak dengan bebas. Anak  mau tak mau harus menggerakkan seluruh anggota 

tubuhnya untuk tujuan agar bisa mengapung dan bergerak. Keleluasan itu merupakan  

rangsang yang luar biasa, bukan saja dari aspekfisik, tetapi juga aspek mental. 

Dari aspek psikologis, berenang bagi anak memiliki nilai khas dan meluas 

cakupannya yaitu memupuk keberanian dan perasaan mampu,serta percaya diri, 

disamping itu, penguasaan keterampilan renang membangkitkan suasana 

kegembiraan yang tidak dijumpai dalam aktivitas jasmani lainya. Persentuhan 

dengan air merupakan pengalaman fisik yang membangkitkan respons kejiwaan.rasa 
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air yang hangat atau sebaliknya dingin, menimbulkan kesan khas yangsecara 

langsung memperoleh tanggapan dari sitem syaraf. 

Belajar renang tidak harus selalu dikolam renang, tetapi dapat juga dilakukan 

ditempat lain, seperti sungai atau pinggir laut dengan menggunakan alat 

pengamanan. Pemasangan jaring atau tali yang berfungsi sebagai pengaman, dapat 

diterapkan dengan maksud untuk memberikan rasa aman bagi anak ketika sedang 

belajar. Atas dasar itulah, maka pelajaran berenang sangat memungkinkan dan perlu 

diselenggarakan di SD. 

Upaya pengenalan sifat air dapat dilakukan melalui pendekatan  bermain di air 

yang menyenangkan bagi anak. Permainan dapat membantu dalam menyajikan 

bahan ajar untuk pembentukan gerak dasar dominan dalam renang. Melalui 

pendekatan permainan itulah, bermacam tekhnik dasar renang dengan nilai-nilai 

pengiring lainya  dapat dikembangkan. 

Dalam pembelajaran berenang perlu diutamakan pentingnya timbulnya 

kesenangan diperolehnya keterampilan gerak di air. Berenang, tidak harus seperti 

yang dialakukan oleh para perenang mahir yang terikat oleh para aturan. Berenang 

bagi siswa SD, harus dikemas dan disajikan secara bertahap dan berkelanjutan. Juga, 

para guru perlu memahami tentang hukum alam, bahwa  manusia akan mengambang 

di air merupakan hasil dari proses pemindahan air, sehingga timbulnya dorongan 

atau gerak maju. 

Sebagai guru penduidikan jasmani, kita perlu memberikan keyakinan kepada 

siswa bahwa manusia bisa mengambang dan terapung lebih ringan di air. Bahkan 

anak dapat melakukan berbagai macam gerak atau bermacam posisi tubuh dengan 
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tidak banyak mengeluarkan tenaga. Beragamnya gerak tubuh di air tersebut 

merupakan pengayaan untuk pembentukan pola gerak dasar renang dan sangat 

banyak manfaat lainya bagi anak kelak dimasyarakat. 

2.1.3. Petunjuk Umum dalam Proses Pembelajaran Renang 

1) Mengajar harus berpakaian renang ( tidak boleh berwarna putih atau 

transparan dan baju renang bikini bagi wanita ). 

2) Harus mengetahui situasi kolam renang yang berhubungan dengan 

keselamatan siswa. 

3) Suara harus jelas, penjelasan dan instruksi singkat serta dapat dimengerti oleh 

siswa. 

4) Kondisi anak didik harus mendapat perhatian, terutama kondisi kesehatannya. 

5) Harus mengetahui tujuan pembelajaran yang dilakukan.  Setiap anak didik 

harus selalu dalam keadaan aktif dan mendapatkan materi pembelajaran yang 

sama. 

6) Keterangan dan contoh harus dapat didengar dan dilihat oleh seluruh anak 

didik. 

7) Berilah koreksi atas kesalahan yang dilakukan baik secara individual maupun 

secara klasikal. 

8) Berilah kesempatan anak untuk melakukan sebanyak mungkin  latihan atas 

materi yang diajarkan. 

9) Bangkitkan semangat, dan kegembiraan belajar anak didik. 

10) Usahakan agar anak  didik mengetahui kekurangan dan kesalahan yang 

dilakukanya selama latihan. 
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2.1.4. Pengenalan Air 

Pengenalan air sangat dibutuhkan oleh para siswa yang belum pernah sama 

sekali belajar renang, karena kemungkinan–kemungkinan para siswa ada yang masih 

takut masuk kedalam kolam. Untuk itu guru hendaknya memahami benar bentuk-

bentuk pengenalan air, karena hal ini sangat penting untuk dapat membawa anak, 

terutama anak yang kurang berani masuk dalam kolam. 

Pengenalan air adalah  suatu bentuk latihan dasar sebelum siswa diajarkan 

masing-masing gaya renang. Tujuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran 

pengenalan air adalah untuk membentuk sikap, kemampuan dan keterampilan 

mengambang atau mengapung, dan meluncur pada permukaan air. Dengan 

kemampuan mengapung dan meluncur akan mempermudah siswa melakukan 

bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. 

Khusus bagi siswa yang bisa belum bisa berenang pembelajaran pengenalan air 

bertujuan pula untuk : 

1) Agar siswa menegetahui dan dapat merasakan adanya perbedaan bergerak dan 

di darat dengan di dalam air. 

2) Agar siswa mengetahui dan merasakan adanya pengaruh air terhadap gerakan 

yang dilakukan. 

3) Agar siswa dapat mengetahui dan merasakan adanya pengaruh dan 

rangsangan terhadap pernapasan. 

4) Agar siswa dapat mengetahui dan merasakan pengaruh air terhadap 

keseimbangan tubuh dan gerak. 

5) Memupuk rasa keberanian siswa dan menghilangkan rasa takut terhadap air. 
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6) Memupuk rasa percaya diri siswa. 

7) Memberikan motivasi kepada siswa yang semakin lama makin senang 

terhadap pembelajaran dalam air. Adapun bentuk-bentuk pembelajaran 

pengenalan air dirancang sedemikian rupa dalam bentuk yang paling mudah 

dan kemudian dan ditingkatkan pada bentuk pembelajaran yang agak sukar. 

2.1.5. Latihan-latihan Pengenalan Air 

1) Duduk berjuntai di pinggir kolam dengan mengayun-ayunkan kedua kaki pada 

permukaan air. 

2) Berdiri kangkang di kolam yang dangkal, badan dibungkukan ke depan, 

kemudian masukan bagian muka ke dalam air dan kedua mata dibuka. 

3) Dilanjutkan dengan memasukan seluruh bagian kepala sampai terbenam di 

bawah permukaan air. 

4) Duduk jongkok di dasar kolam dengan memegang kedua lutut dangan kedua 

tangan. 

5) Pengenalan selanjutnya dapat dilakukan berupa perlombaan dan permainan 

seperti : (1) Lomba jalan cepat, lari dari kolam dangkal, (2) Lomba jalan 

bepasangan dengan menggendong teman, (3) Lomba mengambil Koin. 

2.1.6. Latihan Tekhnik Dasar Meluncur 

Pada dasarnya, semua prinsip dalam gaya renang diawali dengan gerakan 

meluncur. Namun untuk latihan dasar, cukup dilakukan luncuran pada jarak yang 

relatif dekat. Lakukan latihan ini dengan teman sebagai pesaing dalam melakukan 

luncuran secara lebih lengkap, lakukan gerakan seperti berikut: 

1) Berdiri dengan posisi punggung membelakangi dan rapat pada dinding kolam. 
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2) Turunkan bahu, hingga hanya kepala yang berada diatas permukaan air. 

3) Gunakan kaki yang terkuat, angkat dan tempelkan kaki tersebut pada dinding 

kolam untuk menempu. 

4) Ambil nafas dalam-dalam, masukan kepala dalam air bersamaan dengan kaki 

tumpu sambil mengangkatkaki yang satunya hingga meluncur sampai menjauhi 

sisi kolam. 

2.1.7. Aktivitas Belajar, Bermain, dan Bergerak di Kolam 

Bermain bagi anak adalah suatu kebutuhan sehari-hari yang sama pentingnya 

seperti kepentingnya seperti makan, minum, bernafas, dan tidur. Anak 

memperlakukan kursi sebagai kendaraanatau mobil-mobilan. Berlari-larian saling 

mengejar dengan temannya yang disebut kucing-kucingan. Itulah diantara macam-

macampermainan yang sering dilakukan oleh anak-anak. 

Berawal dari contoh-contoh tadi, maka bermain merupakan kegiatan suka rela, 

bukan kehidupan sebenarnya. Bermain dapat pula disebutkegiatan berpura-pura 

dalam alur aturan yang telah disepakati oleh peserta permainan itu. Jika salah 

seorang anak berbuat tidak sesuai dengan kesepakatan semula, maka permainan akan 

kacau dan pelakunya disebut licik dan kemungkinan anak itu tidak diajak serta lagi 

dalam permainan berikutnya. 

Melalui permainan inilah dapat diraih manfaat yang sangat besar, seperti 

keterampilangerak dasar umum di air yang diperlukan anak. Selain itu juga membina 

keberanian, dan kesenangan. 

Bermain di air merupakan kegiatan yang menyenangkan. Berbagai macam 

permainan di air dapat dilakukan secara perorangan atau beregu. Permainan itu 
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sangat baik untuk anak yang baru pertama kali belajar renang, tetapi bisa juga 

diperankan oleh anak yang sudah bisa berenang. Permainan di air yang diperankan 

oleh anak-anak bertujuan untuk mengembangkan dan membina pola gerak dasar 

umum dan dominan pada renang sekaligus membina keberanian dan kesenangan di 

air. 

2.1.8. Perkembangan Gerak Anak Besar (6-10 atau 12 tahun) 

Perkembangan gerak merupakan sebuah bidang studi dalam gerak manusia. 

Perkembangan gerak sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan 

interaksi kematangan organisme dan lingkungannya. Ada dua paham yang terlingkup 

dalam perkembangan gerak yaitu yang memandang pekembangan gerak sebagai 

produk gerak dan perkembangan gerak sebagai proses gerak. 

Seorang pakar perkembangan gerak yaitu Keogh yang menjelaskan bahwa 

perkembangan gerak dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetisi atau 

kemampuan gerak dari mulai masa bayi (infancy) sampai masa dewasa (adulthood) 

serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia, kemampuan gerak dan aspek 

perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan gerak dan 

perkembangan gerak itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. 

Menurut Mugiyo Hartono dalam mata kuliah Perkembangan dan Belajar Gerak 

dijelaskan beberapa teori antara lain :  

2.1.8.1. Karakteristik Anak Usia 6 – 12 Tahun 

Pada siswa usia sekolah dasar pertumbuhan yang tampak jelas adalah 

pertambahan panjang lengan dan kaki, koordinasi antara lengan dan mata serta kaki 

dan mata bertambah baik pula. Keberanian juga lebih berkembang hal ini baik terjadi 
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pada siswa laki-laki maupun perempuan. Siswa perempuan karena itu harus di 

bimbing untuk mengembangkan kekuatan badan bagian atas yang sangat berguna 

untuk memelihara berat badannya. 

Pada masa ini olahraga sangat dianjurkan bagi siswa-siswa sekolah dasar, 

pertumbuhan dan koordinasi yang terus berlanjut akan mengalami penyempurnaan 

pada usia tersebut, tetapi yang benar menonjol adalah perkembangan keseimbangan 

dan keterampilan terutama dalam melakukan olahraga atletik (sadoso, 1992:133). 

Olahraga beregu dan kompetisi sangat penting artinya tetapi bukan waktu yang tepat 

untuk memusatkan pada satu jenis olahraga saja, beberapa olahraga yang dianjurkan 

bagi siswa sekolah dasar seperti  berenang, senam, sepak bola, dan basket.  

Keterampilan dasar motorik dan perkembangan selama masa ini yang paling 

menonjol adalah: 

1) Keseimbangan (balance). Pada siswa laki-laki memiliki keseimbangan dan 

keterampilan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa perempuan. 

2) Ketepatan (accuracy). Siswa perempuan biasanya memiliki ketepatan yang lebih 

baik dari pada laki-laki. 

3) Ketangkasan ( agylity). Pada siswa perempuan memiliki ketangkasan lebih baik 

sampai umur tigabelas tahun. 

4) Penguasan batas (control). Siswa perempuan memiliki kemampuan kontrol lebih 

baik dari pada siswa laki-laki pada usia ini, tetapi setelah usia empatbelas tahun 

siswa laki-laki menampakkan kemajuanyang lebih baik. 

5) Kekuatan (streigh). Siswa laki-laki memang mempunyai kekuatan yang lebih 

besar dari pada siswa perempuan. 
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Kemampuan dasar motorik sangat penting artinya  dalam pemberian program 

latihan olahraga, pada siswa perempuan perlu sekali penekanan pada latihan-latihan 

untuk : keseimbangan, ketangkasan, konrol dan kekuatan yang nantinya berguana 

bagi perkembangan tubuhnya dimasa mendatang.  

2.1.8.2. Perkembangan Koordinasi Gerak 

Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh. Seseorang 

dikatakan baik dalam koordinasinya apabila mampu melakukan gerakan secara 

efisien, yaitu bergerak dengan mudah, lancar dalam rangkaian gerakan, irama 

terkontrol. 

1) Laki-laki dengan perempuan sampai umur 11 tahun belum berbeda, tetapi pada 

kemampuan tertentu saling memiliki keunggulan. 

2) Laki-laki cenderung unggul pada aktivitas yang memerlikan kekuatan dan yang 

melibatkan otot besar atau gerakan kasar, contohnya gerakan menendang, 

melempar bola. 

3) Perempuan lebih unggul pada gerakan yang memerlukan kecermatan gerakan, 

contohnya gerakan yang dominan pada ketepatan. 

2.1.8.3. Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar 

1) Peningkatan kemampuan gerak dasar bisa didefinisikan dalam bentuk: (1) 

Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol, (2) Gerakan bisa 

dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien, (3) Pola gerakan semakin 

bervariasi, (4) Gerakan semakin bertenaga. 

2) Beberapa gerakan mulai bisa dilakukan apabila anak memperoleh kesempatan 

melakukannya pada masa sebelumnya 
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3) Kecepatan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kesempatan untuk 

melakukan berulang-ulang dalam aktivitasnya. 

4) Gerakan yang dilakukan sudah menyerupai orang dewasa, perbedaannya hanya 

kurang bertenaga. 

2.1.8.4. Minat Melakukan Aktivitas Fisik 

Apabila sejak kecil anak selalu dikekang atau tidak diberi kesempatan 

melakukan aktivitas fisik, maka minat untuk melakukannya akan tidak berkembang. 

Aktivitas fisik yang dilakukan dipengaruhi oleh kecenderungan sifat yang 

dimiliki antara lain : 

1) Kemampuan memusatkan perhatian makin meningkat. 

2) Semangat untuk mencari pengalam baru cukup tinggi. 

3) Perkembangan sosialnya makin baik 

4) Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan semakin jelas, ada 

kecenderungan kurang senang bermain dengan lawan jenis 

5) Semangat untuk menguasai suatu bentuk aktivitas tertentu dan berkompetisi 

tinggi. 

2.1.8.5. Aktivitas yang Diperlukan Anak Besar 

1) Aktivitas yang menggunakan ketrampilan untuk mencapai tujuan tertentu 

(bermain dengan situasi berlomba, aktivitas pengujian diri, situasi drill). 

2) Aktivitas secara berkelompok (aktivitas bermain atau lomba, menari secara 

berkelompok). 

3) Aktivitas mencoba-coba (aktivitas mengatasi masalah dengan caranya sendiri, 

gerak tari kreatif, aktivitas latihan gerak untuk pengembangan). 
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4) Aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian (permainan 

combatives, program latihan kemampuan fisik, latihan relaksasi). 

2.1.9. Pertumbuhan Jasmani dan Gerak 

Dalam tahun-tahun sekolah dasar, anak-anak menguasai macam-macam 

ketrampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupan nantinya. Menurut 

penelitian pada pria berumur 20 tahun atau lebih, dijumpai bahwa banyak dari hobi 

mereka berdasarkan pengalaman pada masa kanak-kanak. Guru pendidikan jasmani 

harus mengenal hal ini. Bila orang dewasa ingin menguasai ketrampilan dalam 

berbagai macam aktivitas, dasarnya harus diletakan pada masa kanak-kanak. 

Pada masa di sekolah dasar, perkembangan sosial terjadi melalui aktivitas 

gerak. Anak diterima oleh kelompok bila ia dapat berpartisipasi dengan tingkat 

ketrampilan tertentu. Ia tidak tergantung lagi pada orang lain dengan belajar 

melakukan sesuatu sendiri. Dalam semua perkembangan ini ketrampilan gerak 

memainkan peran yang penting. 

Hal-hal berikut harus diketahui oleh guru pendidikan jasmani : 

1) Ketrampilan apa saja yang telah dimiliki anak pada tingkat usia tertentu. 

2) Ketrampilan apa saja yang telah dikuasai oleh kebanyakan anak dan yang 

hanya dikuasai oleh sebagian kecil saja. 

3) Pentingnya berbagai ketrampilan dalam kehidupan anak. 

4) Faktor-faktor lingkungan yang membantu dan menghalangi perkembangan 

ketrampilan. 
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2.1.10. Pengertian Bermain 

Beberapa pendidik mengatakan bahwa bermain adalah belajar menyesuaikan 

diri dengan keadaan. Anak-anak bermain di dalam daerah lingkungannya serta 

benda-benda yang terdapat di daerah itu. Dengan bermain, mereka akan mengenal 

ciri-ciri dan sifat-sifat benda yang dimainkan (Soemitro, 1992: 2). 

W. R Smith seorang psikolog mengatakan bahwa bermain adalah dorongan 

langsung dari dalam diri setiap individu, yang bagi anak-anak merupakan pekerjaan, 

sedang bagi orang dewasa lebih dirasakan sebagai kegemaran.  

Ada beberapa pakar pendidikan yang menyatakan bermain adalah kegiatan 

yang membantu anak berkembang menjadi manusia. Ada pula yang mengatakan 

bahwa bermain adalah bahasa alami seorang anak. Pakar yang lain menyatakan 

bahwa dalam bermain, anak-anak dapat memperlihatkan kemampuannya, minat dan 

sikapnya, kedewasaan dan responsnya terhadap semua itu. Ada pendapat lain lagi 

yang menyatakan bahwa bermain merupakan bumbu-bumbu yang sangat vital dalam 

pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak. 

2.1.11. Permainan dan Pendidikan Jasmani 

Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. 

Oleh sebab itu, permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama 

dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. Telah dibahas bahwa tujuan pendidikan 

jasmani ialah meningkatkan kualitas manusia, atau membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya, yang mempunyai sasaran keseluruhan aspek pribadi manusia 

(Sukintaka,1992:11).  
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Kalau anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pelajaran pendidikan 

jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa senang. Karena rasa 

senang inilah maka anak akan mengungkap keadaan pribadinya yang asli pada saat 

mereka bermain, baik itu berupa watak asli, maupun kebiasaan yang telah 

membentuk kepribadiannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan 

bermain orang dapat mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk 

gerak, sikap dan perilaku. Dari situasi yang timbul ini , Maka seorang guru penjas 

dapat melaksanakan kewajibannya. Sebab dari situasi itu, bilamana perlu, guru dapat 

memberi pengarahan, koreksi, saran, latihan, atau dorongan yang tepat agar anak 

didiknya berkembang lebih baik dan dapat mencapai kedewasaan yang diharapkan. 

Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa dengan bermain kita dapat 

meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia. 

2.1.12. Bermain dan Kehidupan Anak-anak 

Soemitro ( 1992: 2 ) Berpendapat bahwa anak-anak usia sekolah dasar bila 

diamati beberapa waktu, akan nampak betapa tingginya kegiatan mereka. Sungguh 

sulit bagi mereka untuk diam. Mereka selalu bergerak, lari ke sana ke mari, lompat-

lompat, memanjat terus lompat turun dan terus lari lagi. Ini semua adalah dorongan 

dari dalam atau naluri yang tidak dapat ditekan-tekan lagi. 

Pendidikan modern berpendapat bahwa bermain merupakan alat pendidikan. 

Pendidikan yang baik akan mengetengahkan bermain sebagai alat pendidikan. 

Sampai sekarang pun bermain tetap menguasai kehidupan anak-anak. Tidak terbatas 

pada anak-anak dari lingkungan masyarakat yang beradab saja, tetapi juga dari anak-

anak masyarakat yang belum beradab. 
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2.1.13. Fungsi Bermain dalam Pendidikan 

Menurut Soemitro (1992:2) Fungsi bermain fungsi bermain dalam pendidikan 

di bagi menjadi beberapa jenis, antara lain : 

2.1.13.1. Nilai-nilai Mental 

Setiap anak yang bermain ada nilai-nilai yang dipelajari dengan jalan 

menghayati dan melaksanakan peraturan dalam permainan. Mereka belajar berbuat 

saling mempercayai di antara kelompoknya. Belajar mengenal kekurangan dirinya 

jika di banding dengan orang lain, dan mengakui dengan jujur kelebihan orang lain. 

Belajar mengendalikan nafsu bergerak yang berlebihan, dan lain sebagainya. 

Di saat bermain, anak-anak akan mengenal dirinya yang berkaitan dengan 

ketangkasannya, kepandaiannya, tanggung jawabnya, sopan santunnya, dan lain-

lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya rasa percaya diri sendiri. 

Selanjutnya akan mempengaruhi tingginya semangat atau moril anak baik di dalam 

permainan maupun dalam pergaulan di masyarakat. 

2.1.13.2. Nilai-nilai Fisik 

Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja disertai kegembiraan. 

Suasana gembira ini mempunyai pengaruh terhadap keluarnya hormon-hormon yang 

merangsang pertumbuhan badan. 

Bermain biasanya dilakukan di luar atau di ruang terbuka. Anak-anak akan 

menghirup udara yang tidak tercemar oleh hal yang dapat mencemari udara. Mereka 

juga berpakaian yang longgar agar dapat bergerak leluasa dan memberikan 

kemungkinan pada kulit badannya akan terkena geseran udara. 
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Didalam melakukan permainan, anak-anak akan bergerak lari-lari, lompat-

lompat, merangkak, mendorong, mengangkat, dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan 

ini akan mempengaruhi terhadap peredaran darah dan pernapasan. Peredaran darah 

akan dipercepat yang berarti kerja jantung menjadi tambah kuat dan frekuensinya 

makin cepat. Pernapasan yang makin dalam akan meluaskan permukaan paru-paru, 

yang memungkinkan pengambilan oksigen menjadi lebih banyak. Dengan demikian, 

bermain mempunyai arti memperkuat otot-otot jantung dan otot-otot pernapasan. 

Dapat pula dikatakan bahwa, alat-alat peredaran darah dan pernapasan akan menjadi 

terlatih.  

Otot-otot anggota tubuh atau otot sekelet juga akan terpengaruh oleh gerakan–

gerakan sewaktu bermain. Otot-otot penggerak anggota tubuh akan menjadi tambah 

baik kerjanya jika otot tersebut terlatih. Otot anggota tubuh yang makin baik 

kerjanya mempunyai arti makin kuat dan makin cepat sewaktu berkontraksi. 

Dengan adanya alat-alat peredaran darah dan pernapasan makin baik, maka 

akan makin baik pula melayani kebutuhan-kebutuhan badan. Makin meningkatnya 

fungsi alat peredaran darah dan pernapasan, makin meningkat pula kesehatan 

badannya. Makin terlatih fisik anak, berarti makin tinggi pula daya tahan tubuh 

terhadap penyakit. 

2.1.13.3. Nilai-nilai Sosial 

Anak-anak yang bermain dengan gembira, suasana kejiwaannya juga bebas 

atau lepas dari segala yang merintanginya. Sifat-sifat yang selama ini ditutupi akan 

nampak mencuat ke atas karena kebiasaan itu. 



25 
 

 
 

Dalam permainan dapat saja seorang anak berhadapan dengan seorang, seorang 

berhadapan dengan kelompok, dan dapat pula kelompok berhadapan dengan 

kelompok. Pada waktu bermain seorang lawan seorang, mereka belajar saling 

member dan menerima. Mereka juga mengukur kekuatan, kemampuan, kepandaian, 

keuletan sendiri dengan kekuatan, kemampuan, kepandaian, keuletan orang lain. 

Mereka belajar mengakui keunggulan lawan, belajar menyadari kekurangannya 

sendiri, belajar memperlakukan lawan sebagai teman bermain. 

Dalam situasi  seorang lawan kelompok, ia mempunyai kesempatan untuk 

belajar menghadapi orang banyak. Situasi yang demikian akan sangat berguna bagi 

anak untuk kehidupannya dimasa mendatang. Ia akan belajar bahwa kelompok itu 

mempuyai kelebihan-kelebihan tertentu, disamping ada kelemahannya.Sedangkan 

situasi bermain kelompok lawan kelompok akan mendorong timbulnya rasa 

persatuan, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab baik pada kelompok maupun 

anggotanya. 

Bermain juga dapat memupuk sikap sportif pada anak. Sikap sportif ini 

menuntut pemainnya agar kemenangan atau kekalahan dapat diterima dengan ikhlas, 

tidak ada dendam dan yang menang tidak menjadi sombong.  Boleh  gembira, tetapi 

harus membatasi diri jangan sampai melukai hati kelompok  lawannya. Sikap sportif 

ini akan menimbulkan situasi pertandingan yang menggembirakan.  

2.1.14. Teori Bermain 

Beberapa pakar sosial telah mengetengahkan beberapa teori yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan: “Mengapa manusia bermain ?”. Ada beberapa teori yang 

agak menonjol diantaranya : 
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1) Teori kebihan tenaga menyatakan bahwa tenaga manusia makin lama makin 

menumpuk, yang akan berakhir sampai titik yang mengharuskantenaga 

dilepaskan. 

2) Teori relaksasi menyatakan bahwa bermain merupakan salah satu kegiatan yang 

memberikan selingan pada kegiatan rutin. 

3) Teori rekapitulasi menyatakan bahwa orang bermain merupakan ulangan dari 

kehidupan nenek moyang. 

4) Teori relaksasi menyatakan bahwa kegiatan manusia yang mengharuskan kerja 

optimum, harus diusahakan relaksasi setelah kerja berat. 

5) Teori instink menjelaskan bahwa kegiatan manusia yang instingtif cenderung 

berdasarkan periode perkembangan. 

6) Teori kontak sosial menjelaskan bahwa seorang anak akan malakukan 

permainan masyarakat di sekitarnya. 

2.1.15. Tipe Bermain 

2.1.15.1. Tipe bermain aktif 

Bermain aktif meliputi gerakan fisik dan ikut sertanya dalam bermacam-

macam kegiatan seperti senam, berenang, dan kejar-kejaran. Anak-anak akan 

mendapatkan keuntungan baik dari segi fisik, mental, sosial, dan emosional. 

2.1.15.2. Tipe bermain pasif 

Seseorang yang tidak terlibat sebagai anggota tim yang aktif bermain, tetapi 

memperoleh kesenangan dengan menonton pemain-pemain yang aktif bermain atau 

yang sedang melakukan permainan olahraga. Kesenangan, ketenangan, dan lain-lain 

nilai akan dapat diperoleh dari kegiatan seperti ini. 
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2.1.15.3. Tipe bermain intelektual 

Bentuk bermain ini memerlukan pemikiran yang dalam serta konsentrasi yang 

terpusat, misalnya permainan catur. Akan tetapi hal ini bukan berarti bentuk bermain 

yang lainnya tidak memerlukan intelektual. 

2.2. Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah dasar, siswa diharapkan dapat mempraktekkan 

tekhnik dasar meluncur. Pada kenyataannya dalam proses pembelajaran penjasorkes 

di sekolah dasar masih secara konvensional atau menyesuaikan situasi dan kondisi 

sekolah. Kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes terhadap 

keterampilan gerak renang di Sekolah Dasar adalah tidak adanya sarana dan 

prasarana memadai yang dipunyai oleh Sekolah Dasar.  

Pengembangan model “koin bertahap” merupakan salah satu upaya yang harus 

diwujudkan. Model “koin bertahap” diharapkan mampu membuat anak lebih kreatif 

bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan, ketika mengikuti 

pembelajaran penjasorkes.Model “koin bertahap” adalah pengembangan model 

pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk permainan “koin bertahap” yang 

didalamnya mengutamakan koordinasi gerak. 

Pengembangan model “koin bertahap” ini merupakan koordinasi gerak pada 

olahraga renang khususnya pada gerakan tahap awal meluncur. Meluncur merupakan 

gerak awalan dalam olahraga renang. Dalam permainan “koin bertahap” meliputi 

tahapan-tahapan dari berjalan, berjalan sambil menenggelamkan seluruh bagian 

muka, dan meluncur. Dari tahapan-tahapan itu dimaksudkan agar siswa dapat 
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beradaptasi dalam melakukan gerakan didalam air dan memberikan keberanian pada 

siswa untuk mengenal air. 

Proses pembelajaran penjasorkes di SD Negeri Slawi Kulon 02 khususnya 

olahraga renang termasuk dalam kategori rutin tiap bulannya, namun setelah 

dilakukan observasi lapangan dijumpai kondisi faktual pembelajaran renang yang 

dilakukan masih menggunakan metode konvensional, tidak ada variasi, dan 

cenderung monoton. Dengan proses pembelajaran yang demikian siswa merasa 

bosan dan tidak tertarik akibatnya siswa akan kurang memperhatikan bahkan tidak 

memahami materi pembelajaran. Dalam hal ini solusi yang ditawarkan proses 

pembelajaran renang melalui permainan. Permainan yang bertujuan menambah 

keberanian serta semangat siswa dalam proses pembelajaran renang. 

Dalam penelitian model pembelajaran melalui permainan “koin bertahap” ini 

juga diharapkan dapat menarik minat pembelajaran renang pada siswa kelas III 

sekolah dasar. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini 

adalah proses pembelajaran yang di buat semenarik mungkin. Alat/koin yang 

digunakan dalam proses pembelajaran dibuat semenarik mungkin dan 

diharapkanmenghasilkan proses pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan serta menarik bagi siswa sehingga diharapakan minat siswa terhadap 

pembelajaran renang disekolah akan baik. Oleh karena itu pengembangan model 

pembelajaran renang melalui permainan “koin bertahap” ini dapat dijadikan 

pengalaman bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 
 

3.1. Model Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penelitian (research-based devolepment) merupakan jenis penelitian yang sedang 

meningkat penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia penelitian, 

utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. Menururt Brog dan Gall seperti 

yang dikutip Punaji Setyosari (2010:195) penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk 

yang digunakan dalam pendidikan pembelajaran. Selanjutnya disebut bahwa 

prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, 

yaitu : (1) pengembangan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam 

pencapaian tujuan. 

Peneliti mengembangkan permainan renang yang dimodifikasi disesuaikan 

dengan pertimbangan keadaan atau luas kolam renang yang tersedia, koin, peraturan 

permainan, area permainan serta dari jumlah pemain yang terlibat. Dan penelitian ini 

juga disesuaikan dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak 

mengambil subjek besar. 

Model modifikasi ini merupakan pengembangan dari permainan renang yang 

ada, hal ini yang dimaksudkan agar siswa Sekolah Dasar  mengetahui teknik, taktik, 

sekaligus dapat mempraktikkan teknik gerak dasar meluncur yang sesungguhnya, 
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meskipun dengan sarana dan prasarana serta peraturan yang di modifikasi menjadi 

lebih sederhana.  

Arikunto (2006: 7) mengtakan bahwa penelitian pengembangan atau penelitian  

developmental adalah penelitian yang mengadakan percobaan dan penyempurnaan. 

3.2. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model “koin bertahap” ini dilakukan melalui 

berbagai tahapan. Tahapan-tahapannya antara lain : 

1) Analisis kebutuhan : kajian pustaka, observasi, dan wawancara 

2) Pembuatan produk awal : referensi dan diskusi dengan teman 

3) Revisi produk awal 

4) Siklus I : tinjauan ahli pendidikan jasmani, ahli pembelajaran, dan uji coba 

kelompok kecil. 

5) Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

6) Revisi produk pertama 

7) Siklus II : tinjauan ahli pendidikan jasmani, ahli pembelajaran, dan uji coba 

kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. 

8) Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

9) Revisi produk akhir, di lakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba di 

lapangan. 

10) Produk akhir model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang, yang 

dihasilkan melalui revisi setelah dilakukan uji coba skala besar. 
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Analisis Kebutuhan 

 

 Kajian Pustaka    Observasi dan wawancara 

 

 Pembuatan produk awal Referensi dan Diskusi 

 

Revisi produk awal 

 

Siklus I 

 

      Tinjauan ahli penjas    Uji coba kelompok kecil 

   dan ahli pembelajaran     12 siswa 

 

Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

 

Revisi produk pertama 

 

Siklus II 

 

      Tinjauan ahli penjas    Uji coba kelompok besar 

     dan ahli pembelajaran     26 siswa 

 

Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

 

Revisi produk akhir 

 

Produk akhir model “koin bertahap” 

 

Gambar 3.1. Prosedur Pengembangan Model “koin bertahap” 
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Analisis kebutuhan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian.Langkah 

ini bertujuan untuk menentukan apakah model “koin bertahap” ini dibutuhkan atau 

tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di SD N Slawi Kulon 02 

Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal tentang pelaksanaan pembelajaran renang dengan 

cara melakukan pengamatan di kolam renang, tentang proses pembelajaran, aktivitas 

fisik dan eksplorasi gerak siswa. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model “koin bertahap”.Dalam pembuatan produk yang 

dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian 

dievaluasi oleh satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran.Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas III SD N Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 

3.3. Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : (1) 

menetapkan desain uji coba, dan (2) menentukan subjek uji coba. 

3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi kemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan terdiri dari : 

3.3.1.1. Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli kemudian 

diujicobakan kepada siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02.Pada uji coba 

kelompok kecil ini menggunakan 12 siswa sebagai subjeknya.Pengambilan siswa 
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dilakukan dengan menggunakan sampel secara random karena karakteristik dan 

tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 

Pertama, siswa diberikan penjelasan peraturan modifikasi permainan “koin 

bertahap” yang kemudian melakukan uji coba permainan “koin bertahap”. Setelah 

selesai melakukan uji coba, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah 

dilakukan.Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. 

3.3.1.2. Uji Coba Kelompok Besar 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji lapangan.Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas III 

SD Negeri Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi  Kabupaten Tegal. 

Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan “koin 

bertahap”yang telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba permainan “koin 

bertahap”. Setelah selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. 

3.3.2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah : 

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

2) Siswa dalam uji coba skala kecil sebanyak 12 orang, terdiri dari 5 siswa dan 7 

siswi kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Sampel di ambil secara acak. 

3) Siswa dalam uji coba skala besar sebanyak 26 orang, terdiri dari 12 siswa dan 14 

siswi kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. 
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3.4. Jenis Data 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan 

untuk menetapkan tingkat keefekifan dan motivasi dari produk yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1) Model “koin bertahap” yang efektif, artinya data digali apakah uji coba yang 

dilaksanakan dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta 

didik. (1) Data yang menunjukkan kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ada 

dalam meteri kurikukum. (2) Mudah dilakukan peserta didik. (3) Menyenangkan 

dan mendorong peserta didik untuk aktif bergerak. (4) Aman dan nyaman bagi 

peserta didik. 

2) Peserta didik menjadi lebih aktif,  jangan sebaliknya peserta didik menjadi pasif. 

(1) Lama waktu pelaksanaan sesuai jam tatap muka pembelajaran penjasorkes. 

(2) Sarana yang ada disekitar lingkungan fisik luar sekolah tanpa merusak 

kelestarian lingkungan. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 149). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.5.1. Instrumen Penelitian Pendahuluan (Analisis Kebutuhan) 

1) Karakteristik dan kelayakan lokal lingkungan fisik luar sekolah sebagai tempat 

pengembangan model. 
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2) Sejauh mana motivasi peserta didik dalam aktivitas pembelajaran renang dalam 

penjasorkes selama ini di SD Negeri Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi  

Kabupaten Tegal. 

3) Sudah pernahkah guru mengembangkan model dengan pendekatan lingkungan 

fisik luar sekolah. 

4) Sejauh mana sarana dan prasarana penjasorkes yang dimiliki oleh SD Negeri 

Slawi Kulon 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. 

5) Sejauh mana efektifitas model pembelajaran yang dilakukan. 

3.5.2. Instrumen Evaluasi Model oleh Ahli 

1) Kesesuaian dengan kompetensi dasar dalam kurikulum. 

2) Kejelasan petunjuk model yang dikembangkan. 

3) Kesesuaian fasilitas yang digunakan. 

4) Mendorong perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

5) Ketepatan memilih model ditinjau dari berbagai aspek 

6) Ketepatan penerapan metode dan strategi pembelajaran. 

3.5.3. Instrumen Kuisioner untuk Peserta Didik 

1) Tingkat kesulitan peserta didik dalam melaksanakan model “koin bertahap” baik 

secara teknis maupun peraturan yang diterapkan. 

2) Sejauh mana peningkatan peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. 

3) Sejauh mana kemampuan peserta didik dalam melakukan pembelajaran renang. 

4) Sejauh mana pengaruh sosial peserta didik setelah melakukan model ‘koin 

bertahap” yang dikembangkan. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembanganmodel “koin 

bertahap” dalam proses pembelajaran renang menggunakan teknik kuisioner 

(angket). Teknik kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006: 225). 

Teknik angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket 

tertutup dengan dua pilihan yaitu “Ya” dan “Tidak”. Dalam angket yang dimaksud 

dilakukan rincian penilaian table untuk jawaban “ Ya” diberi nilai 2 dan untuk 

jawaban “tidak” diberi nilai 1. Kuisioner langsung adalah jika sesuatu kuisioner 

daftar pertanyaan dikirim langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapat, 

keyakinannya, atau diminta menceritakan tentang keadaannya sendiri (Sutrisno Hadi, 

1995: 158). 

Adapun alasan menggunakan angket langsung adalah sebagai berikut : 

1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan benar dan dapat dipercaya. 

3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah 

sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. 

3.7. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini ada dua macam analisis data yang dilakukan yaitu analisis 

data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
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3.7.1. Analisis data kualitatif siswa 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengetahui ketrampilan siswa 

terhadap model “koin bertahap” yang diterapkan oleh peneliti yang dihasilkan 

melalui kuisioner. 

3.7.2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui prestasi siswa yang 

dihasilkan dengan model “koin bertahap” yang disajikan peneliti. 

Untuk menganalisis suatu data diperlukan suatu teknik analisis yang sesuai 

dengan data yang terkumpul. Dalam data ini karena data yang terkumpul berupa 

angka-angka, maka penulis menggunakan analisis statistik. 

Analisis data statistik dapat memberikan efisiensi dan efektivitas kerja karena 

dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk 

memperoleh data penelitian adalah statistik deskriptif dengan analisis deskriptif 

prosentase. Sedangkan data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis 

menggunakan analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari Sukirman 

dkk, (2003:879), yaitu : 

  
N

 x 100%  

Keterangan : 

f  : frekuensi relatif / angka persentase 

F  : frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N  : jumlah seluruh data 

100 % : konstanta 
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Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklarifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. 

Tabel 3. 1. Klasifikasi Analisis Deskriptif Persentase 

Persentase Klasifikasi Maka 

90,01 – 100 % Sangat Baik Digunakan 

70,01 – 90 % Baik Digunakan 

40,01 – 70 % Cukup Digunakan (bersyarat) 

20,01 – 40 % Kurang Diperbaiki 

0 – 20 % Sangat Kurang Dibuang 

Sumber : Guilford ( dalam Martin, 2010: 56 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 
4.1 Hasil Data Uji Coba 

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 dilapangan, melakukan observasi 

pembelajaran dan melakukan studi pustaka / kajian literatur. 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi Mempraktikan tekhnik dasar 

meluncur, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan teknik dasar renang dengan 

peraturan dan pembelajaran yang dimodifikasi untuk memupuk kerjasama dan 

percaya diri. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran  renang,khususnya 

teknikdasar renang masih jauh dari yang diharapkan. 

Pada proses pembelajaran renang pada sekolah dasar masih ditemui beberapa 

hal, antara lain kurangnya sarana dalam kegiatan penjas yaitu tidak terdapat fasilitas 

seperti kolam renang. Serta pembelajaran renang yang diberikan oleh guru masih 

menggunakan metode konvensional dalam penyampaian materi atau belum dikemas 

dalam bentuk modifikasi, tidak adanya media permainan, sehingga dijumpai 

beberapa siswa yang merasa tidak senang, takut berenang, dan malas bergerak di 

kolam renang. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan model 

pembelajaran renang, melalui permainan “koin bertahap”  dalam proses 

pembelajaran renang. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran renang 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 renang lebih bervariasi dengan 

menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2. Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model “koin 

bertahap” dalam proses pembelajaran renang. Tahap selanjutnya yang dilakukan 

adalah membuat produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis tujuan dan karakteristik latihan kebugaran jasmani di sekolah dasar 

2) Analisis karakteristik siswa sekolah dasar 

3) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau 

mengembangkan modifikasi permainan 

4) Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model modifikasi permainan 

5) Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

7) Menyusun produk awal model ‘koin bertahap” 

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model “koin bertahap” yang sesuai bagi siswa sekolah dasar. Berikut ini adalah draf 
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produk awal permainan “koin bertahap” yang sesuai bagi siswa sekolah dasar 

sebelum di validasi oleh ahli dan guru penjasorkes sekolah dasar: 

4.1.2.1 Draf Produk Awal Model Koin Bertahap Dalam Proses Pembelajaran 

Renang Pada Siswa Kelas III 

4.1.2.1.1 Pengertian Permainan Model “koin bertahap” 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melaui penelitian pengembangan ini 

berupa model “koin bertahap” sesuai dengan karakteristik siswa usia Sekolah Dasar 

yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Produkan 

yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan dunia 

pendidikan. 

Nama permainan “koin bertahap” berasal dari kata koin yaitu uang logam, 

dan bertahap berasal dari kata tahap yang artinya bagian dari urutan dan bertahap 

yang berarti ada tahapannya, bertingkat, berjenjang. Jadi permainan “koin bertahap” 

adalah permainan yang dimainkan secara berkelompok dan setiap siswa harus 

mengambil koin di masing-masing tahap. Ada 3 tahap yang harus dilalui setiap siswa 

dan tahapan tersebut ada tingkatan gerak yang harus dilewati dari berjalan, berjalan 

sambil memasukan seluruh bagian muka, dan ketiga meluncur. Dari koordinasi 

tahapan-tahapan tersebut dimaksutkan agar siswa dapat beradaptasi dalam 

melakukan gerakan didalam air dan memberikan keberanian untuk mengenal air. 

Tahap pertama permainan “koin bertahap” siswa membentuk barisan sejajar 

di pinggir kolam untuk berjalan dalam air menuju pada tahap pertama, kemudian 

mengambil koin. Siswa hanya boleh mengambil 1 koin sesuai dengan warna 

kelompoknya. 
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Gambar 4.1. Siswa berjalan di air untuk mengambil koin 

Setelah siswa berjalan dan mengambil koin pertama, selanjutnya tahap kedua 

yaitu siswa  memasukan seluruh bagian muka  sampai terbenam dibawah permukaan 

air sambil berjalan untuk mengambil koin selanjutnya. Siswa hanya boleh 

mengambil 1 koin sesuai dengan warna kelompoknya. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Siswa berjalan sambil memasukkan seluruh bagian muka 

Tahap ketiga ialah siswa meluncur menuju tahap terakhir untuk mengambil 

koin terakhir. Siswa hanya boleh mengambil 1 koin sesuai dengan warna 

kelompoknya. 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Siswa meluncur untuk mengambil koin 
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Setelah salah satu anggota kelompok yang menyelesaikan ketiga tahapan, 

dilanjutkan oleh anggota kelompok berikutnya atau permainan ini dilakukan secara 

berantai. Setiap anggota kelompok tidak boleh menjatuhkan koin yang telah 

dibawanya, dengan kata lain siswa harus membawa koin sejumlah 3 buah. Siswa 

yang membawa kurang dari 3 koin dianggap gagal atau siswa tersebut harus 

mengulangi tahapan sebelumnya. 

4.1.2.1.2 Sarana Dan Prasarana 

Kolam permainan “koin bertahap” berbentuk persegi panjang, dengan ukuran 

panjang 6 m, lebar 5 m, dan kedalaman ± 60 cm, jarak antar tahapan 2 meter. 

 5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 m 
  
 
 
 
 
          ±60 cm 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4. Skema draf awal permainan “koin bertahap” 
 

2 m

2 m

2 m
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Keterangan : : Berjalan di air 
  
  : Berjalan sambil memasukan seluruh bagian muka 
  
  : Meluncur 
  
 : Koin 
 
 : Siswa 

Koin yang digunakan dalam permainan “koin bertahap” menggunakan uang 

logam yang diberi warna dengan menggunanakan cat. 

4.1.2.1.3 Peraturan Permainan  

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan “koin bertahap” 

yang sudah dimodifikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kolam renang. 

Peraturan dalam permainan “koin bertahap” terdiri dari beberapa hal antara lain : 

1) Siswa di bagi 4 kelompok dan ditempatkan sesuai dengan warna koin 

kelompoknya, dan dibariskan secara sejajar. 

2) Memiliki 3 tahap yang harus dilewati setiap siswa, tahap 1 sampai 3 memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda. 

3) Tahap 1 siswa berjalan lalu mengambil koin. 

4) Tahap 2 siswa bejalan sambil memasukan seluruh bagian muka ke dalam air lalu 

mengambil koin. 

5) Tahap 3 siswa meluncur dan mengambil koin. 

6) Siswa diharuskan membawa 3 koin dan dilanjutkan dengan teman kelompoknya. 

7) Penentuan pemenangnya ialah kelompok yang semua anggotanya telah selesai 

melakukan tahapan permainan dengan membawa semua koin lebih dahulu 

daripada kelompok lawannya. 
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8) Permainan ini bersifat kompetisi. 

9) Wasit berjumlah 1 orang yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan. 

4.1.3. Validasi Ahli 

4.1.3.1. Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model “koin bertahap”dalam proses 

pembelajaran renang siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02 sebelum 

diujicobakan  dalam uji kelompok kecil, produk yang dihasilkan perlu dilakukan 

validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan 1 

orang ahli penjaskes yang berasal dari dosen Unnes, yaitu Bhayu Billiandri S.Pd. dan 

dua orang ahli pembelajaran guru penjaskes sekolah dasar yaitu Sri Rejeki adalah 

guru penjas di SD Negeri Slawi Kulon 02 dan Edi Santoso adalah guru penjas SD 

Negeri 3 Trayeman. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal 

model ”koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang, dengan disertai lembar 

evaluasi untuk ahli penjas dan ahli pembelajaran.  

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model “koin bertahap” dapat digunakan 

untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berikut ini adalah hasil pengisian 

kuesioner dari ahli penjas dan ahli pembelajaran. 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. Alternatif Jawaban Ahli Penjas 
Ahli 

Pembelajaran I 
Ahli 

Pembelajaran II 
1. Tidak baik 0 0 0 
2. Kurang baik 0 0 0 
3. Cukup 1 1 2 
4. Baik 7 4 7 
5. Sangat baik 7 10 6 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2012 
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Sesuai dengan diagram di atas, ahli Penjas menyatakan bahwa ada 6,6 % 

model “koin bertahap” cukup, untuk butir pertanyaan mengenai kesulitan dalam 

permainan. Ahli Pembelajaran I berpendapat bahwa 26,7 %  pengembangan model 

:koin bertahap dalam pembelajaran renang sudah baik dan 66,7 % sangat baik. 

Sedangkan ahli Pembelajaran II berpendapat bahwa 46,7% pengembangan model 

“koin bertahap” sudah baik dan 40% sangat baik. Masukan berupa saran dan 

komentar pada produk pengembangan model koin bertahap dalam proses 

pembelajaran renang sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut. 

4.1.4. Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang 

divalidasi oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran serta di revisi, maka pada tanggal 

19 Juli 2012 produk diujicobakan kepada siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02 

yang berjumlah 12 siswa.  

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dan di ujicoba ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada ujicoba lapangan. 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner yang diisi siswa diperoleh persentase 

jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 89,14 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka model “koin bertahap” dalam proses 

pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria  baik sehingga dapat digunakan 

untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Tabel hasil kuesioner pada uji coba 

skala kecil bisa dilihat pada hal 76. 
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sambil menenggalamkan bagian muka , tetapi siswa justru hanya berjalan saja.Sistem 

permainan dalam berkompetisi membuat siswa ingin beradu cepat menyelesaikan 

permainan, sehingga tahapan-tahapan tidak dilalui dengan baik. 

4.1.4.1. Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli penjas dan ahli pembelajaran pada produk atau 

model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli penjas dan 

ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah ujicoba 

skala kecil. Proses revisi sebagai berikut : 

1) Sarana dan Prasarana 

Koin diganti dengan yang lebih besar. 

2) Peraturan permainan 

Pada kolam renang dibuat tali pembatas, pada tiap-tiap jalur kelompok.Guru 

memperjelas tentang peraturan permainan.Menghilangkan sistem kompetisi dalam 

permainan. 

4.1.2.2 Draf Uji Skala Besar Pengembangan Model  “Koin Bertahap” Dalam 

Proses Pembelajaran Renang 

4.1.2.2.1 Pengertian Permainan Model “koin bertahap” 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melaui penelitian pengembangan ini 

berupa model “koin bertahap” sesuai dengan karakteristik siswa usia Sekolah Dasar 

yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Produkan 

yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan dunia 

pendidikan. 
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Nama permainan koin bertahap berasal dari kata koin yaitu uang logam, dan 

bertahap berasal dari kata tahap yang artinya bagian dari urutan dan bertahap yang 

berarti ada tahapannya, bertingkat, berjenjang. Jadi permainan koin bertahap adalah 

permainan yang dimainkan secara berkelompok dan setiap siswa harus mengambil 

koin di masing-masing tahap. Ada 3 tahap yang harus dilalui setiap siswa dan 

tahapan tersebut ada tingkatan gerak yang harus dilewati dari berjalan, berjalan 

sambil memasukan seluruh bagian muka, dan ketiga meluncur. Dari koordinasi 

tahapan-tahapan tersebut dimaksutkan agar siswa dapat beradaptasi dalam 

melakukan gerakan didalam air dan memberikan keberanian untuk mengenal air. 

Tahap pertama permainan “koin bertahap” siswa membentuk barisan sejajar 

di pinggir kolam untuk berjalan dalam air menuju pada tahap pertama, kemudian 

mengambil koin. Siswa hanya boleh mengambil 1 koin sesuai dengan warna 

kelompoknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Siswa berjalan di air untuk mengambil koin 

Setelah siswa berjalan dan mengambil koin pertama, selanjutnya tahap kedua 

yaitu siswa  memasukan seluruh bagian muka  sampai terbenam dibawah permukaan 

air sambil berjalan untuk mengambil koin selanjutnya. Siswa hanya boleh 

mengambil 1 koin sesuai dengan warna kelompoknya. 
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yang membawa kurang dari 3 koin dianggap gagal atau siswa tersebut harus 

mengulangi tahapan sebelumnya. 

 

4.1.2.2.2 Sarana Dan Prasarana 

Kolam permainan “koin bertahap” berbentuk persegi panjang, dengan ukuran 

panjang 6 m, lebar 5 m dan kedalaman ± 60 cm, jarak antar tahapan 2 meter 

 

 

 

 

 

 5 m 
± 60 cm 
 
 
 
 
 
 2 m 
 
 
 
 6 m 
  
 
 2 m 
 
 
 
 
  2m 
  
 
  Gambar 4.10. Skema permainan “koin bertahap” 
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Keterangan : : Berjalan di air 
  
  : Berjalan sambil memasukan seluruh bagian muka 
  
  : Meluncur 
  
 : Koin 
 
 : Tali pembatas 
 
 : Siswa 

Koin yang digunakan dalam permainan “koin bertahap” menggunakan 

tatakan gelas yang terbuat dari besi dan diberi warna dengan menggunakan cat.Tali 

pembatas yang digunakan menggunakan tali berwarna, yangberfungsi untuk 

pembatas antar kelompok. 

4.1.2.2.3 Peraturan Permainan  

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan “koin bertahap” 

yang sudah dimodifikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kolam renang. 

Peraturan dalam permainan “koin bertahap” terdiri dari beberapa hal antara lain : 

1) Siswa di bagi 4 kelompok dan ditempatkan sesuai dengan warna koin 

kelompoknya, dan dibariskan secara sejajar. 

2) Memiliki 3 tahap yang harus dilewati setiap siswa, tahap 1 sampai 3 memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda. 

3) Tahap 1 siswa berjalan lalu mengambil koin. 

4) Tahap 2 siswa bejalan sambil memasukan seluruh bagian muka ke dalam air lalu 

mengambil koin. 

5) Tahap 3 siswa meluncur dan mengambil koin. 
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6) Setiap tahap siswa hanya boleh mengambil 1 koin. 

7) Setiap siswa harus melewati 3 tahap dan diharuskan membawa 3 koin lalu 

dilanjutkan dengan teman kelompoknya. 

8) Siswa tidak boleh keluar dari jalur yang di tandai dengan tali pembatas.  

4.1.5 Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta ahli serta ujicoba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta ujicoba 

kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan. Uji coba lapangan 

dilakukan oleh siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02 yang berjumlah 26 siswa. 

Data uji coba lapangan dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan uji lapangan didapatkan persentase sebesar 93,82%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka model ‘koin bertahap” dalam proses 

pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi kulon 02. . Tabel hasil kuesioner 

pada uji coba skala kecil bisa dilihat pada hal 77. 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, disimpulkan bahwa dari 26 siswa yang 

mengikuti permainan “koin bertahap”, semua siswa telah mampu melaksanakan seluruh 

kegiatan yang ada di dalam aspek kognitif dengan baik. 
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ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

3) Di dalam kuesioner uji coba skala kecil pada pertanyaan nomer 21-30 dari segi 

aspek psikomotor didapat persentase 88,36 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan 

4.1.6.2. Analisis Hasil Uji Lapangan 

Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 6 

September 2012 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 93,82%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model “koin bertahap” dalam 

proses pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria SANGAT BAIK sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Berdasarkan tabel 

analisis data hasil ujicoba lapangan yang diperoleh melalui kuesioner dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Di dalam kuesioner uji coba lapangan pada pertanyaan nomer 1-10 dari segi 

aspek kognitif didapat persentase 93,84 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangatbaik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

2) Di dalam kuesioner uji coba lapangan pada pertanyaan nomer 11-20 dari segi 

aspek afektif didapat persentase 94,29 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 
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3) Di dalam kuesioner uji coba skala kecil pada pertanyaan nomer 21-30 dari segi 

aspek psikomotor didapat persentase 93,84 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan 

4.1.7. Hasil Akhir 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

“koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang  yang berdasarkan data pada saat  

uji coba skala kecil (N=12) dan uji coba lapangan (N=26). 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1) Koin diganti dengan yang lebih besar karena siswa merasa kesulitan apabila 

menggunakan uang logam. 

2) Pada kolam renang dibuat tali pembatas, pada tiap-tiap jalur karena siswa belum 

bisa bergerak lurus sesuai dengan jalur kelompoknya. 

3) Guru memperjelas tentang peraturan permainan karena siswa masih ada yang 

belum paham mengeanai peraturan permainan. 

4) Menghilangkan sistem kompetisi dalam permainan agar siswa tidak beradu cepat 

menyelesaikan permainan, sehingga tahapan-tahapan dapat dilalui dengan baik. 

4.2 Pembahasan 

Hasil analisis data dan evaluasi ahli penjas, didapat rata-rata penilaian 88% . 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model “koin bertahap” 

dalam proses pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Faktor yang menjadikan 
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model ini dapat diterima siswa SD kelas III adalah penilaian kualitas model 

permainan yang dilakukan oleh ahli penjas pada aspek 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Aspek 

penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 5. Selain 

aspek tersebut, ada tujuh aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 1, 2, 

4, 12, 13, 14, dan 15. Tujuh aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria baik 

dengan mendapat poin 4. Disamping itu 1 aspek yaitu aspek 11 ,aspek penilaian 

tersebut telah memenuhi kriteria cukup baik karena aspek mendapat poin 3. 

Hasil analisis data dari ahli pembelajaran I, didapat rata-rata penilaian 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model “koin bertahap” 

dalam proses pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Faktor yang menjadikan 

model ini dapat diterima siswa SD kelas III adalah penilaian kualitas model 

permainan yang dilakukan oleh ahli penjas pada aspek  4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, dan 

15. Aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat 

poin 5. Selain aspek tersebut, ada empat aspek penilaian kualitas model permainan 

yaitu aspek 1, 3, 11, dan 13. empat aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria 

baik dengan mendapat poin 4. Disamping itu 1 aspek yaitu aspek 2, aspek penilaian 

tersebut telah memenuhi kriteria cukup baik karena aspek mendapat poin 3. 

Hasil analisis data dari ahli pembelajaran II, didapat rata-rata penilaian 85,3%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model “koin bertahap” 

dalam proses pembelajaranrenang ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Faktor yang menjadikan 

model ini dapat diterima siswa SD kelas III adalah penilaian kualitas model “koin 
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bertahap” yang dilakukan oleh ahli penjas pada aspek 6, 7, 8, 9, 12, dan 14. Aspek 

penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 5. Selain 

aspek tersebut, ada tujuh aspek penilaian kualitas model permainan yaitu aspek 1, 2, 

4, 5, 10, 13, dan 15. Tujuh  aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria baik 

dengan mendapat poin 4. Disamping itu dua aspek yaitu aspek 3, dan 11 , kedua 

aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria cukup baik karena masing-masing 

aspek mendapat poin 3. 

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 89, 14%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model “koin 

bertahap” dalam proses pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria baik, 

sehingga dari uji coba kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk siswa kelas 

III SD Negeri Slawi Kulon 02. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima 

siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02 adalah dari semua aspek yang diuji coba 

yang ada, lebih dari 85% siswa dapat mempraktikan dengan baik. Baik dari 

pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktifitas 

gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang ini dapat 

diterima siswa SD dengan baik, sehingga uji coba kelompok kecil model ini dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. 

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 93,82%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model “koin 

bertahap” dalam proses pembelajaran renang ini telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga dari uji coba kelompok besar model ini dapat digunakan untuk siswa kelas 
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III SD Negeri Slawi Kulon 02. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima 

siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02 adalah dari semua aspek yang diuji coba 

yang ada, lebih dari 90% siswa dapat mempraktikan dengan baik. Baik dari 

pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktifitas 

gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang ini dapat 

diterima siswa SD dengan baik, sehingga uji coba kelompok besar model ini dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. 

4.3 Kendala dan Kelemahan Produk 

Dalam sebuah penelitian tidaklah mungkin mendapatkan hasil yang sempurna 

pasti ada beberapa kelemahan yang menjadi kendala pada penelitian sehingga 

penelitian menjadi kurang sempurna. Dalam uji coba skala kecil peneliti 

menggunakan subjek 12 siswa putra dan pada uji coba lapangan menggunakan 

subjek satu kelas yang berjumlah 26 siswa dimana siswa putra berjumlah 12 dan 

putri 14. Berikut ini yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan penelitian : 

Pada pelaksanaan uji coba skala kecil ditemukan beberapa kendala pada saat 

permbelajaran berlangsung, yaitu siswa merasa kesulitan saat mengambil koin 

karena koin yang digunakan menggunakan uang logam yang ukurannya terlalu kecil, 

siswa belum bisa bergerak lurus sesuai jalurnya sehingga ada beberapa siswa yang 

masuk ke jalur lain, sistem permainan dalam kompetisi membuat siswa ingin beradu 

cepat menyelesaikan permainan sehingga tahapan-tahapan masih belum dilalui 

dengan baik. Akan tetapi dengan keadaan tersebut penelitian dapat berjalan secara 

lancar dan mendapatkan hasil yang baik. 
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Kendala pada uji lapangan yaitu, ketika permainan berlangsung siswa sulit untuk 

dikondisikan hal ini dikarenakan banyak siswa dari sekolah lain menggunakan 

fasilitas kolam renang sehingga berdampak pada kejernihan air, sehinnga kejernihan 

air tidak sejernih pada saat uji coba skala kecil. Walaupun dengan keadaan tersebut 

penelitian dapat berjalan secara lancar dan mendapatkan hasil yang baik, terbukti 

bahwa siswa mampu mengambil semua koin dan mentaati sesuai dengan peraturan 

permainan. 

 

 

 

 

BAB V 

KAJIAN PRODUK DAN SARAN 

 

5.1 Kajian Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

“koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang  yang berdasarkan data pada saat 

uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 
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1) Produk model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang dapat dipraktikan 

kepada subjek uji coba. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan 

oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Slawi Kulon 

02 Kecamatan Slawi Kabupaten dapat disimpulkan bahwa dari ketiga ahli 

menyatakan bahwa pengembangan model “koin bertahap” sudah masuk dalam 

kategori penilaian sangat baik. Akan tetapi ada yang perlu diperbaiki karena ada 

beberapa alternatif jawaban masih menyatakan cukup baik, sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. 

2) Produk model “ koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang dapat 

digunakan bagi siswa kelas III SD Negeri Slawi Kulon 02. Hal itu berdasarkan 

hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase 89,14 % dan hasil 

analisis data uji coba lapangan didapat persentase 93,82 %. Berdasarkan kriteria 

yang ada maka model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang initelah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas III 

SD Negeri Slawi Kulon 02. 

3) Produk model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran renang dapat diterima 

siswa kelas III SD N Slawi Kulon 02, baik dari pemahaman terhadap peraturan 

permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara keseluruhan model “koin 

bertahap” dalam proses pembelajaran renang ini dapat diterima siswa dengan 

baik,dan dapat digunakan bagi siswa kelas III SD Negeri  Slawi Kulon 02. 

5.2 Saran 
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1) Bagi kepala sekolah, model “koin bertahap” dalam proses pembelajaran 

renangsebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternatif penyampaian pembelajaran penjasorkes kelas III SD Negeri 

Slawi Kulon 02.  

2) Bagi guru penjasorkes di sekolah dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model“koin bertahap” dalam proses pembelajaran renangagar lebih menarik, 

serta mencari alternatif lain yang sesuai dengan karakteristik anak. 

3) Bagi siswa, penggunaan model pembelajaran ini sebaiknya menggunakan suatu 

model permainan yang dimodifikasi secara menarik, dan variatif sehingga ketika 

pembelajaran siswa tidak merasa jenuh dan bosan. 

4) Dalam model pembelajaran ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih 

perlu adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya disesuaikan 

dengan kondisi fasilitas yang tersedia, sehingga pembelajaran  ini dapat 

digunakan lebih efektif dan menyenangkan. 
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SURAT IJIN OBSERVASI 
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SURAT KETERANGAN OBSERVASI 
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PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI 
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SK PEMBIMBING 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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HASIL KUISIONER AHLI PENJAS 

No Aspek Penilaian Skor 
Penilaian Kriteria 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar 4 Baik 

2 Kejelasan petunjuk permainan 4 Baik 

3 Ketepatan memilih bentuk/model pembelajaran bagi siswa 5 Sangat Baik

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 4 Baik 

5 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran untuk dimainkan 

siswa 5 Sangat Baik

6 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran dengan 

karakteristik siswa 5 Sangat Baik

7 Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa. 5 Sangat Baik

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 5 Sangat Baik

9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 5 Sangat Baik

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa. 5 Sangat Baik

11 
Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 3 Cukup 

12 Dapat dilakukan siswa purta maupun putri. 4 Baik 

13 Mendorong siswa untuk aktif  bergerak. 4 Baik 

14 
Meningkatkan minat, keberanian, kesenangan dan percaya 

diri siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran renang. 4 Baik 

15 
Dapat dipergunakan untuk diterapkan dalam pembelajaran 

renang. 4 Baik 
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HASIL KUISIONER AHLI PEMBELAJARAN I 

No Aspek Penilaian Skor 
Penilaian Kriteria 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar 4 Baik 

2 Kejelasan petunjuk permainan 3 Cukup 

3 Ketepatan memilih bentuk/model pembelajaran bagi siswa 4 Baik 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 5 Sangat Baik

5 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran untuk dimainkan 

siswa 5 Cukup Baik

6 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran dengan 

karakteristik siswa 5 Sangat Baik

7 Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa. 5 Sangat Baik

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 5 Sangat Baik

9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 5 Sangat Baik

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa. 4 Baik 

11 
Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 4 Baik 

12 Dapat dilakukan siswa purta maupun putri. 5 Sangat Baik

13 Mendorong siswa untuk aktif  bergerak. 4 Baik 

14 
Meningkatkan minat, keberanian, kesenangan dan percaya 

diri siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran renang. 5 Sangat Baik

15 
Dapat dipergunakan untuk diterapkan dalam pembelajaran 

renang. 4 Baik 
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HASIL KUISIONER AHLI PEMBELAJARAN II 

No Aspek Penilaian Skor 
Penilaian Kriteria 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar 4 Baik 

2 Kejelasan petunjuk permainan 4 Baik 

3 Ketepatan memilih bentuk/model pembelajaran bagi siswa 3 Cukup 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 5 Sangat Baik

5 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran untuk dimainkan 

siswa 5 Cukup Baik

6 
Kesesuaian bentuk/model pembelajaran dengan 

karakteristik siswa 5 Sangat Baik

7 Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa. 5 Sangat Baik

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 5 Sangat Baik

9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 5 Sangat Baik

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa. 4 Baik 

11 
Dapat dmainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 3 Cukup 

12 Dapat dilakukan siswa purta maupun putri. 5 Sangat Baik

13 Mendorong siswa untuk aktif  bergerak. 4 Baik 

14 
Meningkatkan minat, keberanian, kesenangan dan percaya 

diri siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran renang. 5 Sangat Baik

15 
Dapat dipergunakan untuk diterapkan dalam pembelajaran 

renang. 4 Baik 
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DATA HASIL UJI COBA KELOMPOK KECIL 12 SISWA 

No Pertanyaan Jawaban Persentase
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 
11 
 

12 
13 
14 
 

15 
 

16 
 

17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

30 

Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum melakukan 
olahraga renang. 
Apakah kamu mengetahui tekhnikdalam berenang. 
Apakah kamu mengerti cara meluncur yang benar. 
Pernahkah kamu belajar berenang menggunakan koin. 
Apakah kamu mengerti cara bermain model “koin bertahap. 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada dalam permainan 
model “koin bertahap”. 
Apakah permainan model “koin bertahap” dalam pembelajaran 
renangmudah dilakukan. 
Apakah setiap siswa wajib mentaati peraturan dalam model  
“koin bertahap”. 
Apakah pada saat bermain kamu wajib melewati 3 tahap. 
Apakah setelah bermain model “koin bertahap” memerlukan 
pendinginan. 
Apakah kamu suka bermain“koin bertahap” dalam pembelajaran 
renang. 
Apakah model“koin bertahap”menarik bagi kamu. 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain. 
Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain“koin 
bertahap” dalam pembelajaran. 
Apakah setiap bermain kamu harus bekerja sama dengan teman 
satu kelompok. 
Apakah dalam bermain kamu memiliki keberanian untuk masuk 
ke dalam air. 
Apakah kamu yakin bisa mengambil koin yang ada di dalam air. 
Apakah kamu kecewa saat tidak bisa mengambil koin. 
Apakah dalam bermain kamu melakukannya dengan semangat. 
Apakah kamu bersedia bermain“koin bertahap” lagi dalam 
pembelajaran renang 
Apakah olahraga renang itu sulit. 
Apakah kamu bisa melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu bisa melakukan gerakan meluncur dalam air. 
Apakah kamu takut meluncur dalam air. 
Apakah kamu suka olahraga renang 
Apakah model “koin bertahap” itu sulit. 
Apakah kamu bisa bermain model “koin bertahap”. 
Apakah model  “koin bertahap” menyenangkan. 
Apakah kamu merasa sulit saat melewati tahap-tahap pada 
model “koin bertahap”. 
Apakah setelah melakukanmodel “koin bertahap” kamu berani 
berenang. 

Ya 
 

Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

Tidak 
Ya 
Ya 

 
Tidak 

Ya 
Ya 

Tidak 
Ya 

Tidak 
Ya 
Ya 

Tidak 
 

Ya 

91,67 % 
 

67 % 
83 %  

 91,67 %
83 % 

91,67 % 
 

100 % 
 

91,67 % 
 

100 % 
91,67 % 

 
100 % 

 
91,67 % 
100 % 

91,67 % 
 

100 % 
 

91,67 % 
 

91,67 % 
58 % 

91,67 % 
83 % 

 
91,67 % 
100 % 
67 % 

91,67 % 
83 % 

91,67 % 
91,67 % 
100 % 
67% 

 
100 % 

 
Rata-rata 89,14 % 
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No Pertanyaan Jawaban Persentase
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 
 

11 
 

12 
13 
14 
 

15 
 

16 
 
17 
 

18 
19 
20 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
 

30 

Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum melakukan 
olahraga renang. 
Apakah kamu mengetahui tekhnikdalam berenang. 
Apakah kamu mengerti cara meluncur yang benar. 
Pernahkah kamu belajar berenang menggunakan koin. 
Apakah kamu mengerti cara bermain model “koin bertahap. 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada dalam 
permainan model “koin bertahap”. 
Apakah permainan model “koin bertahap” dalam pembelajaran 
renangmudah dilakukan. 
Apakah setiap siswa wajib mentaati peraturan dalam model  
“koin bertahap”. 
Apakah pada saat bermain kamu wajib melewati 3 tahap. 
Apakah setelah bermain model “koin bertahap” memerlukan 
pendinginan. 
Apakah kamu suka bermain“koin bertahap” dalam 
pembelajaran renang. 
Apakah model“koin bertahap”menarik bagi kamu. 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain. 
Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain“koin 
bertahap” dalam pembelajaran. 
Apakah setiap bermain kamu harus bekerja sama dengan teman 
satu kelompok. 
Apakah dalam bermain kamu memiliki keberanian untuk 
masuk ke dalam air. 
Apakah kamu yakin bisa mengambil koin yang ada di dalam 
air. 
Apakah kamu kecewa saat tidak bisa mengambil koin. 
Apakah dalam bermain kamu melakukannya dengan semangat. 
Apakah kamu bersedia bermain“koin bertahap” lagi dalam 
pembelajaran renang 
Apakah olahraga renang itu sulit. 
Apakah kamu bisa melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu bisa melakukan gerakan meluncur dalam air. 
Apakah kamu takut meluncur dalam air. 
Apakah kamu suka olahraga renang 
Apakah model “koin bertahap” itu sulit. 
Apakah kamu bisa bermain model “koin bertahap”. 
Apakah model “koin bertahap” menyenangkan. 
Apakah kamu merasa sulit saat melewati tahap-tahap pada 
model “koin bertahap”. 
Apakah setelah melakukanmodel “koin bertahap” kamu berani 
berenang. 

Ya 
 

Ya 
Ya 
Ya 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
Tidak 

Ya 
Ya 

 
Tidak 

Ya 
Ya 

Tidak 
Ya 

Tidak 
Ya 
Ya 

Tidak 
 

Ya 

96,15 % 
 

92,3 % 
88,46 % 
 80,76 % 
92,3 % 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

88,46 % 
 

96,15 % 
 

100 % 
96,15 % 
 100 % 
 
92,3 % 

 
100 % 

 
96,15 % 
 
65,38 % 
100 % 

96,15 % 
 

88,46 % 
100 % 

84,61 % 
96,15 % 
100 % 

88,46 % 
92,15 % 
100 % 
84,61% 

 
100 % 

Rata-rata  93,97 % 
 

DATA HASIL UJI COBA KELOMPOK BESAR 26 SISWA 
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ANALISIS DATA UJI COBA KELOMPOK KECIL 12 SISWA 

No Pertanyaan Persentase Kriteria Makna 
1 
 
2 
 
3 
4 

 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 

21 
22 
23 
 

Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum 
melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu mengetahui tekhnikdalam berenang. 
Apakah kamu mengerti cara meluncur yang benar. 
Pernahkah kamu belajar berenang menggunakan 
koin. 
Apakah kamu mengerti cara bermain model “koin 
bertahap. 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan model “koin bertahap”. 
Apakah permainan model “koin bertahap” dalam 
pembelajaran renangmudah dilakukan. 
Apakah setiap siswa wajib mentaati peraturan 
dalam model permainan “koin bertahap”. 
Apakah pada saat bermain kamu wajib melewati 3 
tahap. 
Apakah setelah bermain model “koin bertahap” 
memerlukan pendinginan. 
Apakah kamu suka bermain“koin bertahap” dalam 
pembelajaran renang. 
Apakah permainan “koin bertahap”menarik bagi 
kamu. 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh 
ketika bermain. 
Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 
bermain“koin bertahap” dalam pembelajaran. 
Apakah setiap bermain kamu harus bekerja sama 
dengan teman satu kelompok. 
Apakah dalam bermain kamu memiliki keberanian 
untuk masuk ke dalam air. 
Apakah kamu yakin bisa mengambil koin yang 
ada di dalam air. 
Apakah kamu kecewa saat tidak bisa mengambil 
koin. 
Apakah dalam bermain kamu melakukannya 
dengan semangat. 
Apakah kamu bersedia bermain“koin bertahap” 
lagi dalam pembelajaran renang 
Apakah olahraga renang itu sulit. 
Apakah kamu bisa melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu bisa melakukan gerakan meluncur 
dalam air. 
Apakah kamu takut meluncur dalam air. 

91,67 % 
 

67 % 
 

83 %  
 91,67 % 

 
83 % 

 
91,67 % 

 
100 % 

 
91,67 % 

 
100 % 

 
91,67 % 

 
100 % 

 
91,67 % 

 
100 % 

 
91,67 % 
 

100 % 
 

91,67 % 
 

91,67 % 
 

58 % 
 

91,67 % 
 

83 % 
 

91,67 % 
100 % 
67 % 

 

Sangat Baik
 

Cukup 
 

Baik 
Sangat Baik
 

Baik 
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Cukup 
 

Sangat Baik
 

Baik 
 

Sangat Baik
Sangat Baik

Cukup 
 

Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan
Digunakan
 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan
 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan
Digunakan
Digunakan
(Bersyarat)
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24 
25 
26 
27 
 
28 
 
29 
 

30 

Apakah kamu suka olahraga renang 
Apakah model permainan “koin bertahap” itu sulit.
Apakah kamu bisa bermain model “koin 
bertahap”. 
Apakah model permainan “koin bertahap” 
menyenangkan. 
Apakah kamu merasa sulit saat melewati tahap-
tahap pada model permainan “koin bertahap”. 
Apakah setelah melakukanpermainan model “koin 
bertahap” kamu berani berenang. 

91,67 % 
83 % 

91,67 % 
91,67 % 

 
100 % 

 
67% 

 
100 % 

 

Sangat Baik
Baik 

Sangat Baik
Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Cukup 
 

Sangat Baik
 

Digunakan
Digunakan
Digunakan
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan

 
 

Rata-rata 89,14 % Baik Digunakan
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ANALISIS DATA UJI COBA KELOMPOK BESAR 26 SISWA 

No Pertanyaan Persentase Kriteria Makna 
1 
 
2 
 
3 
4 

 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

 
9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 

21 
22 
23 
 

Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum 
melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu mengetahui tekhnikdalam berenang. 
Apakah kamu mengerti cara meluncur yang benar. 
Pernahkah kamu belajar berenang menggunakan 
koin. 
Apakah kamu mengerti cara bermain model “koin 
bertahap. 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan model “koin bertahap”. 
Apakah permainan model “koin bertahap” dalam 
pembelajaran renangmudah dilakukan. 
Apakah setiap siswa wajib mentaati peraturan 
dalam model permainan “koin bertahap”. 
Apakah pada saat bermain kamu wajib melewati 3 
tahap. 
Apakah setelah bermain model “koin bertahap” 
memerlukan pendinginan. 
Apakah kamu suka bermain“koin bertahap” dalam 
pembelajaran renang. 
Apakah permainan “koin bertahap”menarik bagi 
kamu. 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh 
ketika bermain. 
Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 
bermain“koin bertahap” dalam pembelajaran. 
Apakah setiap bermain kamu harus bekerja sama 
dengan teman satu kelompok. 
Apakah dalam bermain kamu memiliki keberanian 
untuk masuk ke dalam air. 
Apakah kamu yakin bisa mengambil koin yang 
ada di dalam air. 
Apakah kamu kecewa saat tidak bisa mengambil 
koin. 
Apakah dalam bermain kamu melakukannya 
dengan semangat. 
Apakah kamu bersedia bermain“koin bertahap” 
lagi dalam pembelajaran renang 
Apakah olahraga renang itu sulit. 
Apakah kamu bisa melakukan olahraga renang. 
Apakah kamu bisa melakukan gerakan meluncur 
dalam air. 
Apakah kamu takut meluncur dalam air. 

96,15 % 
 

92,3 % 
 

88,46 %  
 80,76 % 

 
92,3 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
88,46 % 

 
96,15 % 

 
100 % 

 
96,15 % 

 
 100 % 
 
92,3 % 

 
100 % 

 
96,15 % 
 
65,38 % 

 
100 % 

 
96,15 % 

 
88,46 % 
100 % 

84,61 % 
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Baik 
Baik 

 
Sangat Baik

 
Sangat Baik

 
Sangat Baik

 
Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Baik 
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Cukup 
 

Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Baik 
Sangat Baik

Baik 
 

Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan
Digunakan
 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan
 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan

 
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan
Digunakan
Digunakan
(Bersyarat)
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24 
25 
26 
27 
 
28 
 
29 
 

30 

Apakah kamu suka olahraga renang 
Apakah model permainan “koin bertahap” itu sulit.
Apakah kamu bisa bermain model “koin 
bertahap”. 
Apakah model permainan “koin bertahap” 
menyenangkan. 
Apakah kamu merasa sulit saat melewati tahap-
tahap pada model permainan “koin bertahap”. 
Apakah setelah melakukanpermainan model “koin 
bertahap” kamu berani berenang. 

96,15 % 
100 % 

88,46 % 
92,3% 

 
100 % 

 
84,61% 

 
100 % 

 

Sangat Baik
Sangat Baik

Baik 
Sangat Baik
 

Sangat Baik
 

Baik 
 

Sangat Baik
 

Digunakan
Digunakan
Digunakan
Digunakan
 
Digunakan
 
Digunakan 
(Bersyarat)
Digunakan

 
 

Rata-rata 93,97 %  Sangat 
Baik 

Digunakan
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LEMBAR PENGAMATAN 
PENGEMBANGAN MODEL “KOIN BERTAHAP” DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN RENANG SISWA KELAS III  DI SD NEGERI SLAWI KULON 
02 KEC. SLAWI KAB. TEGAL TAHUN AJARAN 2011 / 2012 

 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok     : Renang 
Sasaran Program    : Siswa Sekolah Dasar Kelas III 
Standar Kompetensi  : mempraktikan gerak dasar renang gaya dada, dan 

nilai yang terkandung didalamnya 
Kompetensi dasar  : mempraktikan gerak dasar meluncur, mengerakan 

tungkai, menggerakan lengan dan nilai kebersihanya 
Observer    : Bhayu Billiandri, S.Pd. 
Tanggal    : 19 Juli 2012 
 
 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 
sebagai ahli penjasorkes terhadap pengembangan model “koin bertahap” dalam 
pembelajaran Renang pada kelas III Sekolah Dasar. Sehubungan dengan hal tersebut 
kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap 
pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini: 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas/ahli pembelajaran. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangatkurang” sampai dengan “sangat baik” 

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

1 : sangat kurang 
2 : kurang baik 
3 : cukup  
4 : baik 
5 : sangat baik  

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 

 

 

 

Lampiran 14 



81 
 

 
 

 

81



82 
 

 
 

 

82



83 
 

 
 

 

83



84 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN 
PENGEMBANGAN MODEL “KOIN BERTAHAP” DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN RENANG SISWA KELAS III  DI SD NEGERI SLAWI KULON 
02 KEC. SLAWI KAB. TEGAL TAHUN AJARAN 2011 / 2012 

 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok     : Renang 
Sasaran Program    : Siswa Sekolah Dasar Kelas III 
Standar Kompetensi  : mempraktikan gerak dasar renang gaya dada, dan 

nilai yang terkandung didalamnya 
Kompetensi dasar  : mempraktikan gerak dasar meluncur, mengerakan 

tungkai, menggerakan lengan dan nilai kebersihanya 
Observer    : Sri Rejeki 
Tanggal    : 19 Juli 2012 
 
 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 
sebagai ahli penjasorkes terhadap pengembangan model “koin bertahap” dalam 
pembelajaran Renang pada kelas III Sekolah Dasar. Sehubungan dengan hal tersebut 
kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap 
pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini: 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas/ahli pembelajaran. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangatkurang” sampai dengan “sangat baik” 

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

1 : sangat kurang 
2 : kurang baik 
3 : cukup  
4 : baik 
5 : sangat baik  

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 
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LEMBAR PENGAMATAN 
PENGEMBANGAN MODEL “KOIN BERTAHAP” DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN RENANG SISWA KELAS III  DI SD NEGERI SLAWI KULON 
02 KEC. SLAWI KAB. TEGAL TAHUN AJARAN 2011 / 2012 

 

Mata Pelajaran    : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Materi Pokok     : Renang 
Sasaran Program    : Siswa Sekolah Dasar Kelas III 
Standar Kompetensi  : mempraktikan gerak dasar renang gaya dada, dan 

nilai yang terkandung didalamnya 
Kompetensi dasar  : mempraktikan gerak dasar meluncur, mengerakan 

tungkai, menggerakan lengan dan nilai kebersihanya 
Observer    : Edy Santoso 
Tanggal    : 19 Juli 2012 
 
 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 
sebagai ahli penjasorkes terhadap pengembangan model “koin bertahap” dalam 
pembelajaran Renang pada kelas III Sekolah Dasar. Sehubungan dengan hal tersebut 
kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap 
pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini: 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli penjas/ahli pembelajaran. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “sangatkurang” sampai dengan “sangat baik” 

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

1 : sangat kurang 
2 : kurang baik 
3 : cukup  
4: baik 
5 : sangat baik  

4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 
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DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA 

 

Area Permainan 

 

Koin 
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Tali Warna 

 

 

 

Peluit 
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DOKUMENTASI SKALA KECIL 

 

Siswa Pemanasan 

 

Guru Menjelaskan Permainan 
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Siswa Saat Berjalan di Air 
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Siswa Berjalan Sambil Memasukkan Seluruh Bagian Muka 

 

Siswa Saat Meluncur 
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Siswa Saat Mengambil Koin 

 

DOKUMENTASI SKALA BESAR 

 

Persiapan Memulai permainan 
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Guru Menjelaskan Permainan 

 

Siswa Berjalan di Air 
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Siswa Berjalan Sambil Memasukkan Seluruh Bagian Muka 

 

Siswa Meluncur 
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Siswa Mengambil Koin 

 

Siswa Mengisi Kuisioner 
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Siswa Kelas III SD N Slawi Kulon 02 

 

Siswi Kelas III SD N Slawi Kulon 02 

 


