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SARI 

 

Wahyu Setya Kurniawan, 2012. Pengembangan Model Pembelajaran 
Permainan Aktivitas Luar Kelas Dalam Meningkatkan Minat Belajar Penjasorkes 

Siswa Kelas V SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang tahun 2011/2012, Jurusan PJKR Prodi PGPJSD S1. Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. 
 
 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apakah model 
pembelajaran permainan aktivitas luar kelas yang disesuaikan dengan 
karakteristik siswa kelas V dan disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana yang ada dapat diterapkan pada siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran 
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan minat belajar agar tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran 
pernjasorkes bagi siswa kelas V SD Negeri di Ungaran. 

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada 
model pengembangan (research-based devolepment) dari Brog dan Gall yang 
telah dimodifikasi, yaitu: (1)Melakukan penelitian pendahuluan  dan 
mengumpulkan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) 
Mengembangkan produk awal (yang berupa model permainan aktivitas luar 
kelas). (3) evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli 
pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner dan 
kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil 
dari evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil (10siswa). Revisi ini digunakan 
untuk perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji lapangan 
(30 siswa), (6) revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji lapangan, 
(7) hasil akhir model pembelajaran melalui permainan aktivitas luar kelas bagi SD 
kelas V di Ungaran yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli 
(satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran), uji coba kelompok kecil (10 siswa 
kelas V SD Negeri 01 Ungaran), dan uji lapangan (30 siswa SD Negeri 01 
Ungaran). 

Data evaluasi ahli (satu ahli penjas dan dua guru penjasorkes SD) 
diperoleh jawaban untuk kategori tidak baik 0%, kurang baik 0%, cukup baik, 
26,7%, baik 50%, dan sangat baik 23,3%. Data uji lapangan hasil kuesioner siswa 
diperoleh jawaban untuk kategori tidak baik 0%, kurang baik 0%, cukup baik 
30%, baik 46,7%, dan sangat baik 23,3%. 

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pengembangan model 
pembelajaran permainan aktivitas luar kelas, mencapai rata-rata 75,5%. Sehingga 
hasil pengembangan efektif dalam pembelajaran penjasorkes kelas V SD Negeri 
di Ungaran. Dapat disarankan bagi guru penjasorkes SD Negeri di Ungaran bisa 
memanfaatkan model pengembangan model pembelajran ini dan dapat 
menambahkan variasi-variasi lain dalam pembelajaran penjasorkes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar para peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 Pendidikan memiliki sasaran paedagogis oleh karena itu pendidikan 

kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan karena 

gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar manusia untuk mngenal dunia dan 

dirinya sendiri yang secara alami berkembang searah perkembangan jaman. 

 Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, pehayatan nilai-nilai 

(sikap-mental-emosional-spiritual-dan sosial), serta pembiasan pola hidup sehat 

yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang (Harsuki, 2003 : 27). 

 Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan 



2 
 

 

untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang 

hayat. (Harsuki, 2003 : 29). 

 Agar pendidikan jasmani berlangsung dengan baik dan tercapai sesuai 

dengan pedoman, maksud dan juga tujuan sebagaimana yang ada dalam 

kurikulum. Maka guru pendidikan jasmani harus mampu membuat pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan guna meningkatkan antusiasme siswa dalam 

pelajaran pendidikan jasmani. 

 Salah satu penerapan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah 

pada Sekolah Dasar. Sekolah Dasar merupakan sekolah dimana siswa diberikan 

bekal kemampuan dasar pada olahraga untuk dikembangkan pada taraf pendidikan 

selanjutnya yaitu di Sekolah Menengah Pertama. 

 Dari beberapa pengamatan yang saya lakukan pada Sekolah Dasar di 

sekitar tempat tinggal saya, masih banyak siswa yang kurang berminat untuk 

mengikuti pembelajaran penjas dikarenakan pembelajaran yang diikuti siswa 

kurang bervariasi, mereka jenuh dengan materi-materi yang diberikan. 

 Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan guru selain 

dituntut professional juga dituntut Aktif dan Kreatif dalam memodifikasi suatu 

proses pembelajaran dan menyisipkan unsur-unsur mata pelajaran lain, dengan 

begitu siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan rasa senang dan tidak 

jenuh serta bebas berkreasi dan menggali potensi berdasarkan minat dan bakat 

yang dimilikinya, dengan begitu minat untuk belajar Penjasorkes dan pelajaran 

lain akan muncul dari dalam diri siswa. 
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 Walaupun begitu para siswa sekolah dasar, terutama kelas atas jarang 

melakukan aktivitas gerak serta rasa malas dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

 Aktifitas luar kelas (outdoor activity) juga bertujuan menggali potensi 

berdasarkan minat dan bakat para siswa. Siswa akan mendapatkan kegiatan fisik 

dan kerja otak yang cukup banyak. Kualitas gerak dan otak siswa pun akan 

terlatih karena dalam kegiatan outdoor activity terdapat banyak permainan yang 

membutuhkan gerak dan otak dalam menyelesaikan permainan tersebut. 

 Pada dasarnya seseorang melakukan aktivitas suatu kegiatan atau tingkah 

laku, selalu didasari dengan adanya minat, terutama minat belajar yang 

dikembangkan sangat mempengaruhi perilaku, tidak saja selama periode masa 

kanak-kanak tetapi juga selama masa remaja dan sesudahnya. Itulah sebabnya 

mengapa perkembangan minat belajar bermanfaat dan penting, banyak orang tua 

dan guru merasa bahwa sebagian besar minat belajar hanyalah suatu tingkah saja 

yang segera berlalu akibatnya anak memandang enteng dan menganggap bahwa 

mengakhiri minat-minat belajarnya dengan bertambahnya usia dan bertambah 

meningkatnya pola pikir anak. 

 Minat merupakan faktor internal yang sangat berperan dalam proses 

pengajaran, lebih-lebih jika dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam 

lingkungan pendidikan, minat yang ada dalam diri siswa akan member gambaran 

dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Dengan diketahuinya minat seseorang, 

maka akan dapat menentukan aktivitas apa yang dipilih (Rochman Natawidjaja 

1978 : 59) 



4 
 

 

 Minat sangat berperan dalam setiap aktifitas kegiatan, pendidikan maupun 

pembinaan, minat mempengaruhi bentuk dan intensitas cita-cita, seorang siswa 

yang menaruh minat pada masalah kesehatan atau fungsi tubuh manusia akan 

bercita-cita menjadi perawat atau dokter. Sama halnya seorang siswa yang 

berminat dalam olahraga mungkin akan menjadi atlet professional atau pelatih. 

Prestasi juga dipengaruhi oleh jenis dan intensitas minat seseorang, anak yang 

berminat matematika misalnya, akan berusaha keras untuk memperoleh nilai baik 

dalam pelajaran itu, sedangkan anak yang kurang minat cenderung akan malas 

dan kurang berhasil dibidang itu (Elizabeth B Hurlock 1980 : 166). 

 Menurut survei yang telah dilakukan oleh penulis di beberapa Sekolah 

Dasar disekitar tempat tinggal peneliti ,terutama SD Negeri 01 Ungaran Kec. 

Ungaran Barat Kab. Semarang. Siswa menyebutkan bahwa mereka malas 

bergerak saat kegiatan belajar Penjasorkes, diakibatkan ruang gerak siswa tidak 

leluasa. 

 Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menggali 

informasi dan membuat model pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan 

minat belajar siswa dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul 

"Pengembangan model pembelajaran aktifitas luar kelas dalam meningkatkan 

minat belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang Tahun 2011/2012”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas : 

 “Bagaimana pengembangan model pembelajaran aktivitas luar kelas untuk 

kelas V dapat dihasilkan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas V”. 

 “Apakah model pembelajaran aktifitas luar kelas dapat meningkatkan 

minat belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang”. 

1.3. Tujuan Pengembangan 

 Tujuan skripsi ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran 

aktivitas luar kelas siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran penjasorkes. 

 Untuk mengetahui minat belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran 

Keecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang setelah diberikan model 

pembelajaran aktivitas luar kelas untuk kelas V. 

1.4. Spesifikasi Produk 

 Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan berupa 

model pembelajaran penjasorkes melalui aktifitas luar ruangan, yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran baik dari segi kognitif, psikomotor, 

dan afektif maupun minat. Sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran 

penjasorkes dengan senang, aktif bergerak tanpa ada rasa kejenuhan, serta dapat 

meningkatkan intensitas fisik sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud. 
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1.5. Pentingnya Pengembangan 

1.5.1. Bagi Peneliti 

1.5.1.1. Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, S1 

(pgpjsd). 

1.5.1.2. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

1.5.2. Bagi Peneliti Lanjutan 

1.5.2.1. Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model permainan 

dalam permainan dalam penjasorkes siswa SD kelas lima. 

1.5.2.2. Sebagai dasar penelitian lanjutan. 

1.5.3. Bagi Guru Penjas 

1.5.3.1. Sebagai sumber bahan yang beraneka ragam bagi guru, yang 

memungkingkan memodifikasi bahan lama menjadi baru. 

1.5.3.2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes. 

1.5.4. Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES) 

1.5.4.1. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan 

model pembelajaran untuk peningkatan minat belajar di Sekolah Dasar. 

1.5.4.2. Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1. Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktifitas jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 

meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perceptual, kognitif, 

sosial, dan emosional (depdiknas, 2003b:6). Hal tersebut bermakna bahwa 

pendidikan jasmani pada hakikatnya merupakan pendidikan yang dilakukan 

melalui aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada 

umumnya, yaitu  meningkatkan kualitas hidup siswa secara menyeluruh baik 

secara fisik, psikis, mental, moral maupun sosial agar menjadi manusia seutuhnya. 

Dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pendidikan jasmani selanjutnya 

disebut Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) yang tidak 

hanya memperhatikan aktivitas fisik, melainkan juga kesehatan peserta didik 

(Suharjana, 2010:1).  

2.2. Tujuan Penjasorkes di Sekolah Dasar 

2.2.1. Depdiknas (2003b:6) mengemukakan bahwa penjasorkes bertujuan untuk: 

2.2.1.1. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai dalam pendidikan jasmani; 

2.2.1.2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan 

agama; 
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2.2.1.3. Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-

tugas ajar pendidikan jasmani; 

2.2.1.4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja 

sama, percaya diri, dan demokratis melalui pendidikan jasmani; 

2.2.1.5. Mengembangkan kemampuan gerak dan ketrampilan berbagai macam 

permainan dan olahraga; 

2.2.1.6. Mengembangkan ketrampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 

sehat melalui berbagai aktivitas pendidikan jasmani; 

2.2.1.7. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri 

dan orang lain; 

2.2.1.8. Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi 

untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat; 

2.2.1.9. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang rekreatif. 

Pendidikan jasmani adalah pergaulan paedagogik dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. Juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba 

mencapai tujuannya mengajarkan dan memajukan aktivitasaktivitas jasmani. 

Pendidikan jasmani menampakan dirinya keluar sebagai pengajaran dalam latihan 

jasmani atau sebagai pengajaran gerak. 

Isi dari aspek pendidikan ini ditentukan oleh intensi-intensi pedagogik atau 

tujuan pendidikan yang dipakai sebagai pegangan oleh guru pendidikan jasmani. 

Sesuai dengan berbagai modalitas dari hubungan manusia dengan dunianya, 
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dengan benda-benda, dengan orang lain dan dengan dirinya sendiri maka tujuan-

tujuan yang dapat diraih adalah sebagai berikut: 

2.2.2. Pembentukan Gerak 

2.2.2.1. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak. 

2.2.2.2. Penghayatan ruang, waktu dan bentuk serta pengembangan perasaan 

irama. 

2.2.2.3. Mengenal kemungkinan gerak sendiri. 

2.2.2.4. Memiliki gerak dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak. 

2.2.3. Pembentukan Prestasi 

2.2.3.1. Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan. 

2.2.3.2. Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi (Kemauan, 

Konsentrasi, Keuletan, Kewaspadaan, Kepercayaan pada diri sendiri). 

2.2.3.3. Penguasaan emosi. 

2.2.3.4. Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. 

2.2.3.5. Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata  dari tingkat dan 

bidang prestasi, dalam kehidupa sehari-hari, dalam masyarakat dan 

dalam olahraga. 

2.2.4. Pembentukan Sosial 

2.2.4.1. Pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma 

bersama. 
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2.2.4.2. Mengikut sertakan kedalam struktur kelompok fungsial, belajar bekerja 

sama, menerima pemimpin dan memberikan pimpinan. 

2.2.4.3. Pengembangan perasaan kemasyarakatan dan pengampuan terhadap 

orang lain sebagai pribadi-pribadi. 

2.2.4.4. Belajar bertanggung jawab terhadap yang lain, member pertolongan, 

memberi perlindungan dan berkorban. 

2.2.4.5. Belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara 

aktif untuk pengisian waktu senggang. 

2.2.5.  Pertumbuhan Badan 

2.2.5.1. Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, 

bersikap dan bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi secara 

optimal (kekuatan dan mobilitas, pelepasan ketegangan dan kesiap 

siagaan). 

2.2.5.2. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap 

kesehatan diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. Tak ada 

pendidikan jasmani yang tidak bertujuan pendidikan. Tak ada 

pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasamani, sebab gerak 

adalah dasar untuk belajar mengenal dunia dan diri sendiri. Akhirnya 

perlu diperhatikan batasan-batasan yang dikemukakan oleh UNESCO 

dalam “Interbational Charter Of Physical Educatian and Sport” berikut 

ini “ Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang 

sebagai individu yang mampu sebagai anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan 
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jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dari 

ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan 

watak”. 

Dari semua yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan jasmani adalah rangkaian jiwa raga, psikofisik untuk menuju ke 

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

2.3. Karakteristik Siswa Kelas V 

berbagai ahli psikologi melakukan penggolongan terhadap manusia 

berdasarkan usia dan karakter yang dibawa pada tiap-tiap usia. Konhnstamm 

dalam Sumadi Suryabrata (2006 : 193) mengemukakan periodisasi perkembangan 

manusia sebagai berikut: 

2.3.1. Umur 0 sampai kira-kira 2 masa vital. 

2.3.2. Umur kira-kira 2 sampai kira-kira 7 masa estetis. 

2.3.3. Umur 7 sampai kira-kira 13 atau 14 masa intelektual. 

2.3.4. Umur kira-kira 13 atau 14 sampai kira-kira 20 atau 21 masa sosial. 

Merujuk pada pendapat Konhstamm, objek penelitian ini tergolong dalam 

kategori yang ketiga, yaitu masa intelektual. Pada masa ini, secara relatif anak-

anak lebih mudah dididik daripada pada masa sebelum dan sesudahnya. 

2.2.3. Masa intelektual dapat diperinci lagi menjadi dua fase, yaitu: 

2.2.3.1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar (6/7 – 9/10) dan 

2.2.3.2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar (9/10 – kira-kira 13) 

(Sumadi Suryabrata, 2006 : 204) 
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Masa intelektual dipisahkan menjadi dua golongan karena ternyata ada 

perubahan karakteristik selama masa intelektual yang menimbulkan perbedaan 

yang signifikan antara fase yang pertama dan kedua. 

2.2.3.1. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar (6/7 – 9/10) 

1) Adanya korelasi yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. 

2) Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. 

3) Ada kecenderungan memuji diri sendiri. 

4) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal itu 

menguntungkan, dalam hubungan dengan ini juga ada kecenderungan 

untuk meremehkan anak-anak itu. 

5) Kalau tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggapnya 

tidak penting. 

6) Pada masa ini (terutama pada umur 6;0 sampai 8;0) anak menghendaki 

nilai-nilai (angka rapor, skor) yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

(Sumadi Suryabrata, 2006 : 204-205). 

Siswa kelas V sekolah dasar, yang tergolong ke dalam masa kelas-kelas tinggi 

sekolah dasar, menunjukkan karakteristik yang berbeda, 

2.2.3.2. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar (9/10 – kira-kira 13) 

1) Adanya perhatian kepada kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 

2) Amat realistik, ingin tahu, ingin belajar. 

3) Menjelang akhir masa ini ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran 

khusus. 
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4) Sampai kira-kira 11 tahun anak membutuhkan bantuan guru atau orang-

orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi 

keinginannya, setelah kira-kira umur 11 anak menghadapi tugas-tugas 

dengan beban dan berusaha menyelesaikannya sendiri. 

5) pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) adalah ukuran yang 

tepat mengenai prestasi sekolahnya. 

6) Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok-kelompok sebaya, 

biasanya untuk dapat bermain-main bersama-sama. Di dalam permainan 

ini anak-anak kerap kali tidak terikat kepada peraturan-peraturan 

permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. 

(Sumadi Suryabrata, 2006 : 205-206) 

Karakteristik siswa yang demikian dapat menjadi patokan bagi pendidik 

dalam melaksanakan pembelajaran terhadap kelas V. pembelajaran dapat 

dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok belajar, sesuai dengan 

karakteristik keenam. Berdasarkan karakteristik pertama, pembelajaran terhadap 

siswa kelas V sebaiknya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan hal-hal 

konkret. Pada kelas ini pula, pendidik sebaiknya membangkitkan minat siswa 

terhadap pembelajaran karena siswa berada dalam kondisi ingin tahu dan haus 

akan ilmu pengetahuan. Pendidik belum dapat sepenuhnya melepaskan siswa 

untuk berpikir mandiri. Pendidik harus menciptakan suasana pembelajaran yang 

menuntut siswa berfikir aktif, tanpa melupakan tugasnya sebagai pembimbing dan 

fasilitator bagi siswa. 
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2.4. Model Pembelajaran Penjasorkes 

Menurut Toeti Soekamto dan Winataputra (1995:78) dalam shadiq (2009:7), 

model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi 

para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Widdiharto (2004:3) menyebutkan bahwa model Pembelajaran mempunyai 

empat cirri khusus, yaitu: (1) rasional teoritis yang logis dan disusun oleh 

penciptanya; (2) tujuan pembelajaran yang hendak dicapai; (3) tingkah laku 

mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil; (4) lingkungan belajar 

yang diperlukan agar bertujuan pembelajaran tercapai. 

2.4.1. Model Pembelajaran Penjasorkes yang Ideal 

Pembelajaran Penjasorkes hendaknya mampu mengembangkan intuisi, 

kreativitas, improvisasi, dan ekspresi. Selanjutnya, pembelajaran penjasorkes 

hendaknya mampu mengembangkan kemampuan yang mendasar dari gerak dasar 

menuju kemampuan jasmaniah lebih lanjut. Penjasorkes yang ideal mampu 

memperlakukan siswa menjadi pembuat keputusan dalam menjalankan tugas-

tugas belajarnya sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan senang, 

berfikir kritis dan kreatif (Depdiknas, 2003a:18). 

Penjasorkes hendaknya dilaksanakan dengan terencana dan bertahap dalam 

waktu yang diperhitungkan. Guru hendaknya mampu mendayagunakan segala 
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potensi yang mampu mendorong tercapaiinya tujuan pembelajaran dan 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

2.4.2. Strategi Pemilihan Model Pembelajaran Penjasorkes 

Pada prinsipnya, pemilihan model pembelajaran penjasorkes harus 

memperhatikan kesesuaian dengan materi dan karakteristik siswa sebagai subjek 

yang belajar. Guru hendaknya memperhatikan berbagai kemungkinan pendekatan 

yang dapat ditempuh agar seluruh kebutuhan siswa dalam pembelajaran dapat 

terakomodasi. Guru hendaknya memilih cara agar anak yang kurang terampil juga 

tetap menyukai latihan dan memperoleh pengalaman sukses. Kriteria keberhasilan 

juga harus disesuaikan dengan anak (Kusuma, 2010:5). 

2.5. Pengertian Minat 

Menurut (Slameto, 2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya (Djaali, 2008:121). 

Minat juga dapat diartikan sebagai sumber motivasi yang mendorong orang 

untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika 

seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, 
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kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun 

maka minatnya juga menurun. Sehingga minat tidak bersifak permanen, tetapi 

minat bersifat sementara dan dapat berubah-ubah (Hurlock,1993:114). 

Sedangkan Abu Ahmadi (2003:151) berpendapat bahwa minat adalah sikap 

jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi) yang 

setuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat. 

Dari berbagai pendapat oleh para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa 

minat merupakan sebuah motivasi intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang 

menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh 

ketekunan dan cenderung menetap, dimana aktivitas tersebut merupakan proses 

pengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan 

perasaan senang, suka dan gembira. 

2.5.1. Ciri-Ciri Minat 

Sesuatu dianggap yang keliru adalah bila mengatakan bahwa minat dibawa 

sejak lahir. Minat adalah perasaan yang didapat karena berhubungan dengan 

sesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat mempengaruhi belajar 

selanjutnya serta mempengaruhi minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan cenderung mendukung aktivitas belajar berikutnya 

(Djamarah, 2002:133). Menurut Hurlock (1993:115), cirri-ciri minat anak adalah: 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

2) Minat tergantung pada kesiapan belajar 

3) Minat bergantung pada kesempatan belajar 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas 
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5) Minat dipengaruhi oleh budaya 

6) Minat berbobot emosional 

7) Minat itu egosentris 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat bukan merupakan 

bawaan sejak lahir namun diperoleh kemudian atau minat terbentuk saat 

seseorang mengalami pertumbuhan yang bersifat biologis dan sosial. Minat 

merupakan keadaan yang bisa dikatakan egois. Minat merupakan kecenderungan 

seseorang untuk membuat pilihan aktivitas, dan kecederungan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek minat. Jadi minat masih bisa dikatakan labil dan 

dapat dibentuk dengan memperhatikan aspek-aspek minat yang ada. 

2.5.2. Aspek Minat 

Menurut Hurlock (1993:116), aspek-aspek minat adalah sebagai berikut: 

2.5.2.1. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang dikembangkan anak mengenai 

bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif 

minat didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari dirmah, 

disekolah, dan dimasyarakat, serta dari berbagai media massa. 

2.5.2.2. Aspek Afektif 

Aspek afektif atau bobot emosional konsep yang membangun aspek 

kognitif minat dunyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. 

Seperti halnya aspek kognitif, aspek afektif berkembang dari pengalaman pribadi, 

dari sikap orang yang penting (orang tua, guru, dan teman sebaya) terhadap 

kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan 
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atau tersirat dalam berbagai bentuk  media massa terhadap kegiatan itu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa minat memiliki aspek kognitif , aspek afektif yang berkaitan 

dengan perasaan atau emosi, dan aspek kognitif yang berkaitan dengan kemauan 

untuk melakukan aktifitas. 

2.5.3. Cara Menimbulkan Minat 

Menurut Djamarah (2002:133), mengemukakan bahwa ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan minat anak didik yaitu sebagai 

berikut: 

2.5.3.1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik sehingga 

dia rela belajar tanpa paksaan. 

2.5.3.2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran. 

2.5.3.3. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif. 

2.5.3.4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 

Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena 

keinginan yang kuat untuk menaikan martabat atau memperoleh pekerjaan yang 

baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan 
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menghasilkan prestasi yang rendah (Dalyono, 1997:56) dalam Syaiful Bahri 

(Djamarah, 2008:191). 

Dapat disimpulkan bahwa minat berpengaruh besar terhadap aktivitas 

belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak 

didik mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya. Proses belajar akan 

berjalan lancar bila disertai minat. Oleh karena itu, seorang guru perlu 

menimbulkan atau membangkitkan minat anak didik agar pelajaran yang 

diberikan mudah dipahami oleh anak didik. 

2.5.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu 

siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk 

dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu. Bila siswa menyadari bahwa 

belajar merupakan suatu alat untuk mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya 

penting, kemungkinan besar ia akan berminat untuk mempelajarinya. 

Menurut Djamarah (2002:132-133), seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. 

Selain itu dapat juga diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu 

kegiatan, dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminati itu tanpa menghiraukan sesuatu yang lain. 

Sehingga dapat disimpulkan, faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah 

sebagai berikut: 
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2.5.4.1. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu minat dipengaruhi oleh 

kekuatan-kekuatan yang mendorong dari dalam diri seseorang yang 

terdiri dari rasa tertarik, rasa senang, adanya perhatian dan ada kemauan 

untuk melakukan suatu kegiatan. 

2.5.4.2. Faktor ekstrinsik atau faktor dari luar yaitu pengaruh dari luar diri 

seseorang. Sedangkan dalam pembelajaran penjasorkes pengaruh dari 

luar tersebut adalah guru penjaskes, sarana dan prasarana, metode yang 

digunakan guru, dan materi yang diberikan kepada anak didik.  

2.6. Pengertian Outdoor Activity (Aktifitas Luar kelas) 

Aktifitas luar kelas merupakan salah satu bentuk kegiatan bermain yang 

dilakukan tempat terbuka tanpa harus terfokus pada ukuran lapangan.Bermain 

pada dasarnya adalah proses experiental learning, dimana pelakunya mengalami 

dan merasakan secara langsung. Hal ini berbeda dengan kegiatan belajar di ruang 

kelas yang lebih menonjolkan salah satu aspek, misalnya aspek kognitif. 

Meskipun demikian, kegiatan belajar yang efektif adalah dilakukan dengan belajar 

langsung, dimana siswa bisa merasakan dan mengalami langsung apa yang 

mereka pelajari. Dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh proses ini akan 

mudah diserap, dipahami, dan diingat lebih lama dibanding jika hanya menggarap 

salah satu aspek (Pepen Supendi, 2008:11). 

2.6.1. Belajar yang menyenangkan 

Banyak dari kita yang keliru mempersepsikan antara kegiatan belajar dan 

aktivitas bermain. Kita beranggapan bahwa kegiatan belajar indentik dengan 

kegiatan serius dan membosankan sehingga menghilangkan minat peserta yang 
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mengikuti kegiatan tersebut. Sebaliknya, kita menganggap bahwa bermain adalah 

suatu aktivitas yang menyenangkan,tetapi membuang waktu dan tenaga (Pepen 

Supendi, 2008:12). 

Keyakinan bahwa kegiatan bermain dan belajar adalah dua hal yang 

kontradiktif tidaklah sepenuhnya benar. Sebenarnya, aktivitas belajar pun bisa fun 

atau menyenangkan seperti halnya bermain. Bahkan, kegiatan belajar bisa 

digabung bersama dengan kegiatan bermain. Dengan kata lain, keduanya bisa 

dijalankan bersama-sama, melakukan permainan yang mendidik. Pendidikan saat 

ini pun menjadikan permainan sebagai salah satu metode dalam kegiatan belajar 

maupun pelatihan. 

Di mata anak-anak, ada beberapa alasan kenapa permainan dibutuhkan 

sebagai media pembelajarannya. Beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut. 

2.6.1.1. Anak-anak membutuhkan pengalaman yang kaya, bermakna, dan 

menarik. 

2.6.1.2. Otak anak senang pada sesuatu yang baru dan hal baru yang menantang 

dan menarik. 

2.6.1.3. Rangsangan otak sensori multimedia penting dalam pembelajaran. Makin 

banyak indra yang terlibat (visual, audio, dan kinetik) dalam satu 

aktivitas, makin besar pula kemungkinan siswa untuk belajar. 

2.6.1.4. Siswa umumnya senang bergerak, jadi jangan lupa memasukan gerak 

dalam pembelajaran. 

2.6.1.5. Pengulangan adalah kunci belajar. Berikan kegiatan yang membuat siswa 

dapat mengulang pelajaran tanpa rasa bosan dan jenuh. 
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2.6.1.6. Permainan (games) menyenangkan bagi anak. Keinginan untuk belajar 

dapat meningkat dengan adanya tantangan dan terhambat oleh ancaman 

yang disertai oleh rasa tidak mapu atau kelelahan. 

2.6.2. Tujuan Permainan 

Menurut Pepen Supendi dan Nurhidayat (2008:13), memang tidak semua 

jenis permainan bermanfaat dan mendidik, banyak juga jenis permainan yang 

kurang mempunyai manfaat, bahkan membahayakan perkembangan jiwa anak. 

Hal ini terpulang kepada jenis permainannya.bermanfaat tidaknya susatu 

permainan tergantung kepada desain permainan itu sendiri. Jika desainnya bagus, 

banyak sekali aspek pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan bermain. Beberapa 

aspek tersebut di antarannya adalah belajar berinteraksi social, menghargai 

pendapat orang lain, belajar empati, dan belajar bekerjasama dalam kelompok. 

Tujuan dari permainan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. 

2.6.2.1. Kerja sama kelompok ( Team Building) 

 Team building sangat bagus untuk melatih peserta bekerja sama dalam 

memecahkan suatu masalah, melatih kekompakan tim, membangun 

kepemimpinan (leadership), berempatiterhadap orang lain, belajar 

bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kerja sama kelompok tidak 

akan solid (kokoh) tanpa adanya persaingan dengan grupnya. Oleh karena 

itu, dengan ditumbuhkannya suasana kompetitif antar kelompok maka 

akan muncul naluri untuk bersaing dalam hal positif (Pepen Supendi 

2008:13). 
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2.6.2.2. Menyegarkan suasana (Energizer) 

 permainan yang menyegarkan suasana ini dijadikan selingan ketika 

suasana sudah jenuh dan membosankan. Suasana bermain dalam kondisi 

fun bisa membuat mental bersemangat kembali. Dengan menciptakan 

suasana bermain yang fun, semangat yang menurun dapat dibangkitkan 

kembali (Pepen Supendi 2008:14) 

2.6.2.3. Mencairkan suasana (Ice Breaker) 

 Sering kali muncul suasana beku ketika dalam kegiatan yang 

membutuhkan konsentrasi besar, seperti kegiatan belajar mengajar, 

pelatihan, atau perkenalan anggota baru. Hal ini bisa disebabkan karena 

ketegangan dan terlalu serius atau beberapa individu masih belum 

mengenal dengan baik teman sebayanya (Pepen Supendi 2008:14) 

2.6.2.4. Persepsi (perception) 

 Persepsi berkaitan dengan pemahaman terhadap sesuatu berdasarkan 

proses indentifikasi objek tersebut (Pepen Supendi 2008:14) 

2.6.2.5. Pelajaran (Learning) 

 Permainan yang bersifat menghibur juga mengajarkan tentang berbagai 

pengetahuan yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman (experience) 

sendiri dari permainan tersebut, denga melakukannya, kemampuan 

kognitif dan wawasan peserta akan terasah dan bertambah (Pepen 

Supendi dan Nurhidayat, 2008:14). 
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2.6.3. Karakteristik Permainan Outdoor Activity (Aktivitas Kelas) 

Menurut Pepen Supendi dan Nurhidayat (2008:11) aktifitas luar kelas 

merupakan salah satu bentuk kegiatan bermain yang dilakukan tempat terbuka 

tanpa harus terfokus pada ukuran lapangan.Bermain pada dasarnya adalah proses 

experiental learning, dimana pelakunya mengalami dan merasakan secara 

langsung. Hal ini berbeda dengan kegiatan belajar di ruang kelas yang lebih 

menonjolkan salah satu aspek, misalnya aspek kognitif. Meskipun demikian, 

kegiatan belajar yang efektif adalah dilakukan dengan belajar langsung, di mana 

siswa bisa merasakan dan mengalami langsung apa yang mereka pelajari. Dampak 

dan pengaruh yang ditimbulkan oleh proses ini akan mudah diserap, dipahami, 

dan diingat lebih lama dibanding jika hanya menggarap salah satu aspek. 

2.6.4. Pembelajaran Aktivitas Luar Kelas Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Penjasorkes 

Pembelajaran aktivitas luar kelas dalam meningkatan minat belajar 

penjasorkes yang dapat diajarkan di kelas V SD dapat diintegrasikan dalam 

bentuk permainan-permainan luar ruangan yang mengandung unsur-unsur seperti: 

kerjasama kelompok (team building), menyegarkan suasana (energizer), 

mencairkan suasana (ice breaker), komunikasi (communication), persepsi 

(perception), dan pelajaran (learning). 

2.6.5. Pelakasanaan Pembelajaran Aktivitas Luar Kelas Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Penjasorkes 

Pelaksanaan pembelajaran aktivitas luar kelas dapat diajarkan di kelas V SD 

dapat diintegrasikan dalam bentuk permainan luar kelas berupa outdoor activity. 



25 
 

 

Dalam aktivitas luar kelas ini,peniliti mengembangkan permainan jaringan multi 

control dan pemimpin dan tentara. 

Deskripsi permainannya sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi menjadi siswa dibagi menjadi 5 kelompok 

2) Masing-masing kelompok memposisikan diri di setiap pos permainan seperti 

gambar berikut. 

       

 

  

  

Gambar 1. Skema Alur Permainan Aktivitas Luar Kelas 
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2.6.5.1. Gelang Berjalan 

1) Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 7 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, energizer, dan learning 

(3) Waktu pelaksanaan: 20 menit 

(4) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(5) Jumlah peserta: minimal 5 orang, maksimal tidak dibatasi 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia 

2) Persiapan alat 

(1) Potong tali rafia dengan panjang 6 meter sebanyak jumlah kelompok yang 

dibentuk 

(2) Sambungkan kedua ujung tali sehingga membentuk lingkaran 

3) Cara bermain 

(1) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 

minimal 5 orang. Jumlah kelompok minimal untuk permainan ini adalah 2 

kelompok. 

(2) Mintalah masing-masing kelompok untuk berdiri berjajar dengan tangan 

saling bergandengan. 

(3) Berikan gelang tali rafia kepada anggota kelompok yang paling ujung. 

Kalungkan gelang tersebut pada lehernya. 

(4) Mintalah kepadanya untuk memindahkan gelang itu ke anggota kelompok 

di ujung yang lain tanpa melepaskan gandengan tangan. 
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(5) Perpindahan gelang antar siswa harus dilakukan melalui lengan. 

Kelompok yang berhasil memindahkan gelang dari ujung satu ke ujung 

lainnya paling cepat, berhak menjadi juaranya. 

 

Gambar 2.Cara Bermain Gelang Berjalan 

4) Hikmah / manfaatpermainan 

(1) Belajar kecekatan dan kecepatan dalam melakukan sesuatu. 

(2) Belajar mengatur strategi dalam mensiasati perpindahan gelang dengan 

keterbatasan kondisi yang ada. 

2.6.5.2. Jaringan Multikontrol 

1) Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, communication, energizer, dan ice 

breaker 

(3) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: 15 menit untuk setiap kelompok 
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(5) Jumlah peserta: 12 orang (untuk 2 kelompok) 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: pulpen atau pensil, tali, dan botol atau 

kaleng. 

2) Persiapan alat 

(1) Buat segitiga sama sisi imajiner dengan jarak pusat segitiga ke setiap 

sudutnya lebih kurang 2 meter. 

(2) Ikat ujung pulpen dengan tali. Dari ujung pulpen tersebut ikatkan 3 tali 

sehingga tiap ujung tali bisa dipegang oleh 3 orang. 

(3) Tempatkan botol di pusat segitiga tersebut. 

3) Cara bermain 

(1) Atur peserta membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6 orang. 

(2) Mintalah peserta untuk berpasang-pasangan dan tiap pasangan menempati 

satu sudut segitiga sama sisi imajiner. Jarak dari pusat segitiga ke tiap 

sudutnya sekitar 2 meter. 

(3) Setiap pasangan berdiri saling membelakangi. Satu orang di bagian dalam 

menghadap ke pusat segitiga. Sedangkan yang satunya lagi menghadap 

keluar segitiga. 

(4) Tiap orang yang menghadap keluar segitiga memegang ujung tali yang 

ujungnya disambungkan dengan pulpen. 

(5) Orang yang memegang tali tidak diperkenankan menoleh atau melihat ke 

posisi pulpen yang akan dimasukkan. Untuk memasukkannya. Pemegang 

tali hanya mendengar aba-aba dari teman pasangannya yang menghadap 



29 
 

 

ke bagian dalam lingkaran. Pemberi aba-aba tidak boleh membantu 

pemegang tali atau menyentuh tali tersebut 

(6) Tugas dari peserta adalah memasukan pulpen tersebut ke dalam mulut 

botol di pusat segitiga. 

(7) Waktu yang disediakan setiap kelompok untuk menyelesaikan permainan 

ini adalah maksimal 5 menit. Jika kelompok sudah berhasil melakukannya, 

permainan dihentikan. Kelompok yang menyelesaikan permainan paling 

cepat berhak diberikan gelar juara. 

 

Gambar 3. Cara Bermain Jaringan Multikontrol 
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4) Hikmah permainan 

Permainan ini bisa menggambarkan pentingnya koordinasi pihak yang 

berada di lapangan, mengetahui kondisi sebernarnya dengan pihak pengarah 

tindakan. Di samping itu, permainan ini menekankan pada pentingnya aspek 

komunikasi efektif dalam kerjasama kelompok. 

2.6.5.3. Regu Pemadam Kebaran ( Fire Brigade) 

1) Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building dan energizer 

(3) Tempat pelaksanaan: outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: 20 menit 

(5) Jumlah peserta: minimal 5 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: ember/tempat air, air, botol plastic bekas 

air mineral, dan tali rafia atau kapur tulis 

2) Situasi 

Situasi panik dan menegangkan terjadi di satu perkampungan yang padat 

penduduk. Penyebabnya adalah seluruh penduduk di kampong tersebut 

berusaha menghentikan aksi si jago merah yang sedang mengamuk dan 

hamper melumat seluruh rumah di kawasan tersebut. Situasi ini diperparah 

karena tidak ada akses mobil ke tengah perkampungan yang menjadi titik 

pusat api. Akibatnya, mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Sementara 

sungai yang menjadi sumber air letaknya sangat jauh dan berada di pinggir 

kompleks perkampungan itu. Oleh karena itu, terpaksa regu pemadam 
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kebakaran menggunakan alat seadanya untuk mengangkut air dari sungai ke 

lokasi kebakaran. 

3) Persiapan alat dan bahan 

(1) Siapkan 2 buah ember untuk setiap kelompok. Masing-masing ember 

diletakkan terpisah, satu ember ditempatkan pada garis start dan ember 

lain pada garis finish. Jarak antara garis start dan garis finish sekitar 20 

meter atau disesuaikan kemampuan peserta. 

(2) Tandai di atas tanah garis start sebagai sumber air dan finish sebaggai 

lokasi kebakaran. 

(3) Lubangi botol plastik bekas air mineral sebanyak mungkin dengan 

menggunakan paku atau logam tajam lain pada seluruh permukaan botol 

(lebih banyak lubang membuat permainan lebih menantang dan menarik). 

(4) Isi ember di garis start dengan air secukupnya. 

4) Cara bermain 

(1) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok bisa terdiri dari 

5-8 peserta. 

(2) Tugas setiap kelompok pemadam kebakaran adalah memindahkan air dari 

ember yang dianggap sebagai sungai/sumber air (start) ke ember lainnya 

(finish) dengan menggunakan botol berlubang dalam waktu secepat 

mungkin. 

(3) Untuk mengurangi kebocoran air, setiap anggota kelompok diperbolehkan 

menutupnya dengan menggunakan jari tangannya. Akan tetapi, tidak boleh 

menggunakan alat yang lain. 
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(4) Setelah waktu yang disediakan habis maka kelompok yang menang adalah 

kelompok yang berhasil memindahkan air paling banyak. 

 

Gambar 4. Cara Bermain Regu Pemadam Kebakaran 

5) Hikmah/manfaat permainan 

(1) Membangun kekompakan tim dalam bekerja sama. 

(2) Melatih kecepatan dalam bertindak. 

2.6.5.4. Membebaskan belenggu (Break Free) 

1) Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, learning, dan energizer 

(3) Waktu pelaksanaan: 10-15 menit 

(4) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 
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(5) Jumlah peserta: minimal 8 orang, jumlah ideal 10-30 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia, dipotong dengan panjang 

sekitar 1.5 meter sebanyak jumlah peserta 

2) Cara bermain 

(1) Setiap peserta mendapat  dua utas tali. 

(2) Minta peserta untuk berpasangan secara bebas 

(3) Setelah pasangan berhadap-hadapan, minta mereka untuk mengkaitkan tali 

yang dibawa masing-masing pada kedua tangannya dan pergelangan 

pasangannya secara menyilang. 

(4) Minta setiap pasangan untuk melepaskan silangan tali tanpa membuka 

ikatan dari pergelangan tangannya. 

(5) Jika ada pasangan yang berhasil, semua peserta diminta berhenti. 

Pasangan yang berhasil melepaskan silangan diminta ke depan dan 

mempraktekkan caranya di hadapan peserta lain. 

 

Gambar 5. Cara Bermain Break Free 
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3) Hikmah/manfaat permainan 

(1) Melatih kreativitas peserta dan kecepatan dalam bertindak 

(2) Problem solving (belajar memecahkan masalah) 

2.6.5.5. Pemimpin dan tentara 

1) Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, communication, dan energizer 

(3) Tempat pelaksanaan: outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: tidak dibatasi 

(5) Jumlah peserta: minimal 4-6 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: kain penutup mata, rute perjalanan, tali 

rafia, beberapa pasak bambu kecil. 

2) Situasi 

Beberapa orang yang tergabung dalam pasukan intelejen melakukan misi 

rahasia menyusup ke markas musuh untuk membongkar sindikat narkoba. 

Gedung yang menjadi markas itu memiliki penjagaan ketat dan jalan lorong 

menuju ke arahnya sangat gelap. Untuk pengamanan, musuh memasang 

sensor panas pada setiap dinding lorong. Dengan demikian, jika dinding 

tersebut tersentuh maka keberadaan pasukan akan terdeteksi oleh computer 

penjaga. 

Untuk mensiasatinya, pasukan intelejen tersebut dipandu oleh ketua tim 

dari jauh dengan bantuan satelit. Dengan demikian, lorong yang gelap tersebut 
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dapat terlihat. Supaya tiak terdeteksi oleh sensor pannas ketua tim 

mengingatkan agar pasukan jangan menyentuh dinding lorong tersebut. 

3) Pengaturan tempat 

(1) Bentuk rute bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

(2) Batas rute dibuat dengan menggunakan tali rafia atau menggunakan kapur 

tulis dan lain-lain. 

 

Gambar 6. Rute Permainan pemimpin dan Tentara 

4) Cara bermain 

(1) Peserta dibagi menjadi berpasang-pasangan. 

(2) Bentuk pasangan tadi menjadi dua shaf. 
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(3) Barisan paling depan berperan sebagai tentara, matanya ditutup dengan 

kain hitam. Sementara barisan belakang berperan sebagai pemimpin. 

(4) Pada gambar rute perjalanan, ada beberapa rintangan 1,2,dan 3 untuk 

menambah serunya rute yang dilalui. Pada rute 1, peserta yang melintas 

diharuskan melangkahi tali tanpa menyentuhnya. Ketika mereka melewati 

rute 2 dan 3, peserta harus merunduk untuk menghindari tali yang 

terbentang menghalangi jalan. 

(5) Pemimpin hanya boleh member aba-aba dengan suara (komunikasi verbal) 

dan tidak diperbolehkan berada didepan atau di belakang tentara. 

(6) Pasangan yang mencapai garis finish lebih awal, keluar sebagai juaranya 

 

Gambar 7. Cara Bermain Pemimpin dan Tentara 

5) Hikmah/manfaat permainan 

(1) Melatih komunikasi efektif. Seorang pemimpin dituntut untuk 

berkomunikasi dengan baik terhadap yang dipimpinnya. 
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(2) Kepercayaan terhadap pemimpin. Dari apa yang diperintah pemimpin, 

percaya, dan mentaati aturan serta perintah dari pemipin adalah suatu 

keharusan. Jika tidak, maka tujuan bersama tidak akan tercapai. 

(3) Efisiensi waktu. Di sini, baik pemimpin maupun yang dipimpin untuk 

bertindak seefisien mungkin untuk memenangkan permainan. 

2.6.6. Deskripsi Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pembembelajaran aktivitas luar kelas dalam meningkatkan minat belajar 

siswa mengikuti kaidah struktur pembelajaran penjasorkes pada umunya, yaitu 

pemanasan, inti, dan pendinginan. 

2.6.6.1. Kegiatan Pemanasan 

Kegiatan pemanasan dimaksudkan untuk mempersiapkan otot-otot tubuh 

dalam mengikuti latihan olahraga dan mencegah terjadinya cedera. Kegiatan ini 

meliputi: 

1) Peregangan dan pelemasan otot-otot secara urut dari kepala hingga kaki atau 

dari kaki hingga kepala. 

2) Lari zig-zag melewati teman satu barisan. 

3) Melompati teman didepannya yang sedang jongkok. 

4) Lompat-lompat ditempat dengan dua kaki. 

2.6.6.2. Kegiatan inti 

Kegiatan inti pembelajaran aktivitas luar ruangan dilakukan dengan berbagai 

macam permainan yang telah dipaparkan diatas, yaitu: 

1) Gelang Berjalan 

2) Jaringan Multikontrol 
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3) Regu Pemadam Kebakaran 

4) Membebaskan Belenggu 

5) Pemimpin dan tentara 

2.6.6.3. Kegiatan Pendinginan 

Kegiatan pendinginan dilakukan dengan aktivitas ringan pelemasan otot dan 

pernapasan. 

2.7. Kerangka Berfikir 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar, siswa dapat bergerak dengan aktif 

dalam permainan dengan peraturan yang sudah dikembangkan sesuai dengan 

situasi yang ada dilapangan. Pada kenyataanya dalam proses pembelajaran 

permainan di Sekolah Dasar masih dalam bentuk permainan yang sesuai peraturan 

baku, baik dalam hal peralatan, lapangan yang digunakan maupun peraturannya. 

Dari pelaksanaan pembelajaran tersebut dijumpai anak-anak yang merasa tidak 

berminat, bosan, dan kurang aktif bergerak dalam pembelajaran Pendidikan 

jasmani. Sehingga minat belajar mereka menurun. 

Pengembangan pembelajaran aktivitas luar kelas merupakan salah satu 

upaya yang harus diwujudkan. Model pembelajaran melalui aktivitas luar kelas ini 

diharapkan mampu membuat minat belajar siswa meningkat dan siswa lebih aktif 

bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Model Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penlitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang sedang 

meningkat penggunaanya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. Menurut Brog dan 

Gall seperti yang dikutip Wasis D (2004 :4) penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau menvalidasi 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. 

3.2. Prosedur Pengembangan 

Menurut Borg & Garl (1983) dalam Raharjo (2010:4), Penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan 

pengajaran yang pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua 

tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan 

produk untuk mencapai tujuan. 

Modifikasi model pembelajaran peningkatan minat melalui aktivitas luar 

ruangan dilakukan melalui beberapa tahap. Pada gambar berikut disajikan tahap-

tahap prosedur pengembangan model pembelajaran peningkatan minat melalui 

aktivitas luar ruangan. 
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Gambar 8. 

Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran Peningkatan Minat 

Belajar Melalui Aktivitas Luar Kelas 

 

Analisis Kebutuhan 

 

Kajian Pustaka    Observasi dan Wawancara 

 

Pembuatan Produk awal 

 

Tinjauan Ahli permainan            Uji Coba Kelompok Kecil 

     dan Ahli Pembelajaran 

 

 

Revisi Produk Pertama 

 

Uji coba skala besar/ 

Uji lapangan 

 

Revisi Produk Akhir 

 

Produk akhir 
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3.2.1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah penerapan model 

pembelajaran melalui aktivitas luar kelas dapat diterapkan sebagai peningkatan 

pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. Pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi dengan cara 

melakukan pengalaman lapangan tentang aktivitas siswa. 

3.2.2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah 

pembuatan produk awal yaitu model pembelajaran aktivitas luar kelas dalam 

meningkatkan minat belajar penjasorkes kelas V SD Negeri 01 Ungaran 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Produk awal dibuat berdasarkan 

pada kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli  dan guru penjas sebagai 

ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil. 

3.2.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) menetapkan 

desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun instrument 

pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis data. 

3.2.4. Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama dari hasil 

evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang 

telah diujicobakan. 
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3.2.5. Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan subjek coba 30 siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

3.2.6. Revisi Produk Akhir 

Revisi dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas V SD 

Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang. 

3.2.7. Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model 

pembelajaran peningkatan minat belajar melalui aktivitas luar kelas. 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan kebermanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan sebagai berikut: 

3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari: 

3.3.1.1. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek, produk yang dibuat di evaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli permainan 

luar ruangan(Wahyu Fajar Pasadena), dan dua ahli pembelajaran(Supardi, 

A.Ma.Pd dan Hadi Astutik, S.Pd). Variabel yang dievaluasi oleh para ahli 
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meliputi fasilitas dan perlengkapan serta model cara bermain. Aktivitas siswa 

dalam permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. 

Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat, digunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.1.2. Uji Coba Kelompok Kecil 

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

diujicobakan kepada siswa kelas V SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 

siswa sebagai subjeknya. Pengambilan siswa dilakukan menggunakan sampel 

random karena karaktereristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 

3.3.1.3. Revisi Produk Pertama 

Hasil data dari evaluasi ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji coba 

kelompok kecil tersebut dianalisa. Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi 

produk yang telah dibuat. 

3.3.1.4. Uji Coba Lapangan 

Hasil analisa uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

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

SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

Pertama-tama siswa di berikan penjelasan peraturan dan cara bermain 

aktivitas luar ruangan. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang dilakukan. 
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3.3.2. Subjek Coba 

Subjek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas V SD Negeri 01 

Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dipilih dengan 

menggunakan sampel secara random atau acak. 

3. Uji coba lapangan terdiri dari 30 siswa V SD Negeri 01 Ungaran 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

3.3.3. Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang berupa kritik dan saran dari 

ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk 

bahan revisi produk. Sedangkan kuantitatif diperoleh dari peningkatan minat 

belajar dari penggunaan produk. 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli adalah 

berbentuk kuesioner. Keusioner digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi 

ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif 

banyak sehingga dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada 

ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan 

pada produk pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada 

kenyaman dalam penggunaan produk. Yaitu dalam permainan jaringan multi 
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control dan permainan pemimpin dan tentara. Apakah siswa dapat bermain dan 

meningkatkan minat belajar mereka pada pembelajaran penjasorkes. 

3.3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data yang 

berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis 

kualitatif. 

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad 

Ali (1987:184), yaitu: 

 

Keterangan: 

NP = Nilai dalam % 

n  = Adalah nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh data. Tabel 1. Klasifikasi Persentase, 

Persentase Klasifikasi 

20,1 – 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1. Hasil Data Uji Coba 

4.1.1. Data Analisis Kebutuhan 

 Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan 

terutama berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis 

proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi 

pembelajaran dan melakukan studi pustaka atau kajian literatur. 

Pada proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar pada 

umumnya masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain pemanfaatan 

lapangan yang belum maksimal dan tidak semua sekolah mempunyai halaman 

atau sebuah lapangan yang cukup luas untuk pembelajaran penjas, keterbatasan 

alat olahraga, serta kurangnya modifikasi permainan aktivitas luar kelas. Sehingga 

dijumpai siswa yang merasa tidak senang, bosan, dan malas untuk mengikuti 

pembelajaran penjasorkes. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan 

model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas bagi siswa kelas V sekolah 

dasar. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan 

minat dan kualitas pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan 

kebugaran siswa, dan anak-anak dapat mengetahui macam-macam permainan 
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aktivitas luar kelas dan serta siswa mampu mengambil pembelajaran di dalamnya. 

Sehingga siswa dapat meningkatkan minatnya untuk belajar dan merasakan dunia 

permainan yang baru. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat membantu guru 

penjasorkes dalam memberikan pembelajaran permainan lebih bervariasi dengan 

menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

Setalah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

permainan aktivitas luar kelas yang disesuaikan dengan siswa sekolah dasar. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk menggunakan 

langkah- langkah sebagai berikut : 

1) Analisis tujuan dan karakteristik permainan aktivitas luar kelas di Sekolah 

Dasar 

2) Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar 

3) Mengkaji literatur tentang prinsip -prinsip atau cara mengembangkan 

modifikasi permainan aktivitas luar kelas. 

4) Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model permainan aktivitas 

luar kelas. 

5) Menetapkan tujuan ,isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7) Menyusun produk awal model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas. 

Setelah memlalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

pembelajaran permainan aktivitas luar kelas yang sesuai dengan siswa Sekolah 

Dasar. Berikut akan disajikan draf produk awal permainan aktivitas luar kelas 
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untuk siswa Sekolah Dasar sebelum divalidasi oleh ahli dan guru Penjas Sekolah 

Dasar :  

4.1.3. Draf Produk Awal Model Permainan Aktivitas Luar Kelas Pada Siswa 

Kelas V Di SD N 01 Ungaran 

4.1.3.1. Pengertian permainan Aktivitas Luar Kelas 

Permainan aktivitas luar kelas adalah permainan yang dikembangkan dari 

permainan – permainan aktivitas luar ruangan sesungguhnya dengan cara 

memodifikasi beberapa peraturan dan bentuk rintangan. Ukuran lapangan dapat 

disesuaikan dengan jumlah pemain atau kondisi daerah permainan. Jumlah 

pemain dapat disesuaikan dengan banyaknya siswa atau dibagi sesuai dengan 

jumlah siswa. Permainan – permainan tersebut meliputi : gelang berjalan, jaringan 

multikontrol, regu pemadam kebakaran, pemimpin dan tentara, melepas belenggu. 

Waktu yang dibutuhkan setiap permainan adalah 5 menit. 

4.1.3.2 Peraturan Permainan 

Berikut ini adalah peraturan -peraturan dalam setiap permainan aktivitas 

luar kelas modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. 

Disini hasil pengembangan menitik beratkan pada permainan jaringan 

multikontrol dan permainan pemimpin dan tentara. 

Peraturan dalam setiap permainan permainan aktivitas luar kelas modifikasi antara 

lain: 

1) Gelang Berjalan 

Persyaratan Permainan 

(7) Golongan umur: 7 tahun ke atas 

(8) Tujuan permainan: team building, energizer, dan learning 
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(9) Waktu pelaksanaan: 5 menit 

(10) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(11) Jumlah peserta: minimal 5 orang, maksimal tidak dibatasi 

(12) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia 

Persiapan alat 

(3) Potong tali rafia dengan panjang 6 meter sebanyak jumlah kelompok yang 

dibentuk 

(4) Sambungkan kedua ujung tali sehingga membentuk lingkaran 

Cara bermain 

(6) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 

minimal 5 orang. Jumlah kelompok minimal untuk permainan ini adalah 2 

kelompok. 

(7) Mintalah masing-masing kelompok untuk berdiri berjajar dengan tangan 

saling bergandengan. 

(8) Berikan gelang tali rafia kepada anggota kelompok yang paling ujung. 

Kalungkan gelang tersebut pada lehernya. 

(9) Mintalah kepadanya untuk memindahkan gelang itu ke anggota kelompok 

di ujung yang lain tanpa melepaskan gandengan tangan. 

(10) Perpindahan gelang antar siswa harus dilakukan melalui lengan. 

Kelompok yang berhasil memindahkan gelang dari ujung satu ke ujung 

lainnya paling cepat, berhak menjadi juaranya. 
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Gambar 9.Cara Bermain Gelang Berjalan (Draf Awal) 

2) Jaringan Multikontrol 

Persyaratan Permainan 

(7) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(8) Tujuan permainan: team building, communication, energizer, dan ice 

breaker 

(9) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(10) Waktu pelaksanaan: 7 menit untuk setiap kelompok 

(11) Jumlah peserta: 6 orang (untuk 1 kelompok) 

(12) Alat dan bahan yang dibutuhkan: pulpen atau pensil, tali rafia, dan 

botol atau kaleng. 

Persiapan alat 

(4) Buat segitiga sama sisi imajiner dengan jarak pusat segitiga ke setiap 

sudutnya lebih kurang 2 meter. 
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(5) Ikat ujung pulpen dengan tali. Dari ujung pulpen tersebut ikatkan 5 tali 

sehingga tiap ujung tali bisa dipegang oleh 5 orang. 

(6) Tempatkan botol di pusat segitiga tersebut 

Cara bermain 

(8) Atur peserta membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6 orang. 

(9) Mintalah kelompok itu untuk memilih satu orang untuk menjadi pemandu. 

(10) Setiap peserta yang lain berdiri saling membelakangi. Satu orang di 

bagian dalam menghadap ke pusat segitiga. Sedangkan yang lainnya 

menghadap keluar segitiga. 

(11) Tiap orang yang menghadap keluar segitiga memegang ujung tali 

yang ujungnya disambungkan dengan pulpen. 

(12) Orang yang memegang tali tidak diperkenankan menoleh atau 

melihat ke posisi pulpen yang akan dimasukkan. Untuk memasukkannya. 

Pemegang tali hanya mendengar aba-aba dari teman pasangannya yang 

menghadap ke bagian dalam lingkaran. Pemberi aba-aba tidak boleh 

membantu pemegang tali atau menyentuh tali tersebut 

(13) Tugas dari peserta adalah memasukan pulpen tersebut ke dalam 

mulut botol di pusat segitiga. 

(14) Waktu yang disediakan setiap kelompok untuk menyelesaikan 

permainan ini adalah maksimal 5 menit. Jika kelompok sudah berhasil 

melakukannya, permainan dihentikan. Kelompok yang menyelesaikan 

permainan paling cepat berhak diberikan gelar juara. 
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Gambar 10. Cara Bermain Jaringan Multikontrol (Draf Awal) 

3) Regu Pemadam Kebaran ( Fire Brigade) 

Persyaratan Permainan 

(7) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(8) Tujuan permainan: team building dan energizer 

(9) Tempat pelaksanaan: outdoor 

(10) Waktu pelaksanaan: 7 menit 

(11) Jumlah peserta: minimal 5 orang 

(12) Alat dan bahan yang dibutuhkan: ember/tempat air, air, botol 

plastic bekas air mineral, dan tali rafia atau kapur tulis 

Persiapan alat dan bahan 

(5) Siapkan 2 buah ember untuk setiap kelompok. Masing-masing ember 

diletakkan terpisah, satu ember ditempatkan pada garis start dan ember 
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lain pada garis finish. Jarak antara garis start dan garis finish sekitar 20 

meter atau disesuaikan kemampuan peserta. 

(6) Tandai di atas tanah garis start sebagai sumber air dan finish sebaggai 

lokasi kebakaran. 

(7) Lubangi botol plastik bekas air mineral sebanyak mungkin dengan 

menggunakan paku atau logam tajam lain pada seluruh permukaan botol 

(lebih banyak lubang membuat permainan lebih menantang dan menarik). 

(8) Isi ember di garis start dengan air secukupnya. 

Cara bermain 

(5) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok bisa terdiri dari 

5-8 peserta. 

(6) Tugas setiap kelompok pemadam kebakaran adalah memindahkan air dari 

ember yang dianggap sebagai sungai/sumber air (start) ke ember lainnya 

(finish) dengan menggunakan botol berlubang dalam waktu secepat 

mungkin. 

(7) Untuk mengurangi kebocoran air, setiap anggota kelompok diperbolehkan 

menutupnya dengan menggunakan jari tangannya. Akan tetapi, tidak boleh 

menggunakan alat yang lain. 

(8) Setelah waktu yang disediakan habis maka kelompok yang menang adalah 

kelompok yang berhasil memindahkan air paling banyak. 
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Gambar 11. Cara Bermain Regu Pemadam Kebakaran (Draf Awal) 

4) Membebaskan Belenggu (Break Free) 

Persyaratan Permainan 

(7) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(8) Tujuan permainan: team building, learning, dan energizer 

(9) Waktu pelaksanaan: 7 menit 

(10) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(11) Jumlah peserta: minimal 6 orang, jumlah ideal 10-30 orang 

(12) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia, dipotong dengan 

panjang sekitar 1.5 meter sebanyak jumlah peserta 

Cara bermain 

(6) Setiap peserta mendapat  dua utas tali. 

(7) Minta peserta untuk berpasangan secara bebas 
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(8) Setelah pasangan berhadap-hadapan, minta mereka untuk mengkaitkan tali 

yang dibawa masing-masing pada kedua tangannya dan pergelangan 

pasangannya secara menyilang. 

(9) Minta setiap pasangan untuk melepaskan silangan tali tanpa membuka 

ikatan dari pergelangan tangannya. 

(10) Jika ada pasangan yang berhasil, semua peserta diminta berhenti. 

Pasangan yang berhasil melepaskan silangan diminta ke depan dan 

mempraktekkan caranya di hadapan peserta lain. 

 

Gambar 12. Cara Bermain Break Free (Draf Awal) 

5) Pemimpin Dan Tentara 

Persyaratan Permainan 

(7) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(8) Tujuan permainan: team building, communication, dan energizer 

(9) Tempat pelaksanaan: outdoor 
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(10) Waktu pelaksanaan: tidak dibatasi 

(11) Jumlah peserta: minimal 5 orang, idealnya sekitar 10 orang 

(12) Alat dan bahan yang dibutuhkan: kain penutup mata, rute 

perjalanan, tali rafia, beberapa pasak bambu kecil. 

Pengaturan tempat 

(3) Bentuk rute bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

(4) Batas rute dibuat dengan menggunakan tali rafia atau menggunakan kapur 

tulis dan lain-lain. 

 

Gambar 13. Rute Permainan pemimpin dan Tentara (Draf Awal) 

Cara bermain 

(7) Peserta dibagi menjadi berpasang-pasangan. 

(8) Bentuk pasangan tadi menjadi dua shaf. 
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(9) Barisan paling depan berperan sebagai tentara, matanya ditutup dengan 

kain hitam. Sementara barisan belakang berperan sebagai pemimpin. 

(10) Pada gambar rute perjalanan, ada beberapa rintangan 1,2,dan 3 

untuk menambah serunya rute yang dilalui. Pada rute 1, peserta yang 

melintas diharuskan melangkahi tali tanpa menyentuhnya. Ketika mereka 

melewati rute 2 dan 3, peserta harus merunduk untuk menghindari tali 

yang terbentang menghalangi jalan. 

(11) Pemimpin hanya boleh member aba-aba dengan suara (komunikasi 

verbal) dan tidak diperbolehkan berada didepan atau di belakang tentara. 

(12) Pasangan yang mencapai garis finish lebih awal, keluar sebagai 

juaranya 

 

Gambar 14. Cara Bermain Pemimpin dan Tentara (Draf Awal) 

4.1.4 Validasi Ahli 

4.1.4.1 Validasi Ahli Draf Produk Awal 
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 Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan aktivitas luar 

kelas bagi siswa Sekolah Dasar sebelum diujicobakan dalam uji kelompok kecil, 

produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan 

bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan satu orang ahli permainan yang berasal 

dari trainer outdoor activity, yaitu (Wahyu Fajar Pasadena), dan dua ahli 

pembelajaran (Supardi, A. Ma. Pd dan Hadi Astutik, S. Pd) dengan kualifikasi: (1) 

Wahyu Fajar Pasadena, adalah guru serta pelatih kegiatan aktivitas luar kelas  MI 

Al Hikmah Gedang Anak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, (2) 

Supardi, A. Ma. Pd adalah guru penjas SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang (3) Hadi Astutik, S. Pd adalah guru penjas 

SD Negeri 02 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang. 

 Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan aktivitas luar kelas modifikasi, dengan disertai lembar evaluasi untuk 

ahli dan guru penjas Sekolah Dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi 

aspek kualitas model permainan, saran, serta komentar ahli penjas dan guru penjas 

Sekolah Dasar terhadap model permainan aktivitas luar kelas. Hasil evaluasi 

berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan menggunakan skala 

likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu angka yang tersedia 

pada lembar evaluasi. 

4.1.4.2 Diskripsi Data Validasi Ahli 

 Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah model pembelajaran permainan aktivitas luar 
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kelas modifikasi apakah dapat digunakan sebagai uji coba skala kecil dan uji coba 

lapangan.Hasil pengisian kuesioner para ahli dapat dilihat pada lampiran. 

 Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan 

guru Penjas Sekolah Dasar didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

dalam kategori penilaian “baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

permainan aktivitas luar kelas bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dapat digunakan 

untuk uji coba skala kecil. Masukan berupa saran dan komentar pada produk 

model permainan tradisional gobak sodor modifikasi, sangat diperlukan untuk 

perbaikan terhadap model tersebut. 

4.1.4.3  Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

 Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk 

atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan 

revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas 

Sekolah Dasar sebagai berikut: 

1) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 

alternatif alat permainan dengan jumlah pemain yang terlibat dalam permainan 

aktivitas luar kelas. 

2) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah waktu dalam 

setiap permainan ditentukan sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi 

peserta dan juga disesuaikan dengan jam pelajaran pada pembelajaran tersebut 

sehingga tidak mengganggu jam pelajaran lain ataupun waktu istirahat bagi 

siswa. 

4.1.5 Data Uji Coba Kelompok Kecil 
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 Setelah produk model permainan aktivitas luar kelas, divalidasi oleh ahli 

dan para guru Penjas Sekolah Dasar serta dilakukan revisi, maka pada tanggal 20 

Juni 2012 produk diujicobakan kepada siswa kelas V SD N 01 Ungaran yang 

berjumlah 10 siswa. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel 

secara acak (random sampling). 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari uji coba ini digunakan sebagai 

dasar melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. 

Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

denyut nadi siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi dan tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba 

kelompok kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji kelompok kecil. Siswa 

cenderung aktif bergerak dalam melakukan permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi. Dengan melihat tabel denyut nadi siswa pada saat uji produk skala 

kecil. 

 Berdasarkan data pada hasil koesioner yang diisi para siswa diperoleh 

presentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 89,00%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SD N 01 Ungaran 

Berikut tabel hasil koesioner pada uji coba skala kecil: 
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Tabel 2.Data hasil uji coba skala kecil (N=10) 

Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

1.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatkan semangat belajar 

penjasorkes 

ya 100% 
Sangat 
baik 

2.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menanamkan rasa percaya diri 

ya 100% 
Sangat 
baik 

3.Saya sangat malas mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena panas, 

membuat badan berkeringat dan bau 

tidak 80% Baik 

4.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatan persaudaraan/persahabatan 

antar teman 

ya 100% 
Sangat 
baik 

5.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menambah semangat dan gairah belajar 

ya 100% 
Sangat 
baik 

6.Saya lebih suka pembelajaran penjasorkes 

yang sesungguhnya daripada permainan 

aktivitas luar kelas 

tidak 80% Baik 

7.Saya sering bercanda dengan teman 

daripada memperhatikan proses 

pembelajaran penjasorkes yang sedang 

berlangsung 

tidak 80% Baik 

8.Saya akan belajar penjasorkes dengan 

menggunakan cara permainan aktivitas 
ya 100% 

Sangat 
baik 
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luar kelas 

9.Dengan mengikuti permainan aktivitas 

luar kelas, saya dapat menguasai pola 

gerak dengan baik 

ya 100% 
Sangat 
baik 

10.Saat dirumah melakukan permainan 

aktivitas luar kelas untuk belajar 

penjasorkes 

ya 70% Baik 

11.Guru memberikan permainan aktivitas 

luar kelas membuat saya lebih semangat 

mengikuti pembelajaran penjasorkes 

ya 100% 
Sangat 
baik 

12.Guru selalu memberikan motivasi pada 

saat permainan berlangsung,membuat 

saya lebih aktif mengikuti pembelajaran 

penjasorkes 

ya 90% Sangat 
baik 

13.Saya tidak menginginkan guru 

pendidikan jasmani yang mempunyai 

pengalaman banyak dalam aktivitas luar 

kelas 

tidak 80% baik 

14.Saya senang mengikuti aktivitas luar 

karena menggunakan lapangan sekolah 

sendiri 

ya 70% Baik 

15.Alat danfasilitas yang dimodifikasi 

membuat saya lebih tertarik 
ya 90% 

Sangat 
baik 

16.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes dengan metode/cara yang 

digunakan adalah permainan aktivitas luar 

kelas 

ya 100% 
Sangat 
baik 

17.Guru melakukan modifikasi permainan 

yang membuat permainan menjadi 

menarik 

ya 100% 
Sangat 
baik 
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18.Metode/cara mengajar yang digunakan 

guru penjasorkes sangat tepat bagi saya 

sehingga saya dapat merasakan manfaat 

pembelajaran 

ya 80% Baik 

19.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena materi yang 

disampaikan mudah dipahami 

ya 100% 
Sangat 
baik 

20.Saya tidak mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena saya tidak suka 

dengan materi yang diberikan guru 

tidak 60% 
Cukup 
baik 

Rata-rata  89,00% Baik 

 

 

Gambar 15.Grafik persentase hasil uji coba skala kecil (N=10) 
 Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

 Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model 

pembelajaran aktivitas luar kelas modifikasi diujicobakan dalam skala kecil pada 

siswa kelas V SD N 01 Ungaran, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal 
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ini sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini 

adalah berbagai permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada 

skala kecil: 

1. Cara bermain 

Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, masing-masing kelompok harus 

aktif bergerak. Setiap permainan cenderung memberikan kesempatan untuk 

kelompok yang sedang bermain untuk menyelesaikan tugas dari permainan 

tersebut,sehinngga setiap jenis permainan memerlukan waktu yang lama untuk 

bermain. Dengan permasalahan tersebut maka pemain cenderung kurang 

bersemangat dan berfikir. 

4.1.5.1 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar pada produk 

atau model yang telah diujicobakan kedalam uji skala kecil, maka dapat segera 

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

penjas Sekolah Dasar terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah uji 

coba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut: 

Tabel 3. Revisi Produk Permainan Aktivitas Luar Kelas Modifikasi 

Perbedaan 
Aktivitas Luar 

Kelas 

Aktivitas Luar Kelas 

Modifikasi 
Keterangan 

Bentuk 

Alat,Lapangan, 

dan Peraturan 

Permainan 

Bentuk alat sesuai 

dengan buku 

panduan permainan 

aktivitas luar 

Bentuk alat dan 

bentuk lapangan 

dimodifikasi, 

disesuaikan dengan 

Disesuaikan 

dengan jumlah 

siswa dan 

lapngan 



65 
 

 
 

ruangan yang 

sebenarnya, 

peraturan pun sama 

persis dengan 

permainan 

sebenarnya 

kebutuhan lapangan 

serta kemampuan 

peserta didik, 

peraturan permainan 

pun lebih dibuat 

sederhana agar 

permainan berjalan 

menyenangkan 

sekolah yang 

ada 

Lamanya 

Permainan 

setiap permainan 5-

10 menit 

Setiap permainan 

hanya dengan waktu 

3-5 menit 

Pemain dalam 

permainan 

lebih aktif 

1. Cara bermain  

Dalam pelaksanaan uji coba skala kecil, bagi setiap kelompok yang sedang 

melakukan permainan diberikan batas waktu yang ditentukan oleh guru, ini 

berguna untuk menambah tantangan dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan 

permainan. Terutama pada permainan jaringan multikontrol serta permainan 

pemimpin dan tentara. 

4.1.6 Draf Setelah Uji Coba Skala Kecil Pengembangan Model Pembelajaran 

Permainan Aktivitas Luar Kelas Modifikasi 

4.1.6.1 Pengertian 

Permainan aktivitas luar kelas modifikasi adalah permainan yang 

dikembangkan dari permainan – permainan aktivitas luar ruangan sesungguhnya 

dengan cara memodifikasi beberapa peraturan dan bentuk rintangan. Ukuran 
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lapangan dapat disesuaikan dengan jumlah pemain atau kondisi daerah permainan. 

Jumlah pemain dapat disesuaikan dengan banyaknya siswa atau dibagi sesuai 

dengan jumlah siswa. Permainan – permainan tersebut meliputi : gelang berjalan, 

jaringan multikontrol, regu pemadam kebakaran, pemimpin dan tentara, melepas 

belenggu. Waktu yang dibutuhkan setiap permainan adalah 1-3 menit. 

4.1.6.2 Peraturan permainan 

Berikut ini adalah peraturan -peraturan dalam Permainan Aktivitas Luar 

Kelas Modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. 

Peraturan dalam Pembelajaran Permainan Aktivitas Luar Kelas Modifikasi antra 

lain: 

1) Gelang Berjalan 

Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 7 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, energizer, dan learning 

(3) Waktu pelaksanaan: 2 menit 

(4) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(5) Jumlah peserta: minimal 5 orang, maksimal tidak dibatasi 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia 

Persiapan alat 

(1) Potong tali rafia dengan panjang 6 meter sebanyak jumlah kelompok yang 

dibentuk 

(2) Sambungkan kedua ujung tali sehingga membentuk lingkaran 
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Cara bermain 

(1) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 

minimal 5 orang. Jumlah kelompok minimal untuk permainan ini adalah 2 

kelompok. 

(2) Mintalah masing-masing kelompok untuk berdiri berjajar dengan tangan 

saling bergandengan. 

(3) Berikan gelang tali rafia kepada anggota kelompok yang paling ujung. 

Kalungkan gelang tersebut pada lehernya. 

(4) Mintalah kepadanya untuk memindahkan gelang itu ke anggota kelompok 

di ujung yang lain tanpa melepaskan gandengan tangan. 

(5) Perpindahan gelang antar siswa harus dilakukan melalui lengan. 

Kelompok yang berhasil memindahkan gelang dari ujung satu ke ujung 

lainnya paling cepat, berhak menjadi juaranya. 

 

Gambar 16.Cara Bermain Gelang Berjalan (Produk Akhir) 
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2) Jaringan Multikontrol 

Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, communication, energizer, dan ice 

breaker 

(3) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: 5 menit untuk setiap kelompok 

(5) Jumlah peserta: 10 orang (untuk 2 kelompok), jumlah ideal 24-30 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: pulpen atau pensil, tali rafia, dan botol 

atau kaleng. 

Persiapan alat 

(1) Buat segitiga sama sisi imajiner dengan jarak pusat segitiga ke setiap 

sudutnya lebih kurang 2 meter. 

(2) Ikat ujung pulpen dengan tali. Dari ujung pulpen tersebut ikatkan 3 tali 

sehingga tiap ujung tali bisa dipegang oleh 3 orang. 

(3) Tempatkan botol di pusat segitiga tersebut 

Cara bermain 

(1) Atur peserta membentuk kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6 orang. 

(2) Mintalah kelompok itu untuk memilih satu orang untuk menjadi 

pengarah,setelah itu angota kelompok yang lain menempati tiap-tiap sudut 

segitiga sama sisi imajiner. Jarak dari pusat segitiga ke tiap sudutnya 

sekitar 2 meter. 
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(3) Setiap anggota kelompok berdiri membelakangi. Satu orang di bagian 

dalam menghadap ke pusat segitiga. Sedangkan yang lainnya menghadap 

keluar segitiga. 

(4) Tiap orang yang menghadap keluar segitiga memegang ujung tali yang 

ujungnya disambungkan dengan pulpen. 

(5) Orang yang memegang tali tidak diperkenankan menoleh atau melihat ke 

posisi pulpen yang akan dimasukkan. Untuk memasukkannya. Pemegang 

tali hanya mendengar aba-aba dari teman pasangannya yang menghadap 

ke bagian dalam lingkaran. Pemberi aba-aba tidak boleh membantu 

pemegang tali atau menyentuh tali tersebut 

(6) Tugas dari peserta adalah memasukan pulpen tersebut ke dalam mulut 

botol di pusat segitiga. 

(7) Waktu yang disediakan setiap kelompok untuk menyelesaikan permainan 

ini adalah maksimal 4 menit. Jika kelompok sudah berhasil melakukannya, 

permainan dihentikan. Kelompok yang menyelesaikan permainan paling 

cepat berhak diberikan gelar juara. 
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Gambar 17. Cara Bermain Jaringan Multikontrol (Produk Akhir) 

3) Regu Pemadam Kebakaran ( Fire Brigade) 

Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building dan energizer 

(3) Tempat pelaksanaan: outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: 5 menit 

(5) Jumlah peserta: minimal 5 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: ember/tempat air, air, botol plastic bekas 

air mineral, dan tali rafia atau kapur tulis 

Persiapan alat dan bahan 

(1) Siapkan 2 buah ember untuk setiap kelompok. Masing-masing ember 

diletakkan terpisah, satu ember ditempatkan pada garis start dan ember 
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lain pada garis finish. Jarak antara garis start dan garis finish sekitar 20 

meter atau disesuaikan kemampuan peserta. 

(2) Tandai di atas tanah garis start sebagai sumber air dan finish sebaggai 

lokasi kebakaran. 

(3) Lubangi botol plastik bekas air mineral sebanyak mungkin dengan 

menggunakan paku atau logam tajam lain pada seluruh permukaan botol 

(lebih banyak lubang membuat permainan lebih menantang dan menarik). 

(4) Isi ember di garis start dengan air secukupnya. 

Cara bermain 

(1) Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok, satu kelompok bisa terdiri dari 

5-8 peserta. 

(2) Tugas setiap kelompok pemadam kebakaran adalah memindahkan air dari 

ember yang dianggap sebagai sungai/sumber air (start) ke ember lainnya 

(finish) dengan menggunakan botol berlubang dalam waktu secepat 

mungkin. 

(3) Untuk mengurangi kebocoran air, setiap anggota kelompok diperbolehkan 

menutupnya dengan menggunakan jari tangannya. Akan tetapi, tidak boleh 

menggunakan alat yang lain. 

(4) Setelah waktu yang disediakan habis maka kelompok yang menang adalah 

kelompok yang berhasil memindahkan air paling banyak. 
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Gambar 18. Cara Bermain Regu Pemadam Kebakaran 

4) Membebaskan belenggu (Break Free) 

Persyaratan Permaianan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, learning, dan energizer 

(3) Waktu pelaksanaan: 2 menit 

(4) Tempat pelaksanaan: indoor atau outdoor 

(5) Jumlah peserta: minimal 6 orang, jumlah ideal 10-30 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: tali rafia, dipotong dengan panjang 

sekitar 1.5 meter sebanyak jumlah peserta 

Cara bermain 

(1) Setiap peserta mendapat  dua utas tali. 

(2) Minta peserta untuk berpasangan secara bebas 
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(3) Setelah pasangan berhadap-hadapan, minta mereka untuk mengkaitkan tali 

yang dibawa masing-masing pada kedua tangannya dan pergelangan 

pasangannya secara menyilang. 

(4) Minta setiap pasangan untuk melepaskan silangan tali tanpa membuka 

ikatan dari pergelangan tangannya. 

(5) Jika ada pasangan yang berhasil, semua peserta diminta berhenti. Pasangan 

yang berhasil melepaskan silangan diminta ke depan dan mempraktekkan 

caranya di hadapan peserta lain. 

 

Gambar 19. Cara Bermain Break Free (Produk Akhir) 

5) Pemimpin dan tentara 

Persyaratan Permainan 

(1) Golongan umur: 9 tahun ke atas 

(2) Tujuan permainan: team building, communication, dan energizer 

(3) Tempat pelaksanaan: outdoor 

(4) Waktu pelaksanaan: tidak dibatasi 
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(5) Jumlah peserta: minimal 5 orang, idealnya sekitar 10 orang 

(6) Alat dan bahan yang dibutuhkan: kain penutup mata, rute perjalanan, tali 

rafia, beberapa pasak bambu kecil. 

Pengaturan tempat 

(1) Bentuk rute bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

(2) Batas rute dibuat dengan menggunakan tali rafia atau menggunakan kapur 

tulis dan lain-lain. 

 

Gambar 20. Rute Permainan pemimpin dan Tentara (Produk Akhir) 

Cara bermain 

(1) Kelompok memilih salah satu orang untuk menjadi pemimpin. 

(2) Bentuk 1 baris kebelakang setelah memilih satu pemimpin yang berada 

diluar  barisan. 
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(3) Barisan berperan sebagai tentara, matanya ditutup dengan kain hitam. 

Sementara satu orang diluar lintasan berperan sebagai pemimpin. 

(4) Pada gambar rute perjalanan, ada beberapa rintangan 1,2,dan 3 untuk 

menambah serunya rute yang dilalui. Pada rute 1, peserta yang melintas 

diharuskan melangkahi tali tanpa menyentuhnya. Ketika mereka melewati 

rute 2 dan 3, peserta harus merunduk untuk menghindari tali yang 

terbentang menghalangi jalan. 

(5) Pemimpin hanya boleh member aba-aba dengan suara (komunikasi verbal) 

dan tidak diperbolehkan berada didepan atau di belakang tentara. 

 

Gambar 21. Cara Bermain Pemimpin dan Tentara (Produk Akhir) 

4.1.7. Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta 

uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam 

lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh siswa kelas V SD N 01 
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Ungaran yang berjumlah 30 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan 

menggunakan pengukuran denyut nadi dan kuesioner. 

  Berdasarkan data uji lapangan I didapatkan persentase sebesar 80,83%, 

setelah dilakukan revisi dan uji lapangan II didapatkan presentase sebesar 83,33% 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi ini telah memenuhi kriteria baik setelah dilakukan uji lapangan 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar di Ungaran. Berikut 

tabel persentase kuesioner siswa: 

Tabel 4. Data hasil uji lapangan I (N=30) 

Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

1.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatkan semangat belajar 

penjasorkes 

ya 86,67% Baik 

2.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menanamkan rasa percaya diri 

ya 96,67% 
Sangat 
baik 

3.Saya sangat malas mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena panas, 

membuat badan berkeringat dan bau 

tidak 80% Baik 

4.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatan persaudaraan/persahabatan 

antar teman 

ya 93,33% 
Sangat 
baik 

5.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menambah semangat dan gairah belajar 

ya 83,33% Baik 

6.Saya lebih suka pembelajaran penjasorkes tidak 76,67% Baik 
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yang sesungguhnya daripada permainan 

aktivitas luar kelas 

7.Saya sering bercanda dengan teman 

daripada memperhatikan proses 

pembelajaran penjasorkes yang sedang 

berlangsung 

tidak 80% Baik 

8.Saya akan belajar penjasorkes dengan 

menggunakan cara permainan aktivitas 

luar kelas 

ya 80% Baik 

9.Dengan mengikuti permainan aktivitas 

luar kelas, saya dapat menguasai pola 

gerak dengan baik 

ya 76,67% Baik 

10.Saat dirumah melakukan permainan 

aktivitas luar kelas untuk belajar 

penjasorkes 

ya 73,33% Baik 

11.Guru memberikan permainan aktivitas 

luar kelas membuat saya lebih semangat 

mengikuti pembelajaran penjasorkes 

ya 80% Baik 

12.Guru selalu memberikan motivasi pada 

saat permainan berlangsung,membuat 

saya lebih aktif mengikuti pembelajaran 

penjasorkes 

ya 80% Baik 

13.Saya tidak menginginkan guru 

pendidikan jasmani yang mempunyai 

pengalaman banyak dalam aktivitas luar 

kelas 

tidak 80% Baik 

14.Saya senang mengikuti aktivitas luar 

karena menggunakan lapangan sekolah 

sendiri 

ya 56,67% 
Cukup 
baik 

15.Alat danfasilitas yang dimodifikasi ya 73,33% Baik 
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membuat saya lebih tertarik 

16.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes dengan metode/cara yang 

digunakan adalah permainan aktivitas luar 

kelas 

ya 80% Baik 

17.Guru melakukan modifikasi permainan 

yang membuat permainan menjadi 

menarik 

ya 86,67% Baik 

18.Metode/cara mengajar yang digunakan 

guru penjasorkes sangat tepat bagi saya 

sehingga saya dapat merasakan manfaat 

pembelajaran 

ya 80% Baik 

19.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena materi yang 

disampaikan mudah dipahami 

ya 93,33% 
Sangat 
baik 

20.Saya tidak mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena saya tidak suka 

dengan materi yang diberikan guru 

tidak 80% Baik 

Rata-rata  80,83% Baik 

 

Tabel 5. Data hasil uji lapangan II (N=30) 

Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

1.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatkan semangat belajar 

penjasorkes 

ya 93,33% 
Sangat 
baik 

2.Saya tertarik mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menanamkan rasa percaya diri 

ya 100% 
Sangat 
baik 

3.Saya sangat malas mengikuti permainan tidak 83,33% Baik 
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aktivitas luar kelas karena panas, 

membuat badan berkeringat dan bau 

4.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

meningkatan persaudaraan/persahabatan 

antar teman 

ya 100% 
Sangat 
baik 

5.Saya senang mengikuti permainan 

aktivitas luar kelas karena dapat 

menambah semangat dan gairah belajar 

ya 86,67% Baik 

6.Saya lebih suka pembelajaran penjasorkes 

yang sesungguhnya daripada permainan 

aktivitas luar kelas 

tidak 76,67% Baik 

7.Saya sering bercanda dengan teman 

daripada memperhatikan proses 

pembelajaran penjasorkes yang sedang 

berlangsung 

tidak 83,33% Baik 

8.Saya akan belajar penjasorkes dengan 

menggunakan cara permainan aktivitas 

luar kelas 

ya 83,33% Baik 

9.Dengan mengikuti permainan aktivitas 

luar kelas, saya dapat menguasai pola 

gerak dengan baik 

ya 80% Baik 

10.Saat dirumah melakukan permainan 

aktivitas luar kelas untuk belajar 

penjasorkes 

ya 70% Baik 

11.Guru memberikan permainan aktivitas 

luar kelas membuat saya lebih semangat 

mengikuti pembelajaran penjasorkes 

ya 83,33% Baik 

12.Guru selalu memberikan motivasi pada 

saat permainan berlangsung,membuat 
ya 83,33% Baik 
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saya lebih aktif mengikuti pembelajaran 

penjasorkes 

13.Saya tidak menginginkan guru 

pendidikan jasmani yang mempunyai 

pengalaman banyak dalam aktivitas luar 

kelas 

tidak 80% Baik 

14.Saya senang mengikuti aktivitas luar 

karena menggunakan lapangan sekolah 

sendiri 

ya 56,67% 
Cukup 
baik 

15.Alat danfasilitas yang dimodifikasi 

membuat saya lebih tertarik 
ya 70% Baik 

16.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes dengan metode/cara yang 

digunakan adalah permainan aktivitas luar 

kelas 

ya 83,33% Baik 

17.Guru melakukan modifikasi permainan 

yang membuat permainan menjadi 

menarik 

ya 90% 
Sangat 
baik 

18.Metode/cara mengajar yang digunakan 

guru penjasorkes sangat tepat bagi saya 

sehingga saya dapat merasakan manfaat 

pembelajaran 

ya 83,33% Baik 

19.Saya senang mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena materi yang 

disampaikan mudah dipahami 

ya 96,67% 
Sangat 
baik 

20.Saya tidak mengikuti pembelajaran 

penjasorkes karena saya tidak suka 

dengan materi yang diberikan guru 

tidak 83,33% Baik 

Rata-rata  83,33% Baik 
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Gambar 22.Grafik presentase hasil uji lapangan I (N=30) 

 

 

Gambar 23.Grafik presentase hasil uji lapangan II (N=30) 

 

4.1.8. Analisis Data 

Pada analisis data hasil uji coba kelompok kecil. Analisis data uji coba 

berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil yang diperoleh melalui 

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas dalam meningkatkan 

semangat belajar didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan aktivitas luar kelas telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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2) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas untuk penanaman rasa 

percaya diri didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

3) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas karena rasa malas didapat 

persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

kualitas model permainan aktivitas luar kelas modifikasi telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4) Aspek kesenangan permainan aktivitas luar kelas guna meningkatkan 

persaudaraan/persahabatan antar teman, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5) Aspek peningkatan gairah belajar, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6) Aspek suka pembelajaran penjasorkes, didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7) Aspek keseriusan dalam pembelajaran, didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8) Aspek belajar penjasorkes dengan menggunakan permainan aktivitas luar 

kelas, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
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maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

9) Aspek penggunaan permainan aktivitas luar kelas agar dapat menguasai pola 

gerak, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

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

digunakan. 

10) Aspek melakukan permainan aktivitas luar kelas saat dirumah, didapat 

persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11) Aspek pemberian permainan oleh guru, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12) Aspek pemberian motivasi oleh guru saat permainan sedang berlangsung, 

didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

13) Aspek ketertarikan terhadap guru, didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14) Aspek kesukaan permainan aktivitas luar kelas dengan lapangan sekolah 

sendiri, didapat persense 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi criteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 
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15) Aspek fasilitas permainan, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

16) Aspek pemilihan model pembelajaran, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17) Aspek modifikasi guru terhadap permainan aktivitas luar kelas, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

18) Aspek pemilihan metode pembelajaran agar mudah dipahami, didapat 

persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

19) Aspek pemahaman materi, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20) Aspek minat belajar siswa, didapat persentase 60%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

4.1.8.1. Analisis Hasil Uji Coba Lapangan 

 Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 

pada 20 Juni 2012 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 

89,00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan aktivitas luar 
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kelas modifikasi telah memenehui kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas V SD N 01 Ungaran. 

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh 

melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas dalam meningkatkan 

semangat belajar didapat persentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan aktivitas luar kelas telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas untuk penanaman rasa 

percaya diri didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek kualitas model permainan aktivitas luar kelas 

modifikasi telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

3) Aspek ketertarikan permainan aktivitas luar kelas karena rasa malas didapat 

persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

kualitas model permainan aktivitas luar kelas modifikasi telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4) Aspek kesenangan permainan aktivitas luar kelas guna meningkatkan 

persaudaraan/persahabatan antar teman, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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5) Aspek peningkatan gairah belajar, didapat persentase 86,67%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

6) Aspek suka pembelajaran penjasorkes, didapat persentase 76,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7) Aspek keseriusan dalam pembelajaran, didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8) Aspek belajar penjasorkes dengan menggunakan permainan aktivitas luar 

kelas, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

9) Aspek penggunaan permainan aktivitas luar kelas agar dapat menguasai pola 

gerak, didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

10) Aspek melakukan permainan aktivitas luar kelas saat dirumah, didapat 

persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11) Aspek pemberian permainan oleh guru, didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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12) Aspek pemberian motivasi oleh guru saat permainan sedang berlangsung, 

didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

13) Aspek ketertarikan terhadap guru, didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

14) Aspek kesukaan permainan aktivitas luar kelas dengan lapangan sekolah 

sendiri, didapat persense 56,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi criteria cukup baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan (bersyarat). 

15) Aspek fasilitas permainan, didapat persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

16) Aspek pemilihan model pembelajaran, didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

17) Aspek modifikasi guru terhadap permainan aktivitas luar kelas, didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

18) Aspek pemilihan metode pembelajaran agar mudah dipahami, didapat 

persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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19) Aspek pemahaman materi, didapat persentase 96,67%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

20) Aspek minat belajar siswa, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

4.2. Pembahasan 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas, didapat rata-rata penilaian 

82%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan aktivitas 

luar kelas ini telah memenuhi kriteria baik, karena permainan tersebut merupakan 

sarana pembelajaran dalam penjas orkes yang efektif di Sekolah Dasar, sehingga 

dapat digunakan untuk siswa V atas SD N 01 Ungaran. 

 Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata 

penilaian 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan aktivitas luar kelas ini telah memenuhi kriteria baik, karena permainan 

tersebut dapat menjadikan pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar lebih 

menarik dan siswa tidak merasa jenuh, sehingga dapat digunakan untuk siswa 

kelas V SD N 01 Ungaran. 

 Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran II, didapat rata-rata 

penilaian 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan aktivitas luar kelas ini memenuhi kriteria sangat baik, karena 

permainan tersebut dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan berfikir cepat 
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kepada siswa melalui tantangan-tantangan setiap permainan, sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas atas SD N 01 Ungaran. 

 Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat presentasi pilihan 

jawaban yang sesuai 89,00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

produk permainan aktivitas luar kelas ini telah memenuhi kriteria baik, karena 

siswa aktif serta minat dalam mengikuti pembelajaran meningkat melalui 

permainan tersebut jika dilihat dari meningkatnya denyut nadi siswa sesudah 

melakukan permainan dan permintaan dari seluruh siswa untuk kegiatan belajar 

penjasorkes dengan menggunakan permainan tersebut, sehingga dari uji coba 

kelompok kecil model ini dapat digunakan untuk siswa kelas atas SD N 01 

Ungaran. 

 Hasil analisis data uji coba lapangan didapat presentasi pilihan jawaban 

yang sesuai 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan aktivitas luar kelas ini memenuhi kriteria baik, hasil tersebut didapat 

dari permainan jaringan multikontrol serta permainan pemimpin dan tentara 

karena siswa sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran melalui permainan 

tersebut dan dapat dilihat dari meningkatnya permintaan dari seluruh siswa untuk 

kegiatan belajar penjasorkes dengan menggunakan permainan tersebut, sehingga 

dari uji coba lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas atas SD N 01 

Ungaran. 
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4.3. Kelemahan Produk 

 Secara umum, permainan ini hampir tidak memenuhi kelemahan. Namun 

ada beberapa poin-poin yang menjadikan permainan tersebut kurang begitu 

lengkap. Berikut ini adalah poin-poinnya: 

4.3.1 Alat dan Bahan 

 Untuk lingkup sekolah dasar memang jarang sekali yang memiliki 

peralatan untuk permainan aktivitas luar kelas. Akan tetapi hal ini bisa disiasati 

dengan cara, memodifikasi peralatan yang digunakan untuk permainan dari 

bahan-bahan yang mudah didapat seperti: bambu, tali raffia, tali pramuka, botol 

air mineral, kaleng bekas, dan barang-barang bekas yang mudah didapat. 

4.3.2 Dari segi lahan (lapangan) 

 Dalam melakukan permainan aktivitas luar kelas diperlukan adanya lahan 

atau lapangan yang cukup besar dan memadahi ditinjau dari segi peraturan 

permainan. Hal ini bisa menjadi permasalahan bagi sekolah yang hanya memiliki 

lahan atau lapangan yang tidak cukup luas untuk melakukan permainan ini. Hal 

ini bisa disiasati dengan cara mengurangi panjang jalur permainan dan melakukan 

setiap permainan secara bergantian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas yang berdasarkan data pada 

saat uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

5.1.1.  Produk model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal ini berdasarkan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli penjas dan permainan, hasil analisis data dari evaluasi ahli 

Pembelajaran I, dan hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II. 

Rata-rata dari penilaian mereka adalah 84%. Berdasarkan kriteria penilaian 

uji ahli yang ada maka produk permainan aktivitas luar kelas ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V 

Sekolah Dasar di Ungaran. 

5.1.2.  Produk model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas sudah dapat 

digunakan untuk siswa kelas V di Sekolah Dasar di Ungaran. Hal itu 

berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase 

89% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang ada maka pembelajaran melalui permainan 

aktivitas luar kelas ini telah memenuhi criteria baik sehingga dapat 

digunakan sebagai pembelajaran siswa kelas V Sekolah Dasar Ungaran. 
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5.1.3.  Produk model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas dapat 

meningkatkan minat belajar siswa, jika dilihat dari hasil angket yang 

diberikan kepada siswa, terdapat peningkatan minat untuk belajar 

penjasorkes dengan senang melakukan aktivitasnya serta bertambahnya 

permintaan permainan-permainan oleh siswa. Karena dalam permainan ini 

siswa bergerak aktif, saling bekerjasama dan kekompakan tim agar dapat 

menyelesaikan tantangan setiap permainan, dan pemberian motivasi – 

motivasi oleh guru kepada siswa saat siswa itu melakukan permainan. 

5.2 Saran 

5.2.1.  Permainan aktivitas luar kelas ini adalah salah satu alternatif yang dapat 

digunakan oleh guru penjasorkes sebagai suatu model pembelajaran dalam 

menyampaikan pembelajaran di Sekolah Dasar dalam konteks permainan. 

5.2.2.  Dalam pembelajaran penjasorkes khususnya untuk anak usia sekolah dasar 

sebaiknya dibuat suatu model atau sebuah modifikasi permainan yang 

menarik, variatif serta tidak menjadikan siswa menjadi jenuh dan bosan. 

5.2.3.  Dalam permainan ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih perlu 

adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya disesuaikan 

dengan kondisi fasilitas yang tersedia di sekolah, sehingga pembelajaran 

permainan aktivitas luar kelas ini dapat digunakan lebih efektif lagi. 
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LAMPIRAN 4 

ISTRUMEN EVALUASI AHLI 

Evalusai Produk  

Model pembelajaran aktivitas luar kelas dalam meningkatkan minat belajar penjasorkes siswa 
kelas lima SD Negeri 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.  
Berilah tanda contreng ( √ ) pada cawaban yang anda pilih sebagai cara untuk menilai  
kualitas model pembelajaran , apakah model pembelajaran tersebut baik untuk digunakan 
sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pembelajaran Penjasorker di Sekolah 
Dasar.Dengan kriteria tidak baik ( nilai 1),kurang baik ( nilai 2) , cukup baik ( nilai 3) ,baik ( 
nilai 4) , dan sangat baik ( nilai 5). 

1. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas merupakan sarana pembelajaran 
dalam penjasorkes yang efektif  di Sekolah Dasar. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
2. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas dapat menjadikan pembelajaran 

perjasorkes di Sekolah Dasar lebih menarik bagi siswa. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
3. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas adalah salah satu cara untuk 

mengatasi kejenuhan siswa dalam pembelajaran penjasorkes. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
4. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 

5. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas  dapat menumbuhkan sikap 
bekerjasama dan sportivitas kepada siswa melalui peraturan – peraturan yang 
terkandung dalam permainan tersebut. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
6. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas merupakan sarana untuk 

meningkatkan aktifitas gerak dalam berolahraga baik itu gerak lokomotorik , non-
lokomotorik dan gerak manipulatif. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
7. Model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas dapat meningkatkan skill atau 

keahlian siswa dalam aktivitas luar kelas yang sebenarnya. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
8. Dengan model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas siswa dapat lebih mudah 

untuk memahami pembelajaran yang telah diberikan. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
9. Melalui model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas siswa akan lebih tau 

tentang macam model pembelajaran penjas. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    

 
10. Melalui model pembelajaran permainan aktivitas luar kelas merupakan cara untuk 

mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran penjas 
di Sekolah Dasar. 

(….) Tidak baik (….) Cukup baik (….) Sangat baik 

(….) Kurang baik (….) Baik    
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 

Lembar 2 
Untuk dapat memberikan suatu kejelasan yang lebih lanjut mengenai kaulitas produk dalam 
penelitian ini maka diharapkan adanya suatu kritik atau saran serta masukan terhadap produk 
uji coba tersebut agar dapat diteruskan sebagai bahan uji lapangan selanjutnya. 
Silahkan isikan kritik dan saran serta masukan terhadap uji coba produk tersebut pada isian di 
bawah ini :  

A. Kritik dan Saran 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 

B. Masukan dan Tambahan  
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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LANJUTAN LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 

KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN SISWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Tanda (*) Untuk pertanyaan Negatif 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator No. Item 

Jumlah 

Item 

Minat adalah 

kecederungan yang 

tetap untuk 

memperhatikan 

dan mengenang 

beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang 

diminati seseorang, 

diperhatikan terus-

menerus yang 

disertai rasa 

senang (syaiful 

Bahri 

Djamarah,2002 : 

132). 

Faktor 

intrinsik 

� Perasaan 

tertarik 

1,2,3* 3 

� Perasaan 

senang 

4,5,6* 3 

� Adanya 

perhatian 

7*,8 2 

� Adanya 

aktivitas 

9,10 2 

Faktor 

ekstrinsik 

� Guru 

pendidikan 

jasmani 

11,12,13* 3 

� Alat dan 

fasilitas 

14,15 2 

� Metode 

pembelajaran 

16,17,18 3 

� Materi 

pembelajaran 

19,20* 2 
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LAMPIRAN 6 

 
INSTRUMEN TES SISWA 

ANGKET TENTANG PEMBELAJARAN AKTIVITAS LUAR KELAS 

 

I. Indentitas responden 

Nama  : ……………………………………………………… 

No Absen : ……………………………………………………… 

Kelas   : ……………………………………………………… 

Alamat  : SDN 01 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

Berilah tanda contreng  (√) pada salah satu jawaban : Ya / Tidak pada kolom yang 

tersedia. 

No Aspek 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Saya tertarik mengikuti permainan aktivitas luar 

kelas karena dapat meningkatkan semangat belajar 

penjasorkes 

  

2. Saya tertarik mengikuti permainan aktivitas luar 

kelas karena dapat menanamkan rasa percaya diri 

  

3. Saya sangat malas mengikuti permainan aktivitas 

luar kelas karena panas, membuat badan 

berkeringat dan bau 

  

4. Saya senang mengikuti permainan aktivitas luar 

kelas karena dapat meningkatan 

persaudaraan/persahabatan antar teman 

  

5. Saya senang mengikuti permainan aktivitas luar 

kelas karena dapat menambah semangat dan gairah 

belajar 

  

6. Saya lebih suka pembelajaran penjasorkes yang 

sesungguhnya daripada permainan aktivitas luar 

kelas 

  

7. Saya sering bercanda dengan teman daripada 

memperhatikan proses pembelajaran penjasorkes 
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yang sedang berlangsung 

8. Saya akan belajar penjasorkes dengan 

menggunakan cara permainan aktivitas luar kelas 

  

9. Dengan mengikuti permainan aktivitas luar kelas, 

saya dapat menguasai pola gerak dengan baik 

  

10. Saat dirumah melakukan permainan aktivitas luar 

kelas untuk belajar penjasorkes 

  

11. Guru memberikan permainan aktivitas luar kelas 

membuat saya lebih semangat mengikuti 

pembelajaran penjasorkes 

  

12. Guru selalu memberikan motivasi pada saat 

permainan berlangsung,membuat saya lebih aktif 

mengikuti pembelajaran penjasorkes 

  

13. Saya tidak menginginkan guru pendidikan jasmani 

yang mempunyai pengalaman banyak dalam 

aktivitas luar kelas 

  

14. Saya senang mengikuti aktivitas luar karena 

menggunakan lapangan sekolah sendiri 

  

15. Alat danfasilitas yang dimodifikasi membuat saya 

lebih tertarik 

  

16. Saya senang mengikuti pembelajaran penjasorkes 

dengan metode/cara yang digunakan adalah 

permainan aktivitas luar kelas 

  

17. Guru melakukan modifikasi permainan yang 

membuat permainan menjadi menarik 

  

18. Metode/cara mengajar yang digunakan guru 

penjasorkes sangat tepat bagi saya sehingga saya 

dapat merasakan manfaat pembelajaran 

  

19. Saya senang mengikuti pembelajaran penjasorkes 

karena materi yang disampaikan mudah dipahami 

  

20. Saya tidak mengikuti pembelajaran penjasorkes 

karena saya tidak suka dengan materi yang 

diberikan guru 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Kuesioner Ahli 

No  Instrument Soal  

Ahli I Ahli II Ahli III 

Skor Skor Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kuesioner 1 

Kuesioner 2 

Kuesioner 3 

Kuesioner 4 

Kuesioner 5 

Kuesioner 6 

Kuesioner 7 

Kuesioner 8 

Kuesioner 9 

Kuesioner 10 

4 

4 

3 

5 

3 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

Keterangan : 

Jawaban kuesioner (a) Skor 1 = tidak baik 

Jawaban kuesioner (b) Skor 2 = kurang baik 

Jawaban kuesioner (c) Skor 3 = cukup baik  

Jawaban kuesioner (d) Skor 4 = baik 

Jawaban kuesioner (e) Skor 5 = sangat baik 
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LAMPIRAN 8 

DOKUMENTASI 

 

Pemberian penjelasan sebelum permainan diujicobakan. 

 

 

 

Ujicoba permainan gelang berjalan. 
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LANJUTAN LAMPIRAN 8 

 

Ujicoba permainan jaringan multikontrol. 

 

 

 

Ujicoba permainan regu pemadam kebakaran. 
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LANJUTAN LAMPIRAN 8 

 

Ujicoba permainan pemimpin dan tentara. 

 

 

 

Ujicoba permainan melepas belenggu. 
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LANJUTAN LAMPIRAN 8 

 

Evaluasi permainan aktivitas luar kelas modifikasi. 

 

 

 

Pengisian koesioner pada siswa kelas V. 
 


