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Abstrak 

 

 

Arif Noviawan Pahlevi. 2013. “Model pengembangan permainan woodball 

berpasangan dalam penjasorkes pada siswa kelas V SD  Negeri 1 Brumbung 

kecamatan jepon kabupaten Blora tahun 2012”. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: (1) Drs. Tri Nurharsono, M.Pd. (2) Agus Raharjo, S.Pd, 

M.Pd. 

Kata kunci: : Model Pengembangan Permainan Woodball Berpasangan 

Bagaimana model pengembangan pembelajaran penjasorkes melalui 

permainan woodball berpasangan yang disesuaikan dengan karakterstik siswa 

kelas V dan disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil pengembangan model pembelajaran 

penjasorkes melalui olahraga woodball bagi siswa kelas V SD Negeri Brumbung 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.  

Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 

pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 

melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan bentuk produk awal 

(berupa model olahraga woodball modifikasi), (3) evaluasi para ahli dengan 

menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji coba skala 

kecil, dengan menggunakan lembar evaluasi yang kemudian dianalisis, (4) revisi 

produk pertama berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba skala kecil, (5) 

uji coba skala  besar, (6) revisi produk akhir, (7) hasil akhir model pembelajaran 

melalui olahraga woodball bagi siswa SD Negeri 1 Brumbung. Data hasil 

penelitian berupa kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil 

pengisian kuisioner oleh siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan lembar evaluasi ahli (satu ahli Penjas dan satu ahli pembelajaran), 

uji coba kelompok kecil (12 siswa), dan uji skala besar (24 siswa). Teknik analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif presentase untuk mengungkap aspek 

psikomotor, kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli, yaitu ahli Penjas 87% , ahli 

Pembelajaran 92%, uji coba kelompok kecil 81% , dan uji coba kelompok besar 

83% . Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan model 

pembelajaran penjasorkes melalui permainan woodball berpasangan ini dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran penjasorkes siswa Sekolah Dasar Negeri 1 

Brumbung. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan model pembelajaran olahraga woodball baik, dan dapat disarankan 

bagi guru penjasorkes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan melalui 

aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, 

neuromaskuler, intelektual dan emosional. Pendidikan jasmani adalah suatu 

proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan ketrampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan 

emosional. 

 Beragam jenis olahraga di Indonesia baik olahraga yang sudah 

memasyarakat maupun belum memasyarakat merupakan fenomena yang 

sangat positif yang harus kita kembangkan terus menerus, terlebih lagi 

olahraga yang sudah menjunjung tinggi nama negara lewat prestasi-prestasi 

yang sudah ditorehkannya. Prestasi-prestasi yang sudah diraih tidak semata-

mata didapatkan dengan mudah, melainkan melalui proses yang sangat 

panjang. Hal itu terbukti dengan adanya pelajaran pendidikan jasmani sejak 

dari bangku sekolah dasar. 

Dalam pendidikan jasmani segala aktivitas yang dipelajari harus sesuai 

dengan apa yang ingin dicapai. Sehingga anak setelah selesai melakukan 

kegiatan pembelajaran dapat memperoleh informasi, memahami dan memiliki 

ketrampilan tertentu yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

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

kognitif, afektif dan psikomotorik.  
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Pendidikan jasmani yang merupakan bagian pendidikan keseluruhan, 

pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik (anak) dengan 

lingkungan yang dikelola melalui aktifitas jasmani secara sistematik menuju 

pembentukan manusia seutuhnya. Aktivitas jasmani tersebut dapat diartikan 

sebagai peserta didik untuk meningkatkan keterampilan motorik dan fungsional. 

Dengan kata lain, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani yang 

dikembangkan haruslah dapat memacu pada pembentukan, pengembangan 

dan peningkatan kualitas kemampuan unsur-unsur kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sesuai dengan makna pendidikan jasmani (penjas) yaitu 

pendidikan melalui aktivitas fisik, maka salah satu prioritas utama tujuan yang 

ingin dicapai dalam penjas adalah penguasaan keterampilan motorik. Oleh 

sebab itu aktivitas yang diberikan hendaknya mampu membangkitkan dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dan kreatif, serta mampu 

menumbuh kembangkan potensi dan motorik anak. Dengan demikian, selama 

anak mengikuti proses belajar penjas secara langsung akan dapat merangsang 

terpacunya suatu penguasaan keterampilan motorik pada umumnya dan 

keterampilan pada cabang olahraga tertentu pada khususnya. 

 Perkembangan olahraga saat ini sangat pesat, hal ini terlihat dengan 

semakin banyak jumlah kejuaraan dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. 

Untuk pencapaian tertinggi pada setiap cabang olahraga, perlu dilakukan 

pembinaan sejak usia dini. Salah satunya dapat dilakukan melalui jalur 

pendidikan jasmani di sekolah. 

 Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan 

anak tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membuat anak 

mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari sehingga 
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tingkatannya semakin lebih tinggi. Penyelenggaraan pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar (SD) berorientasi kepada pengenalan serta pelaksanaan 

berbagai macam kegiatan gerak dasar dalam kaitannya untuk pertumbuhan 

dan perkembangan peserta didik. 

 Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah selama ini berorientasi 

pada pengajaran cabang–cabang olahraga yang sifatnya mengarah pada 

penguasaan teknik. Pada hakekatnya inti pendidikan jasmani adalah gerak. 

Dalam pengertiaan ini ada dua hal yang harus dipahami yaitu menjadikan gerak 

sebagai alat pendidikan dan menjadikan gerak sebagai alat pembinaan dan 

pengembangan potensial peserta didik. Oleh karena itu pendidikan jasmani 

dituntut untuk membangkitkan gairah dan motivasi anak dalam bergerak. 

Karena bergerak tidak hanya merupakan kebutuhan alami peserta didik, 

melainkan juga membentuk, membina, mengembangkan anak, dan 

meningkatkan kemampuan intelektual anak didik (Soemitro, 1992:3) 

 Salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani yang membuat 

anak bergerak adalah permainan. Aktivitas bermain diharapkan mampu 

mengembangkan anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai. Karena dalam bermain tidak hanya mengutamakan aktivitas fisik saja, 

tapi juga terdapat nilai-nilai yang harus dipatuhi dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya aktivitas bermain tidak hanya 

dilakukan anak anak saja, bahkan sekarang perusahaan perusahaan dalam 

menerima atau menempatkan jabatan karyawannya dengan media permainan 

seperti aktivitas luar (outbond).  

 Semua fungsi baik dalam individu anak akan terlatih baik jasmani 

maupun rohani anak sewaktu mereka bermain. Dalam dunia pendidikan 
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mengakui bahwa semakin banyak kesempatan bermain, semakin sempurna 

penyesuaian anak terhadap keperluan hidupnya di dalam masyarakat. Masa 

persiapan anak untuk menjadi dewasa tidak cukup diisi dengan pelajaran-

pelajaran saja, tetapi bermain yang mampu mengembangkan fisik dan mental 

anak sesuai dengan perkembangan yang sangat diperlukan (Soemitro,1992:3) 

 Dalam perkembangan dewasa ini masyarakat hanya menggemari 

cabang-cabang olahraga yang benar-benar sudah terkenal, memasyarakat 

atau mendunia, mereka tidak mau tahu dengan olahraga lain, meski 

memberikan peluang yang lebih besar, misalnya saja olahraga woodball. 

 Woodball adalah cabang olahraga yang baru berkembang di Indonesia 

yang berasal dari Negara Taiwan, cabang woodball ini masuk di Negara 

Indonesia sekitar tahun 2006 sampai sekarang, dan mempunyai perkembangan 

yang luar biasa di Indonesia.   

 Pengajaran olahraga atau pendidikan jasmani di sekolah dasar 

khususnya woodball masih sangat sulit di karenakan terbatasnya pengetahuan 

tentang apakah olahraga woodball itu? Bagaimana cara bermainnya? Alat apa 

sajakah yang diperlukan guna mendukung permainan tersebut? Oleh karena itu 

perlu adanya pengenalan tentang apa itu olahraga woodball, dan untuk anak 

sekolah dasar khususnya kelas V perlu adanya modifikasi atau variasi woodball 

tersebut, agar anak lebih mudah memahami, dan mengaplikasikan 

bagaimanakah olahraga woodball tersebut. 

 Dalam proses pembelajaran salah satu cara anak agar lebih tertarik dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani adalah dengan 

adanya variasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 
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serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan (Mulyasa, 2010;78). Sedangkan 

menurut Uzer Usman (1995:84) variasi stimulus adalah kegiatan guru dalam 

konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa 

menunjukan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi.   

 Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang akan dipergunakan 

merupakan permainan woodball yang sudah dimodifikasi yang telah 

dikembangkan baik menurut peraturan dan alat yang digunakan. Ketertarikan 

peneliti untuk melakukan penelitian di SD Negeri I Brumbung ini di karenakan 

SD Negeri tersebut merupakan tempat sosialisasi pertama olahraga woodball di 

kecamatan Jepon  kabupaten Blora dan juga berawal dari pengamatan bahwa 

secara geografis SD Negeri I Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora 

merupakan salah satu sekolah dasar yang termasuk wilayah pedesaan yang 

mempunyai banyak lahan termasuk juga terdapat  lahan kosong yang 

ukurannya tidak begitu luas disamping bangunan sekolah yang biasa 

dilaksanakan kegiatan belajar mengajar penjas. Sebenarnya lahan tersebut 

kurang layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar penjas, karena lahan 

tersebut tergolong sempit untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga guru 

penjas harus pandai memanfaatkan areal tersebut serta dapat memodifikasi 

permainan-permainan agar pembelajaran penjas menjadi lebih efektif serta 

menyenangkan, tetapi dalam pelaksanaannya lapangan tersebut belum 

maksimal penggunaanya, padahal peralatan di SD tersebut cukup memadai, 

sehingga anak cenderung bosan dengan pembelajaran penjas yang kurang 

bervariasi dan kurang mengena tujuan penjas itu sendiri yaitu 

membudidayakan gerak. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan. Setelah mencermati dari 

latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :  

“Bagaimana Model Pembelajaran Olahraga Woodball Pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri 1 Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 

2012?” 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan Model Pembelajaran Olahraga 

Woodball Pada Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar  Negeri 1 Brumbung 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 2012 dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Agar siswa dapat meningkatkan aktivitas olahraga dengan 

pembelajaran penjasorkes yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa model 

permainan woodball berpasangan yang sesuai dengan  Sekolah Dasar Negeri 01 

Brumbung dan karakteristik siswa sekolah dasar, yang dapat mengembangkan 

semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) secara efektif, 

efisien, serta siswa dapat melaksanakan olahraga dengan senang, aktif 

bergerak, dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani juga mengatasi kesulitan 

dalam pengajaran serta pengenalan olahraga woodball. 

Produk yang dihasilkan diharapkan akan bermanfaat sebagai referensi 

tambahan dalam dunia pendidikan. Manfaat produk antara lain : 
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1) Menumbuhkan minat dan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjaskes. 

2) Mengatasi semua keterbatasan sarana dan prasarana woodball. 

3) Khasanah model pembelajaran Sekolah Dasar dan alternative pelaksanaan 

dalam proses belajar mengajar. 

4) Meningkatkan pengetahuan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tentang 

pembelajaran woodball. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.5.1  Bagi Peneliti 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sebagai alternatif bagi guru penjas dalam memberikan materi dan pengetahuan 

tentang cabang olahraga woodball di Sekolah Dasar. 

1.5.2 Bagi Peneliti Lanjutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bekal 

dalam mempersiapkan diri pada profesi keguruan nanti, selain itu hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi peneliti lain untuk mengembangkan 

penelitian yang sejenis. 

1.5.3 Bagi Guru Penjas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sebagai alternatif bagi guru penjas dalam memberikan materi dan pengetahuan 

tentang cabang olahraga woodball di Sekolah Dasar. 

1.5.4 Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES) 

  Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan 

model pembelajaran olahraga woodball pada Sekolah Dasar serta sebagai bahan 

dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1  Landasan Teori 

Pembelajaran sering diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seorang 

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik. Perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik bisa ditunjukan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta aspek-aspek lain yang 

ada pada individu yang belajar. 

Sebagai acuan berpikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para 

pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang pengertian 

pendidikan jasmani, model pembelajaran, pengertian gerak, pengertian 

penelitian pengembangan, pengertian permainan, prinsip-prinsip pengembangan 

dan memodifikasi cabang olahraga, teori foursome, karakteristik olahraga 

woodball, karakteristik olahraga woodball berpasangan. 

2.1.1   Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan aktifitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang 

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. 

Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani 

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, 

neuromaskuler, intelektual, dan social (Abdul Kadir Ateng, 1992 : 2). 
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2.1.1.1 Tujuan pendidikan Jasmani 

Menurut Adang Suherman (2000: 23), secara umum tujuan pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu : 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktifitas- aktifitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari 

berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2) Perkembangan Gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillful). 

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir 

dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan 

jasmani ke dalam lingkungan sehingga memungkinkan tumbuh dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

2.1.1.2 Ciri-ciri Pendidikan Jasmani 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan. Adapun klasifikasi yang diperoleh dari hasil belajar mengajar antara 

lain : 

1) Kognitif  

Menurut Bloom yang dikutip Uzer Usman (2010: 34-35) domain kognitif 

terdiri atas enam bagian sebagai berikut : (1) ingatan/ recall, yang mengacu 

pada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah dipelajari 

dari teori yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar, (2) 

Pemahaman, mengacu pada kemampuan memahami makna materi, (3) 
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Penerapan, mengacu pada kemampuan menggunakan atau menerapkan 

materi yang sudah dipelajari pada situasi baru dan menyangkut penggunaan 

aturan, (4) Analisis, mengacu pada kemampuan menguraikan materi 

kedalam komponen-komponen atau faktor penyebab, (5) Sintesis, mengacu 

pada kemampuan memadukan konsep-konsep atau komponen yang 

membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru, (6) Evaluasi, Mengacu 

pada kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai materi untuk 

tujuan tertentu. 

2) Afektif  

Menurut Krathwohl yang dikutip oleh Uzer Usman (2010: 35-36) domain 

afektif terbagi dalam lima kategori sebagai berikut : (1) Penerimaan, 

Mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan serta 

memberikan respon terhadap sesuatu yang akan dicapai. (2) Pemberian 

respon, dalam hal ini siswa ikut serta secara aktif dan tertarik. (3) Penilaian, 

mengacu pada respon kita menerima atau tidak, (4) Karakterisasi, Mengacu 

pada karakter, gaya hidup seseorang dan hubungannya dengan 

kepribadian, sosial, dan emosi, (5) Pengorganisasian, Mengacu pada 

karakter dan gaya hidup seseorang. 

3) Psikomotor 

Menurut Dave yang dikutip oleh Uzer Usman (2010: 36-37) domain 

psikomotorik terbagi dalam lima kategori sebagai berikut : (1) Peniruan, 

terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan dan member respons serupa 

dengan yang diamati, (2) Manipulasi, Menekankan pada perkembangan 

kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan 

melalui latihan, (3) Ketepatan, memerlukan kecermatan proporsi, dan 
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kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan, (4) Artikulasi, Menekankan 

pada koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang 

tepat dan mencapai yang diharapkan, (5) Pengalamiahan, Menuntut tingkah 

laku yang ditampilkan, paling sedikit mengeluarkan energy fisik maupun 

psikis. 

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat 

melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai fasilitator 

(Rudi Susulana dan Cepi Riyana, 2008:1). Pembelajaran bertujuan untuk 

membawa perubahan tingkah laku siswa kearah yang lebih baik hal ini dapat 

ditujukan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman 

sikap dan tingkah laku dan keterampilan serta aspek-aspek lain yang ada pada 

individu siswa yang belajar. 

Menurut Joyce dan weil dalam Trianto (2010: 55), mengatakan bahwa 

model mengajar merupakan model belajar. Dengan model tersebut, guru dapat 

membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, 

ketrampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide sendiri. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran aktifitas jasmani merupakan 

salah satu metode yang tepat dimana keaktifan dan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran sekalipun sambil bermain mereka sudah melaksanakan 
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kegiatan jasmani sebagai upaya untuk menjaga kebugaran tubuh. Hal ini sangat 

bagus untuk melatih kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif siswa. 

2.1.3     Pengertian Gerak 

 Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa 

lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi 

menjadi 3 kategori yaitu : 

1) Kemampuan Lokomotor 

 Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukan 

adanya kecenderungan yang berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya dan 

juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah 

dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak lali-laki dan anak 

perempuan sudah mulai menunjukan kecenderungan semakin jelas tampak 

adanya perbedaan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:10) 

2) Kemampuan Non-Locomotor 

Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak 

yang memadai. Kemampuan non-locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan dan lain-lain.    

3) Kemampuan manipulatif 

Kemampuan manipulatif di kembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan 

dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Manipulasi 

objek jauh lebih unggul dari pada koordinasi mata-kaki dan tangan mata, yang 

mana cukup penting untuk item : berjalan (gerakan langkah) dalam ruang. 

Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari : 
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(1) Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). 

(2) Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang 

dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet 

(bola medisin) atau macam bola yang lain. 

(3) Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola.  

2.1.3.1 Proses Pembelajaran Gerak 

Menurut Mugiyo Hartono (2010: 65), proses pembelajaran ketrampilan 

gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, membutuhkan 

kemampuan manajemen pengelolaan yang baik yaitu melibatkan pengelolaan 

berbagai aspek yang mempengaruhi, antara lain : sejauh mana tingkat kesulitan 

materi yang akan diajarkan, sarana dan prasarana yang tersedia dan 

penggunaannya, peserta didik (usia, jenis kelamin, jumlah, kemampuan, 

motivasi, dll), waktu yang disediakan, metode dan strategi yang digunakan, 

lingkungan peserta didik yang bersifat fisik, non fisik baik internal maupun 

eksternal, dan aspek-aspek lain yang mendukung dalam proses pembelajaran. 

2.1.3.2 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

 Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 67), Perkembangan 

kemampuan fisik anak kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-otot 

besar pada 2 tahun terakhir masa anak kecil yang cukup cepat, pertumbuhan 

kaki dan tangan yang cara professional lebih cepat dibanding pertumbuhan 

bagian tubuh lainnya, peningkatan koordinasi dan keseimbangan tubuh, serta 

kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktifitas fisik. 

 Pada anak kecil pertumbuhan tinggi dan berat badan relative menurun 

kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya. Tinggi badan dan berat badan 

sama-sama meningkat, tetapi presentase peningkatannya berbeda. Presentase 
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peningkatan tinggi badan bisa menjadi 2 kali lipat. Karena itu anak kecil pada 

umumnya cenderung tampak langsing atau tampak kurus, didalam membentuk 

peningkatan tinggi badan, presentase pertumbuhan panjang kaki lebih besar 

dibanding pertumbuhan togok. Karakteristik perkembangan gerak anak sekolah 

dasar meliputi : 

1) Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

 Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan 

adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa sebelumnya dan 

juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah 

dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak 

perempuan sudah mulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak 

adanya perbedaan (Sugiyanto, 1993 : 101). 

2) Perkembangan aktifitas motorik kasar (gross motor ability) 

 Perkembangan kemampuan gerak kasar adalah gerakan yang mungkin 

dilakukan oleh seluruh tubuh, yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh da 

biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, 

misalnya: menegakkan kepala, tengkurap, merangkak, berjalan dan sebagainya 

(Sugiyanto,1993 : 116). 

3)   Perkembangan aktifitas motorik halus (fine motor activity) 

 Perkembangan kemampuan gerak adalah hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak memerlukan 

tanaga, contoh: memegang benda kecil dengan jari telunjuk dan ibu jari, 

memasukkan benda kedalam botol, dan menggambar.Gerak motorik baik yang 

kasar maupun yang halus tersebut erat kaitannya denganperkembangan dari 

pusat motorik di otak. Melalui latihan-latihan yangtepat, gerakan kasar dan halus 



15 

 

 
 

ini dapat ditingatkan dalam hal keluwesan dan kecermatannya, sehingga sacara 

bertahap seorang anak akan bertambah terampil melakukan jgerakan-gerakan 

tersebut (Sugiyanto, 1993 : 117). 

Menurut harrow dalam Sugiyanto (1993 : 116), perkembangan gerak 

anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor dapat dibagi menjadi 6, meliputi: 

1) Gerak Reflek 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar, 

yang ditimbulkan oleh suatu stimulus (Sugiyanto, 1993 : 219). 

2) Gerak Dasar Fundamental  

Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar 

perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tiungkat menyertai 

garakan berkembangan reflek yang sudah dimiliki sejak lahir, gerak dasar 

fundamental mula-mula bias dilakukan pada masa bayi dan massa anak-anak, 

dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk melakukan 

berulang-ulang. 

3) Kemampuan Perseptual 

Kemampuan perceptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi 

stimulus yang masuk melalui organ indra. 

4) Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan system organ-organ 

tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik sangat penting 

mendukung psikomotor. Gerakan yang terampil bisa dilakukan apabila 

kemampuan fisiknya memadai. Ketrampilan gerak bias berkembang bila 

kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara garis besar 

kemampuan fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan yaitu ketahanan 
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(endurance), kekuatan (strength), fleksibilitas (flexibility), kelincahan (aqility) 

(Sugiyanto, 1993 : 221-222). 

5) Gerak Keterampilan 

Gerakan ketrampilan adalah gerakan yang memerlkan koordinasi dengan 

kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya diperlukan proses 

belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat efisien di dalam 

pelaksanaannya 

6) Komunikasi Non-diskursif 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto (1993 : 222), komunikasi non-diskursif 

merupakan level komunikasi yang keenam dalam sistem klasifikasi domain 

psikomotor. Komunikasi non-diskursif merupakan perilaku yang berbentuk 

komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. Gerakan yang bersifat komunikatif 

non-diskursif meliputi gerakan ekspresif dan gerakan interpretif. 

Gerakan ekspresif  meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan dalam 

kehidupan, misalnya menganggukan kepala tanda setuju. Gerakan interpretif 

adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai estetik dan 

berdasarkan  makna yang dimaksudkan di dalamnya. Gerakan yang diciptakan 

dan mengandung nilai-nilai estetik disebut gerakan estetik, sedangkan gerakan 

yang diciptakan dengan maksud untuk menyampaikan pesan melalui makna 

yang tersembunyi didalam gerakan disebut kreatif (Sugiyanto, 1993 : 223). 

2.1.3.3 Perkembangan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar (6-14 Tahun) 

 Sejalan dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik 

maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan 

gerak dasar yang sudah mulai biasa dilakukan pada masa anak kecil semakin 

dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak biasa diidentifikasi dalam bentuk 
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sebagai berikut : (1) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin 

efisien; (2) Gerakan bisa semakin lancar dan terkontrol; (3) Pola atau bentuk 

gerakan variasi; (4) Gerakan semakin bertenaga. 

2.1.3.4 Klasifikasi Ketrampilan Gerak 

Menurut  Sugiyanto dan sujarwo (1993: 249), Ketrampilan gerak bisa 

diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu 

dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak ketrampilan, maka 

pelaksanaannya akan semakin efisien. Gerakan ketrampilan dapat di 

klasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang yaitu sebagai berikut : 

1) Ketrampilan gerak kasar (gross motor skills) adalah gerakan yang ada 

didalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basisi utama 

gerakan. Contohnya antara lain adalah ketrampilan gerak loncat tinggi dan 

lempar lembing. 

2) Ketrampilan gerak halus (fine motor skills) adalah gerakan yang didalam 

pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. 

Contohnya antara lain adalah ketrampilan gerak menarik pelatuk senapan 

dan melepaskan busur dalam memanah.  

2.1.3.5   Tinjauan Kemampuan Gerak Dasar Usia 11-14 Tahun 

 Kemampuan dalam melakukan keterampilan gerak antara anak laki-laki 

dan anak perempuan secara umum sampai umur kurang lebih 11 tahun, masih 

berimbang. Dengan kata lain perbandingan kemampuan gerak anak laki-laki dan 

perempuan belum jauh berbeda. Tetapi setelah itu mulai ada perbedaan karena 

laki-laki mengalami perkembangan yang sangat pesat sedangkan anak 

perempuan hanya mengalami perubahan peningkatan kecil. 
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2.1.4 Komponen Kondisi Fisik 

 Menurut Mochamad Sajoto (1995:8), kondisi fisik adalah satu kesatuan 

utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan, baik 

peningkatannya, maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa setiap usaha 

peningkatan kondisi fisik, maka harus mengembangkan semua komponen 

tersebut. Walaupun perlu dilakukan dengan sistem prioritas, (komponen apa 

yang perlu mendapat prioritas latihan lebih besar dibanding komponen lain). 

Sesuai status yang diketahui, setelah komponen tersebut diukur dan dinilai. 

Komponen-komponen kondisi fisik yang ada di dalam permainan woodball  

adalah sebagai berikut : 

1) Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik, yang menyangkut 

masalah kemampuan seseorang atlet pada saat mempergunakan otot-

ototnya, menerima beban tertentu. 

2) Daya tahan atau endurance dibedakan menjadi 2 golongan masing-

masing adalah : 

(1) Daya tahan otot setempat atau local endurance, adalah kemampuan 

dalam mempergunakan suatu kelompok ototnya, untuk berkontraksi 

dalam waktu relatif cukup lama. 

(2) Daya tahan umum atau Cardiorespitory Endurance, adalah 

kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, 

pernafasan dan peredaran darahnya, secara efektif dan efisien dalam 

menjalankan kerja. 

3)  Kelentukan atau flexibility, adalah keefektivan seseorang dalam 

penyesuaian dirinya, untuk melakukan aktivitas tubuh dengan penguluran 

seluas-luasnya . 
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4) Keseimbangan atau Balance adalah kemampuan seseorang 

mengendalikan organ-organ syaraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang 

cepat. Dengan perubahan letak titik-titik berat badan yang cepat pula, baik dalam 

keadaan statis maupun lebih-lebih dalam gerak dinamis. Dalam bidang olahraga, 

banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan atlet dalam mempertahankan 

maupun menghilangkan keseimbangan. Seperti gerak hand stand (statis), gerak-

gerak dalam segala jenis senam pertandingan dan lain-lain 

5) Koordinasi atau Coordination adalah kemampuan seseorang dalam 

mengintegrasikan gerakan yang berbeda kedalam suatu pola gerakan tunggal 

secara efektif. Misalnya dalam permainan tenis, seorang pemain akan kelihatan 

mempunyai koordinasi gerak yang baik, bila ia dapat bergerak kearah bola 

sambil mengayun raket, kemudian memukul dengan teknik yang benar dan 

luwes. 

6) Ketepatan atau Accuracy, adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran dapat 

berupa jarak atau mungkin suatu obyek langsung yang harus dikenal. Misalnya 

dalam menembak, memasukan bola dalam bola basket, pichter dalam soft ball, 

tendangan dalam gawang dan lain-lain. 

2.1.5 Teori Pengembangan Model Pembelajaran 

Menurut Borg dan Gall (1983) penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-

produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan 

menurut Gay (1990) penelitian dan pengembangan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan suatu produk yang efektif berupa materi pembelajaran, media, 

strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. 
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Berdasarkan pengalamannya mengembangkan mini courses di far west 

laboratory, Borg dan Gall (1983) ada sepuluh prosedur penelitian dan 

pengembangan, yaitu : 

1) Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi (kajian pustaka, 

pengamatan kelas, persiapan laporan pokok persoalan). 

2) Melakukan perencanaan (pendefinisian ketrampilan, perumusan tujuan, 

penentuan urutan pembelajaran, dan uji coba skala kecil). 

3) Mengembangkan bentuk produk awal (penyiapan materi pengajaran, 

penyusunan buku pegangan, dan perlengkapan evaluasi) 

4) Melakukan uji lapangan permulaan (dilakukan pada 2-3 sekolah, 

menggunakan 6-12 subjek). Data wawancara, observasi dan kuisioner di 

kumpulkan dan dianalisis. 

5) Melakukan revisi produk utama (sesuai saran-saran dari hasil uji lapangan 

permulaan). 

6) Melakukan uji lapangan utama (dilakukan pada 5-15 sekolah dengan 30-

100 subjek)  

7) Melakukan revisi terhadap produk operasional (revisi produk berdasarkan 

saran-saran dan hasil uji lapangan utama). 

8) Melakukan uji lapangan operasional (dilakukan pada 10-30 sekolah, 

mencakup 40-200 subjek. Wawancara, observasi dan kuesioner 

dikumpulkan dan dianalisis). 

9) Melakukan revisi terhadap produk akhir (revisi produk seperti disarankan 

oleh hasil ujicoba lapangan). 

10) Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk (membuat laporan 

mengenai produk pada pertemuan professional dan dalam jurnal. 
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 Langkah-langkah yang telah dikemukakan tersebut bukan merupakan 

langkah baku yang harus diikuti, setiap pengembang dapat memilih dan 

menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi 

dan kendala yang dihadapi. 

 Dengan demikian, prosedur utama dalam penelitian pengembangan 

terdiri atas lima langkah, yaitu : 

1) Melakukan analisis produk yang akan di kembangkan 

2) Mengembangkan produk awal 

3) Validasi ahli 

4) Uji coba lapangan 

5) Revisi produk 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang 

akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta 

tingkat kemampuan peserta didik (Trianto, 2010: 52) 

Dalam mengajarkan suatu konsep atau materi tertentu, tidak ada satu 

model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. 

Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang 

lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model 

pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti materi 

pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan 
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belajar, dan fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua 

aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran 

mampu menciptakan situasi belajar dan berfikir kreatif. Aspek produk mengacu 

apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan 

siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. 

Dalam hal ini sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah 

dapat dipastikan berlangsung baik. 

2.1.6 Pengertian Permainan 

Menurut Hans Daeng dalam Andang Ismail (2009: 17) permainan adalah 

bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral 

dari proses pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya Andang Ismail (2009: 

26) menuturkan bahwa permainan ada dua pengertian. 

Pertama, permainan adalah sebuah aktifitas bermain yang murni mencari 

kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua, permainan diartikan 

sebagai aktifitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari kesenangan dan 

kepuasan, namun ditandai pencarian menang dan kalah.  

2.1.6.1 Fungsi bermain dalam pendidikan  

Menurut Soemitro (1992: 4) nilai-nilai yang terkandung di dalam bermain 

dan rekreasi hampir sama. Kegiatan Anak-anak biasanya dianggap bermain, 

sedang kegiatan orang dewasa dikategorikan sebagai rekreasi atau mengisi 

waktu luang. Ada beberapa pakar pendidikan yang menyatakan bermain adalah 

kegiatan yang membantu anak berkembang menjadi manusia. Ada pula yang 

menyatakan bahwa bermain adalah bahasa alami seorang anak. Pakar yang lain 
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menyatakan bahwa dalam bermain, anak-anak dapat memperlihatkan 

kemampuannya, minat, sikapnya, dan kedewasaannya. Ada pendapat yang lain 

lagi yang menyatakan bahwa bermain merupakan bumbu-bumbu yang sangat 

vlital dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak. 

Bigot, Konshtam dan Palland dalam wawan (2009) mengatakan bahwa 

permainan mempunyai makna pendidikan, dengan uraian sebagai berikut: (1) 

Permainan merupakan wahana untuk membawa kehidupan bersama atau 

bermasyarakat. Anak akan memahami dan menghargai dirinya atau temannya. 

Pada anak yang bermain akan tumbuh rasa kebersamaan yang sangat baik bagi 

pertumbuhan sosialnya. (2) Dalam permainan anak akan mengetahui, dan 

mengetahui sifat kekuatannya, menguasai alat bermain. (3) Dalam permainan 

anak tidak hanya menggunakan fantasinya saja, tetapi juga akan sifat aslinya 

yang diungkapkan dengan spontan. (4) Dalam permainan anak mengungkapkan 

macam-macam emosinya sesuai dengan yang diperolehnya dan tidak mengarah 

pada prestasi. (5) Dalam bermain anak akan dibawa kepada kesenangan, 

kegembiraan, dan kebahagiaan kehidupan dunia anak. (6) Permainan akan 

mendasari kerjasama, taat kepada peraturan permainan, pembinaan watak jujur 

dalam bermain dan semua ini akan membentuk sifat fair play dalam bermain. (7) 

Bahaya dalam bermain dapat timbul dan keadaan ini akan banyak gunannya 

dalam hidup yang sesungguhnya. 

Bigot, Konhstam dan palland yang dikutip oleh sukintaka (1992: 28) juga 

menyatakan secara psikis bermain mempunyai fungsi dalam usaha pendidikan. 

Adapun sasaran psikis meliputi : 

1) Kemampuan berbahasa dan seni bahasa 
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Sukintaka (1992: 28), Kemampuan Bahasa Seorang anak 

dikembangkan oleh apa yang didengarnya, baik dalam bergaul dengan orang 

lain, dari melihat televise, maupun dari melihat film. Dengan mendengar ini, 

berarti akan berkembang pula bagaimana mengucapkan kata-kata, dan makin 

mantapnya tata bahasanya. Dalam bermain, anak akan masuk dalam situasi 

yang mengharuskan anak berkomunikasi dengan anak lain, atau teman 

bermainnya. 

2) Peningkatan Kemampuan Akademik 

Menurut piaget yang dikutip oleh sukintaka (1992: 31) mengatakan 

bahwa gerak dan bermain merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

memacu kemampuan akademik atau pengetahuan, khusus pada masa anak-

anak. Gerak dan bermain merupakan wahana untuk memacu dan memotivasi 

untuk mendorong dan merangsang masalah belajar secara luas. Belajar lewat 

gerakan mengakibatkan anak untuk berfikir dan mengetahui terhadap mengapa 

dan bagaimana. 

3) Budi Pekerti 

Menurut Hurlock yang dikutip Sukintaka (1992: 31-32), lewat tahun-

tahun masa perkembangan anak, bermain banyak memberikan iurannya 

dalam pembentukan pribadi dan rasa sosial anak. Iuran ini untuk tiap masa 

perkembangan yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda, sebab pada 

tiap tahap perkembangan, anak mempunyai perbedaan kesenangan, 

perhatian, jenis permainan dan jenis alat permainannya. 

2.1.7   Prinsip Mengembangkan Dan Memodifikasi Permainan dan Olahraga 

 Terdapat banyak modifikasi yang sudah dikembangkan oleh para guru. 

Para guru dengan mudah memilih aktifitas modifikasi tersebut. Namun demikian 
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memilih modifikasi aktivitas belajar yang berprinsip pada DAP mungkin tidak 

semudah seperti yang kita bayangkan. Para guru memerlukan beberapa kriteria 

untuk mengevaluasi dan menentukan pilihannya. Setiap guru akan mempunyai 

kriteria masing masing dan biasanya bersifat subjektif. 

 Berhubungan dengan itu, Berikut ini dipaparkan beberapa azas yang 

dapat dijadikan kriteria oleh guru dalam mengevaluasi, memilih, membuat 

modifikasi pembelajaran dalam penjas. 

1) Mendorong partisipasi maksimal 

2) Memperhatikan keselamatan (safety) 

3) Mengejar efektifitas dan efisiensi gerak 

4) Usakan agar modifikasi ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga mengajar 

anak melakukan skill atau strategi secara efektif. 

5) Memenuhi tuntutan perbedaan kemampuan anak. 

6) Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak 

7) Memperkuat ketrampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. 

8) Mengajar menjadi pemain yang cerdas. 

9) Meningkatkan perkembangan emosional dan sosial. 

2.1.8 Teori Foursome 

 Foursome adalah format kompetisi yang setiap tim nya terdiri masing-

masing dari dua pemain dan kedua pemain secara bergantian memukul bola 

yang sama (itulah sebabnya foursome juga acapkali dinamai sebagai “memukul 

bergantian”). Pemain pertama tee off, pemain kedua memukul pukulan kedua, 

pemain pertama memukul pukulan ketiga, dst. Bergantian sampai bola di 

masukan ke dalam hole. Kedua pemain secara bergantian memukul pukulan tee 
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sehingga pemain yang sama tidak terus menerus memukul setiap drive. Jadi, 

misalnya ditetapkan pemain A tee off di hole-hole ganjil dan pemain B di hole-

hole genap. 

2.1.9  Sejarah Olahraga Woodball  

 Woodball pertama kali ditemukan pada tahun 1990 oleh Mr. Ming-Hui 

Weng dan Mr. Kuang-Chu Young yang berkebangsaan Taiwan. Olahraga ini 

Mereka temukan secara tidak sengaja pada saat mereka mempunyai keinginan 

untuk membangun sebuah taman yang akan di persembahkan kepada orang tua 

mereka, supaya orang tua mereka bisa berjalan-jalan dengan santai sembari 

menikmati keindahan alam Nei-Shuang-His yang berada di Shih-Lin, Taipei,  

Taiwan. 

 Setelah membersihkan kaki bukit dari rumput liar, mereka menemukan 

lapangan yang bisa dikembangkan sebagai sarana olahraga. Terlintas dalam 

benak mereka, tempat yang mereka rencanakan menjadi sebuah kebun akan 

lebih bermanfaat apabila digunakan sebagai lapangan olahraga yang 

menggunakan bola. 

 Dengan penuh semangat, mereka mencoba untuk menciptakan sebuah 

permainan yang menggunakan bola, yang bolanya tidak perlu melayang pada 

saat dimainkan (sesuai untuk permainan di padang rumput), dan Juga olahraga 

itu harus ekonomis (walaupun mahal tapi tidak memerlukan tempat yang luas) 

sehingga mereka bisa mengundang rekan-rekan mereka untuk menikmati 

bermain bola di lapangan rumput dengan beberapa aturan dasar. 

 Setelah 3 Tahun bereksperimen dan berusaha, peralatan dan peraturan 

dari permainan bola yang mereka ciptakan akhirnya menjadi olahraga yang 
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sekarang ini sedang popular. Sejak saat itu, Permainan bola yang mereka 

temukan diberi nama “woodball”. Alasan mengapa woodball begitu popular di 

masyarakat dari berbagai kelompok umur karena perlengkapannya telah di 

desain dengan baik, yang terdiri dari dari bola kayu, mallet, dan gawang, 

woodball juga mudah dipelajari dan dimainkan. Dengan alasan tersebut, 

woodball di adopsi  sebagai mata pelajaran olahraga di beberapa universitas 

setelah satu tahun olahraga ini di resmikan. Selanjutnya, mulai tanggal 1995, 

woodball mulai diperkenalkan di beberapa negara. Dan akhirnya pada tahun 

2006 olahraga woodball mulai di perkenalkan di Indonesia. 

2.1.10 Karakteristik Olahraga Woodball 

 Woodball merupakan permainan yang di mainkan oleh individu. 

Permainan woodball bisa dimainkan di berbagai jenis lapangan. “Kalau dalam 

permainan sesungguhnya, ada lintasan yang sudah di tentukan. Biasanya, ada 

beberapa lintasan. Selesai di lintasan satu, bisa lanjut ke lintasan yang lain.“ 

 Untuk peraturan permainan, setiap pemain diberikan kesempatan 

memukul bola sampai bisa melintasi titik tengah gawang. Dalam satu lintasan, 

makin sedikit jumlah pukulan, makin besar pula poin yang diperoleh si pemain. 

Jika bola keluar dari lintasan akan mendapatsebuah hukuman tambahan pinalti 

satu point. Cara menentukan kemenangan yaitu dengan menjumlah semua 

pukulan dari 24 gate, pemain yang mempunyai jumlah pukulan terkecil dianggap 

sebagai pemenang. 
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2.1.10.1  Fasilitas, Alat Dan Perlengkapan 

 Prinsip prinsip umum : 

1) Perlengkapan woodball terdiri dari : Bola, mallet (pemukul) dan Gawang. 

2) Perlengkapan yang digunakan harusn sesuai dengan spesifikasi yang di 

tetapkan oleh inspeksi internasional woodball federation atau federasi 

woodball internasional 

(1)  Bola 

Bola harus berbentuk bundar terbuat dari kayu alami, bergaris 

tengah 9,5 cm dan berat antara 350 gram kurang lebih 60 gram, pada 

permukaan bola dapat diberi tanda nomer, angka dan tanda woodball, 

bentuk dan spesifikasi bola adalah sebagai berikut :  

            

  Gambar 1. bola woodball 

(2)  Mallet atau Pemukul 

 Mallet terbuat dari kayu berbentuk T. berat kotornya sekitar 800 

gram, panjang mallet adalah 90 cm, kurang lebih 10 cm (terdiri dari 

pegangan dan kepala berbentuk botol), ukuran kepala mallet berbentuk botol 

adalah 21,5 cm panjangnya : Selisih kurang lebih 0,2 cm ; dasar setebal 1,3 

cm , selisih kurang lebih 0,1 cm ; tingginya 3,8cm ; selisih kurang lebih 0,1 

cm, dan ketebalan dinding luasnya 0,5 cm 
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  Gambar 2. mallet atau pemukul 

 

3)    Gate atau Gawang 

Gawang terbuat dari kayu dengan asesoris seperti tongkat besi, 

kelereng kayu dan 2 selang karet, gawamg di bentuk dengan dua botol kayu 

sebagai tonggaknya, yang di tanam di permukaan bawah tanah dengan 

jarak 15 cm, di ukur dari bagian dalam kedua tonggak. Bentuk gawang 

seperti gambar berikut :  

 

    

 

   Gambar 3. gate atau gawang 
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4) Fairway atau Lapangan 

Dalam pembuatan atau design lapangan woodball, kita harus mengetahui 

terlebih dahulu bagaimana caranya woodball agar permainan nantinya berjalan 

dengan lancar, menyenangkan dan memuaskan. Ada 5 prinsip dasar untuk 

mendisign lapangan woodball : 

(1) Konsep 

(2) Area tanah 

(3) Infrastruktur dan fasilitas pendukung 

(4) Aturan permainan 

(5) Fairway design 

2.1.11  Karakteristik Permainan Woodball Berpasangan 

2.1.11.1         Hakekat Permainan Woodball Berpasangan 

Permainan woodball berpasangan adalah permainan woodball yang 

pemainnya berjumlah dua orang dalam satu tim, dengan menggunakan satu bola 

yang dipukul secara bergantian dan termasuk dalam kategori permainan bola 

kecil. Tim yang memasukan bola ke gawang dengan jumlah pukulan terkecil 

maka bisa disebut sebagai pemenang. Hanya saja dalam permainan ini yang 

dimodifikasi antara lain alat, peraturan, bentuk, jumlah lapangan dan ukuran 

lapangan. 

 Berikut ini perbedaan permainan woodball dengan permainan woodball 

yang sudah dimodifikasi. 
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Tabel 1 . 

Perbedaan Permainan Woodball Dengan Permainan Woodball  

Berpasangan 

Permainan woodball 
Permainan woodball 

berpasangan 
Keterangan 

Ukuran lapangan  

L: 3-10 m , P : 30-130 m 

Ukuran lapangan 

Min L : 2 m, max 5 m, P : 

Min 5m. 

Disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Jumlah lapangan 24 Lapangan mengikuti lahan 

yang ada. 

Lapangan menyusuaikan 

lahan yang ada 

Alat yang dipakai mallet, 

bola,gate 

Alat yang dipakai bola 

plastik, gawang dari kaleng, 

pemukul kayu yg sudah di 

dimodifikasi 

Alat berbeda  

Permainannya dilakukan 

oleh satu pemain 

Permainannya dilakukan 

oleh dua pemain 

Jumlah pemain tidak 

sama. 

Dalam sebuah grup 

terdiri dari 4-6 pemain 

yang saling berkompetisi 

Dalam grup terdiri dari satu 

tim itu sendiri yang terdiri 

dari dua pemain 

Jumlah dalam satu grup 

berbeda 

 

2.1.11.2  Fasilitas dan Alat Bermain 

  Perbedaan alat woodball dengan permainan woodball berpasangan 

memang sangat mencolok. Oleh karena itu dalam pembuatan peralatan woodball 

berpasangan tersebut harus memegang prinsip keamanan, kenyamanan dan 

kemudahan. Dalam pembuatan peralatan woodball berpasangan ini dibuat oleh 
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peneliti sendiri dengan berbagai eksperimen dan perencanaan yang memakan 

waktu cukup lama. Juga mementingkan aspek efektif serta efisiensi dana, 

sehingga anak-anak sekolah dasar nantinya bisa membuat sendiri di rumah saat 

waktu senggang atau liburan sekolah.  

1) Alat Pemukul 

Alat yang dipakai untuk memukul adalah kayu dan botol air mineral bekas. 

Kayu yang sudah di potong kurang lebih 70 cm, di gabungkan dengan botol air 

mineral bekas, kemudian isi dari botol menggunakan serbuk kayu yang sudah 

dibungkus plastik. 

 

  Gambar 4.  Pemukul permainan woodball berpasangan 

2) Lapangan  

Permainan woodball berpasangan ini lapangan mengikuti lahan yang ada 

minimal berukuran seperempat lapangan bola, pembatas lapangan yang 

digunakan dapat menggunakan tali rafia atau kapur. Bentuk lapangan bias lurus 

atau berbentuk huruf L, U, V dan lain lain. 
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                                                   finish 

 

Gambar 5.  Lapangan Permainan Woodball Berpasangan 

3) Bola 

Bola yang digunakan adalah bola yang terbuat dari bola permainan mandi 

bola yang didalamnya diberi serbuk pasir dan serbuk kayu yang sudah ditakar 

agar tidak terlalu berat, sehingga anak mudah dalam memainkan bola tersebut. 

 

Gambar 6. Gambar Bola Woodball Berpasangan 

4) Gawang 

Gawang terbuat dari besi berbentuk huruf “n” yang ditengahnya terdapat 

dua buah kaleng yang menggantung, kemudian diberi kelereng sebagai tanda 

atau bunyi. 
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Gambar 7. Gawang Woodball Berpasangan 

2.1.11.3   Peraturan Permainan 

1) Jumlah pemain dalam grup berjumlah maksimal 10 orang terdiri dari 5 tim 

yang berpasangan. 

2) Permainan dimulai dengan adanya bunyi peluit dari wasit. 

3) Cara memukul bola dengan memukul menyamping. Jika seorang kidal maka  

memukul kearah kanan tubuhnya, dan sebaliknya. 

4) Bola saat dipukul keluar dari lintasan akan mendapat hukuman dengan 

ditambahnya skor pada saat perhitungan skor dengan menambahkan brapa 

kali bola keluar dari lintasan. Keluar 1 kali mendapat skor 1, keluar 2 kali 

mendapatkan 2, dan seterusnya. 

5) Bola dinyatakan masuk atau berganti lapangan jika bola woodball sudah 

melewati banduldi tengah gawang. 

6) Pemain selanjutnya boleh melanjutkan permainan apabila pemain yang di 

depannya sudah memasukkan bola ke gawang. 

2.1.11.4  Cara Bermain 

1) Sebelum memulai permainan lakukan baris berpasangan kebelakang dalam 

satu tim. 

2) Tunggu aba aba di bunyikan. 
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3) Setelah mendengar aba aba peluit pemain yang baris paling depan mulai 

memukul bola kearah gawang melewati lintasan sesuai bentuk lapangan 

yang telah disediakan. 

4) Pemain pertama yang memukul ditentukan oleh tim itu sendiri, selanjutnya 

bergantian cara memukulnya. 

5) Jika pada saat pemukulan, bola keluar dari lintasan, pemain harus memulai 

memukul dari keluarnya bola. 

6) Bola dianggap masuk apabila sudah mellewati gawang dan bandul yang di 

tengah gawang berbunyi dan pemain harus minghitung berapa kali dia 

memukulkan bola ke gawang sampai masuk, seperti itu juga di lapangan 

berikutnya. 

7) Setelah memasukan bola ke gawang pemain dapat melanjutkan ke gawang 

selanjutnya. 

8) Pemain yang di baris belakangnya boleh memulai apabila pemain yang 

didepan sudah memasukan bola ke gawang. 

9) Permainan dianggap selesai apabila seluruh barisan dalam tim sudah 

menyelesaikan seluruh lapangan dan seluruh pukulan di setiap lapangan 

harus di total, di jumlah dengan seluruh lapangan dan di gabungkan dengan 

jumlah pukulan tim lain yang berada dalam satu grup. 

10) Pemenang ditentukan dengan jumlah pukulan dalam satu grup yang paling 

sedikit. 



 
 

36 
 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Model pengembangan yang akan dikembangkan adalah permainan woodball 

berpasangan dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 01 Brumbung kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

Adapun struktur model pengembangannya adalah pembelajaran permainan 

Woodball Berpasangan dalam penjasorkes sebagai sarana meningkatkan mutu 

belajar siswa melalui kombinasi dan modifikasi alat pada permainan woodball 

berpasangan. 

3.2.   Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan akan memaparkan prosedur yang akan 

ditempuh oleh peneliti dalam membuat produk. Dalam prosedur peneliti akan 

menyebutkan komponen pada setiap tahapan-tahapan yang akan 

dikembangkan.  

Pada bagan berikut akan disajikan tahapan–tahapan prosedur 

pengembangan modifikasi peraturan permainan Woodball Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

. 
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Produk Akhir 

Gambar 8 
Prosedur Pengembangan Permainan Woodball Berpasangan 

 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian ini. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi tentang 

pelaksanaan permainan Woodball berpasangan di Sekolah Dasar Negeri 01 

Brumbung dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas 

siswa. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah peraturan permainan 

Woodball Berpasangan ini dibutuhkan atau tidak. 

Analisis Kebutuhan 

Kajian pustaka Observasi dan Wawancara 

Pembuatan produk awal 

Revisi I Uji coba kelompok kecil 
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3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk model pembelajaran permainan Woodball 

berpasangan, Dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat 

produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli Penjas 

dan satu ahli pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Brumbung. 

3.2.3 Revisi I 

Di dalam revisi I hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan 

saran terhadap produk yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar 

pengembangan produk. 

3.2.4 Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil atau uji coba terbatas dilakukan terhadap 

kelompok kecil sebagai pengguna produk. Pada tahap ini dilakukan uji kelomok 

kecil terhadap produk yang dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 01 Brumbung dengan jumlah subyek 

sebanyak 12 siswa. 

3.2.5 Revisi II 

Di dalam revisi II hasil yang didapat berupa perbaikan dari 

pengembangan produk dalam kelompok kecil. Antara lain yaitu bola yang terlalu 

berat untuk siswa, pemukul yang terlalu panjang, gawang yang terlalu sempit. 

3.2.6 Uji Coba Kelompok Besar 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Brumbung dengan jumlah subyek sebanyak 24 siswa. 
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3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji coba kelompok besar. 

3.3.  Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 

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

3.3.1. Desain Uji Coba  

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangakan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri  dari : 

3.3.1.1. Uji coba kelompok kecil 

Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 12 siswa sebagai 

subjeknya. Pengambilan siswa dilakukan secara random sampling karena dilihat 

dari karakteristik dan tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda antara 

siswa yang satu dengan lainya. 

Pertama-tama siswa diberikan arahan dan penjelasan mengenai 

peraturan permainan woodball berpasangan. Setelah melakukan uji coba siswa 

mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba 

kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang 

dikembangkan. Tanggapan atau revisi ini yang nantinya digunakan sebagai 

bahan koreksi dalam melakukan uji coba kelompok besar. 

3.3.1.2. Uji Kelompok Besar 

Pada tahap ini dilakukan uji kelompok besar terhadap produk yang 

dikembangkan dengan mengunakan subjek uji coba 24 siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri 1 Brumbung  yang diambil secara total sampling. 

Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan woodball 
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berpasangan yang telah direvisi. Kemudian siswa melakukan uji coba permainan 

woodball berpasangan. Setelah melakukan uji coba, siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang telah dilakukan. 

3.3.2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Evaluasi 

ahli yang terdiri dari satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, (2) Uji coba 

kelompok kecil terdiri dari 12 siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Brumbung 

yang dipilih sampel secara random, (3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 24 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Brumbung. 

3.4. Produk Pengembangan Permainan 

Permainan woodball berpasangan adalah permainan woodball yang 

pemainnya berjumlah dua orang dalam satu tim, dengan bola yang dipakai Cuma 

satu dipukul secara bergantian dan termasuk dalam kategori permainan bola 

kecil. Hanya saja dalam permainan ini yang dimodifikasi antara lain yaitu : 

Tabel  2. 

Perbedaan permainan woodball dengan permainan woodball  

berpasangan 

Permainan woodball 
Permainan woodball 

berpasangan 
Keterangan 

Ukuran lapangan  

L: 3-10 m , P : 30-130 m 

Ukuran lapangan 

Min L : 2 m, max 5 m, P : 

Min 5m. 

Disesuaikan dengan luas 

lapangan 

Jumlah lapangan 24 Lapangan mengikuti lahan 

yang ada. 

Lapangan menyusuaikan 

lahan yang ada 
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Alat yang dipakai mallet, 

bola,gate 

Alat yang dipakai bola 

plastik, gawang dari kaleng, 

pemukul kayu yg sudah di 

dimodifikasi 

Alat berbeda  

Permainannya dilakukan 

oleh satu pemain 

Permainannya dilakukan 

oleh dua pemain 

Jumlah pemain tidak 

sama. 

Dalam sebuah grup 

terdiri dari 4-6 pemain 

yang saling berkompetisi 

Dalam grup terdiri dari satu 

tim itu sendiri yang terdiri 

dari dua pemain 

Jumlah dalam satu grup 

berbeda 

 

3.4.1  Peraturan Permainan Woodball Berpasangan 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan 

woodball berpasangan, terdiri dari beberapa hal antara lain : 

3.4.1.1 Fasilitas dan Peralatan 

3.4.1.1.1 Pemukul 

Alat yang dipakai untuk memukul adalah kayu dan botol air mineral bekas. 

Kayu yang sudah di potong kurang lebih 70 cm, di gabungkan dengan botol air 

mineral bekas, kemudian isi dari botol menggunakan serbuk kayu yang sudah 

dibungkus plastik. 
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Gambar 9. Pemukul Permainan Woodball Berpasangan 

3.4.1.1.2 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola plastic yang biasa dijumpai siswa saat 

bermain mandi bola, isi dari bola diberi serbuk kayu yang sudah ditakar agar 

tidak terlalu berat, sehingga anak mudah dalam memainkan bola tersebut. 

 

Gambar 10. Gambar Bola Woodball Berpasangan 

 

3.4.1.1.3 Gawang 

 Gawang terbuat dari besi berbentuk huruf “n” yang ditengahnya terdapat 

dua buah kaleng yang menggantung, kemudian diberi kelereng sebagai tanda 

atau bunyi. 
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Gambar 11. Gawang Woodball Berpasangan 

3.4.1.2 Lapangan 

Permainan woodball berpasangan ini lapangan mengikuti lahan yang ada 

minimal berukuran seperempat lapangan bola, pembatas lapangan yang 

digunakan dapat menggunakan tali rafia atau kapur. Bentuk lapangan bias lurus 

atau berbentuk huruf L, U, V dan lain lain. 

 

                                        Start                             Start                       Finish 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Finish 

 

  Gambar 12. Lapangan permainan woodball berpasangan 

3.4.2 Peraturan Permainan Woodball berpasangan 

7) Jumlah pemain dalam grup berjumlah maksimal 10 orang terdiri dari 5 tim 

yang berpasangan. 

8) Permainan dimulai dengan adanya bunyi peluit dari wasit. 
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9) Cara memukul bola dengan memukul menyamping. Jika seorang kidal maka  

memukul kearah kanan tubuhnya, dan sebaliknya. 

10) Bola saat dipukul keluar dari lintasan akan mendapat hukuman dengan 

ditambahnya skor pada saat perhitungan skor dengan menambahkan brapa 

kali bola keluar dari lintasan. Keluar 1 kali mendapat skor 1, keluar 2 kali 

mendapatkan 2, dan seterusnya. 

11) Bola dinyatakan masuk atau berganti lapangan jika bola woodball sudah 

melewati banduldi tengah gawang. 

12) Pemain selanjutnya boleh melanjutkan permainan apabila pemain yang di 

depannya sudah memasukkan bola ke gawang. 

3.4.3 Cara Bermain 

11) Sebelum memulai permainan lakukan baris berpasangan kebelakang dalam 

satu tim. 

12) Tunggu aba aba di bunyikan. 

13) Setelah mendengar aba aba peluit pemain yang baris paling depan mulai 

memukul bola kearah gawang melewati lintasan sesuai bentuk lapangan 

yang telah disediakan. 

14) Pemain pertama yang memukul ditentukan oleh tim itu sendiri, selanjutnya 

bergantian cara memukulnya. 

15) Jika pada saat pemukulan, bola keluar dari lintasan, pemain harus memulai 

memukul dari keluarnya bola. 

16) Bola dianggap masuk apabila sudah mellewati gawang dan bandul yang di 

tengah gawang berbunyi dan pemain harus minghitung berapa kali dia 

memukulkan bola ke gawang sampai masuk, seperti itu juga di lapangan 

berikutnya. 
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17) Setelah memasukan bola ke gawang pemain dapat melanjutkan ke gawang 

selanjutnya. 

18) Pemain yang di baris belakangnya boleh memulai apabila pemain yang 

didepan sudah memasukan bola ke gawang. 

19) Permainan dianggap selesai apabila seluruh barisan dalam tim sudah 

menyelesaikan seluruh lapangan dan seluruh pukulan di setiap lapangan 

harus di total, di jumlah dengan seluruh lapangan dan di gabungkan dengan 

jumlah pukulan tim lain yang berada dalam satu grup. 

20) Pemenang ditentukan dengan jumlah pukulan dalam satu grup yang paling 

sedikit. 

3.5. Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil lembar evaluasi yang berupa kritik dan saran dari 

para ahli secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi 

produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner siswa. 

3.6. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Lembar evaluasi dan kuesioner. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk lembar 

evaluasi  dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data 

dari para ahli Penjas dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data dari siswa. Alasan memilih kuesioner adalah subjek yang 

relatif banyak sehingga data dapat diambil secara serentak dan waktu yang 

singkat. Lembar evaluasi ahli dititikberatkan pada produk pertama yang 

dibuat,sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada kenyamanan produk. 



46 

 

 
 

Lembar evaluasi yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam evaluasi berupa kualitas 

model pembelajaran permainnan Woodball gawangsimpai. Serta komentar dan 

saran umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “kurang baik” sampai 

dengan “sangat baik” dengan cara member tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir evaluasi yang akan 

digunakan pada ahli:  

Tabel 3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Evaluasi 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa 

Sekolah Dasar 

10 

 

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif. 

Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Skor Jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak” 

Alternative Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang akan 

digunakan pada siswa: 

Tabel 5.Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekkan gerak 

dalam bermain model pembelajaran 

permainan woodball berpasangan. 

10 

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan 

dan pengetahuan tentang model 

pembelajaran permainan Woodball 

Berpasangan.  

10 

 

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain model 

pembelajaran permainan Woodball 

berpasangan, serta nilai kerjasama, 

sportifitas, dan kejujuran. 

10 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan data 

yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik 
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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 presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel 3.4 akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 

Tabel 6. Klasifikasi Analisis Deskriptif Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20 % Tidak baik Dibuang 

20,01 – 40 % Kurang baik Dipebaiki 

40,01 – 70 % Cukup baik Digunakan (bersyarat) 

70,01 – 90 % Baik Digunakan 

90,01 – 100 % Sangat baik Digunakan 

Sumber : Guilford (dalam Martin, 2010: 56) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Penyajian Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

permainan woodball yang sesuai dengan siswa Sekolah Dasar. Tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1.) Analisis tujuan dan karakteristik woodball di Sekolah Dasar 

2.) Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar 

3.) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan 

modifikasi. 

4.) Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model olahraga 

woodball 

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

6.) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

7.) Menyusun produk awal model pembelajaran olahraga woodball. 

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

pembelajaran olahraga woodball yang sesuai bagi siswa Sekolah Dasar. Berikut 

ini adalah draf produk awal permainan woodball berpasangan yang sesuai bagi 

siswa Sekolah Dasar sebelum di validasi oleh ahli dan guru penjasorkes Sekolah 

Dasar: 

4.1.1 Revisi Produk Awal 

Produk awal pengembangan model permainan “Woodball berpasangan” 

pada siswa Sekolah Dasar sebelum di ujicobakan  dalam uji skala kecil, produk 

yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan 

bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan 1 orang ahli Penjasorkes yang berasal dari 
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guru sekolah dasar, yaitu Edy Kusiyanto, S.Pd dan 1 orang ahli pembelajaran 

guru penjasorkes sekolah dasar yaitu M. Rochim, S.Pd adalah guru olahraga SD 

Negeri 1 Brumbung. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk 

awal model permainan “woodball berpasangan”, dengan disertai lembar evaluasi 

Penjas dan Ahli Pembelajaran. 

Berdasarkan saran dari ahli Penjas dan ahli pembelajaran pada produk 

atau model sebelum diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli Penjas 

dan ahli pembelajaran terhadap kendala dan permasalahan yang muncul 

sebelum uji coba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut : 

1) Sudah bagus variasi karena menyangkut segi kognitif, afektif dan 

psikomotorik serta fisik. 

2) Di uji cobakan skala kecil dulu hasilnya bisa di konsultasikan lagi. 

3) Sudah baik dan dapat di uji cobakan 

4.1.2 Produk Awal Model Permainan Woodball berpasangan 

Permainan woodball berpasangan adalah permainan woodball yang 

pemainnya berjumlah dua orang dalam satu tim, dengan bola yang dipakai 

hanya satu dipukul secara bergantian dan termasuk dalam kategori permainan 

bola kecil. Hanya saja dalam permainan ini yang dimodifikasi antara lain alat, 

peraturan, bentuk, jumlah lapangan dan ukuran lapangan. Tujuan memodifikasi 

alat adalah agar memudahkan siswa dalam bermain serta menarik minat siswa 

untuk bermain olahraga woodball. 

 
 
4.1.2.1 Peraturan Permainan Woodball berpasangan 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam modifikasi permainan 
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woodball berpasangan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan, 

permainan woodball berpasangan ini termasuk juga dalam kategori permainan 

kecil, peraturan dalam permainan olahraga woodball berpasangan ini terdiri dari 

beberapa hal antara lain : 

4.1.2.1.1   Fasilitas dan Peralatan 

1) Lapangan 

Lapangan woodball berpasangan ini mengikuti lahan yang ada minimal 

berukuran seperempat lapangan bola, pembatas lapangan yang digunakan 

sebagai lintasan dapat menggunakan tali raffia atau kapur. Bentuk lapangan bisa 

lurus, berbentuk huruf L,U,V, dan lain lain. 

2) Alat Pemukul 

Alat yang dipakai untuk memukul adalah kayu dan botol air mineral bekas. 

Kayu yang sudah di potong kurang lebih 70 cm, di gabungkan dengan botol air 

mineral bekas, kemudian isi dari botol menggunakan serbuk kayu yang sudah 

dibungkus plastik. 

3) Bola  

Bola yang digunakan adalah bola yang terbuat dari plastik mandi bola yang 

didalamnya diberi campuran serbuk pasir dan serbuk kayu yang sudah ditakar 

agar tidak terlalu berat, sehingga anak mudah dalam memainkan bola tersebut. 

Warna bola yang warna-warni diharapkan agar memberikan daya tarik tersendiri 

bagi para siswa sekolah dasar dengan tujuan agar tidak menimbulkan sakit atau 

perih pada saat memukul, serta bola plastik tidak terlalu keras pada saat 

digunakan, anak-anak sangat familiar, dan sangat ekonomis karena harga murah 

dan tersedia di banyak tempat. 
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4) Gawang 

Gawang terbuat dari besi berbentuk huruf “n” yang ditengahnya terdapat 

dua buah kaleng yang menggantung, kemudian diberi kelereng sebagai tanda 

atau bunyi. 

4.1.2.1.2 Cara Bermain 

21) Sebelum memulai permainan lakukan baris berpasangan kebelakang dalam 

satu tim. 

22) Tunggu aba aba di bunyikan. 

23) Setelah mendengar aba aba peluit pemain yang baris paling depan mulai 

memukul bola kearah gawang melewati lintasan sesuai bentuk lapangan 

yang telah disediakan. 

24) Pemain pertama yang memukul ditentukan oleh tim itu sendiri, selanjutnya 

bergantian cara memukulnya. 

25) Jika pada saat pemukulan, bola keluar dari lintasan, pemain harus memulai 

memukul dari keluarnya bola. 

26) Bola dianggap masuk apabila sudah mellewati gawang dan bandul yang di 

tengah gawang berbunyi dan pemain harus minghitung berapa kali dia 

memukulkan bola ke gawang sampai masuk, seperti itu juga di lapangan 

berikutnya. 

27) Setelah memasukan bola ke gawang pemain dapat melanjutkan ke gawang 

selanjutnya. 

28) Pemain yang di baris belakangnya boleh memulai apabila pemain yang 

didepan sudah memasukan bola ke gawang. 

29) Permainan dianggap selesai apabila seluruh barisan dalam tim sudah 

menyelesaikan seluruh lapangan dan seluruh pukulan di setiap lapangan 
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harus di total, di jumlah dengan seluruh lapangan dan di gabungkan dengan 

jumlah pukulan tim lain yang berada dalam satu grup. 

30) Pemenang ditentukan dengan jumlah pukulan dalam satu grup yang paling 

sedikit. 

4.1.3 Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian lembar evaluasi oleh para ahli, 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model woodball 

berpasangan dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

Berikut ini adalah hasil pengisian lembar evaluasi dari ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran. 

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Ahli 

No. Alternatif Jawaban Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Kurang baik 0 0 

2. Cukup baik 0 0 

3. Baik 8 4 

4. Sangat baik 4 8 
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Gambar 13. Grafik Rekapitulasi Persentase Jawaban 
Ahli 

 
Berdasarkan hasil pengisian lembar evaluasi yang dilakukan oleh ahli 

Penjas dan ahli pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar  Negeri 1 

Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dapat disimpulkan bahwa dari 

kedua ahli menyatakan bahwa pengembangan model permainan “woodball 

berpasangan” sudah masuk dalam kategori penilaian baik dan dapat digunakan 

untuk uji coba skala kecil. Akan tetapi ada beberapa  revisi lebih lanjut agar 

pengembangan model pembelajaran permainan “woodball berpasangan” ini 

menjadi lebih baik dan sempurna. Masukan berupa saran dan komentar pada 

produk model permainan “woodball berpasangan” sangat diperlukan untuk 

perbaikan terhadap model permainan tersebut. 

4.1.4 Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah produk model permainan “woodball berpasangan” divalidasi oleh 

ahli penjas dan ahli pembelajaran serta di revisi, maka pada tanggal 2 Juni 2013 

produk diujicobakan kepada siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 1 Brumbung 
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yang berjumlah 12 siswa. 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

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

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada ujicoba lapangan. 

Keseluruhan data yang didapat dari dievaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dalam uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. Sehingga 

pada uji lapangan akan lebih berjalan dengan baik dari uji coba skala kecil. 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner yang diisi siswa diperoleh 

persentase jawaban sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “woodball 

berpasangan” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 1 Brumbung. 

Berikut tabel hasil kuesioner pada uji coba skala kecil: 

 
 
Tabel  8. Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=12) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 
 

2 
 

3 
 
 
4 
 

5 
 

6 
 

Apakah kamu mengenal permainan woodball 
berpasangan? 
Apakah kamu tahu alat apa saja yang di 
gunakan permainan woodball berpasangan? 
Apakah kamu merasa kesulitan dalam 
memainkan permainan woodball berpasangan 
ini? 
Apakah dalam model permainan woodball 
berpasangan ini kamu merasa senang? 
Apakah selama bermain woodball berpasangan 
kamu mudah melakukan gerakannya? 
Apakah selama permainan kamu dapat saingan 
dari teman? 

Ya 
 

Ya 
 
 

Tidak 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

100 % 
 

100 % 
 
 

67 % 
 

75 % 
 

75 % 
 

83 % 
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7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 
13 
 

14 
 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 
19 
 

 
20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

Apakah bola woodball berpasangan sulit 
digunakan? 
Apakah pemukul woodball berpasangan mudah 
digunakan? 
Apakah kamu merasa sulit saat memasukan 
bola kegawang? 
Apakah cara bermain permainan woodball 
berpasangan ini lebih mudah dari permainan 
bola kecil lain ? 
Apakah kamu tahu cara bermain model 
permainan woodball ini? 
Apakah kamu tahu perbedaan permainan ini 
dengan woodball sesungguhnya? 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan woodball? 
Apakah dalam bermain kamu bisa mematuhi 
peraturan yang ada pada permainan woodball 
ini? 
Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 
permainan? 
Menurut kamu, apakah memainkan permainan 
woodball berpasangan ini perlu kerjasama satu 
tim dengan yang lain? 
Apakah dalam permainan woodball 
berpasangan ini setiap tim harus kompak? 
Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 
permainan woodball berpasangan ini ? 
Apakah seorang juri akan memberikan teguran 
kepada pemain yang tidak menaati peraturan? 
 
Apakah dalam permainan woodball 
berpasangan kamu harus jujur? 
Apakah woodball berpasangan ini dapat 
dimainkan oleh semua orang? 
Apakah kamu tertarik dengan model permainan 
woodball?  
Apakah kamu merasa gembira setelah melewati 
rintangan dalam permainan woodball ini? 
Apakah kamu senang melakukan/memainkan 
permainan woodball berpasangan ini? 
Apakah kamu semangat dalam melakukan 
permainan woodball ini? 
Apakah kamu bisa menerima seandainya kalah 
dalam bertanding? 
Apakah dalam permainan bola yang kamu pukul 
keluar lintasan, apakah kamu akan segara 

Tidak 
 

Tidak 
 

Tidak 
 

Ya 
 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 
 
 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

75 % 
 

83 % 
 

67 % 
 

75 % 
 
 

83 % 
 

75 % 
 

75 % 
 

83 % 
 
 

83 % 
 

83 % 
 
 

75 % 
 

83 % 
 
 

75 % 
 
 
 

100 % 
 

83 % 
 

75 % 
 

92 % 
 

92 % 
 

92 % 
 

92 % 
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28 
 

29 
 

30 
 

minta maaf pada temanmu? 
Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan 
yang ada di dalam woodball berpasangan? 
Apakah kamu ingin bermain woodball 
berpasangan ini lagi? 
Apakah kamu ingin mengajak teman yang lain 
untuk memainkan permainan woodball 
berpasangan ini? 

 
Ya 

 
Tidak 

 
Ya 

 
 

Ya 

 
75 % 

 
83 % 

 
83 % 

 
 

75 % 

Rata-rata 81 % 

 
Keseluruhan data yang didapat dari dievaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dalam uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan skala besar. 

Dengan data yang didapat dalam  uji coba skala kecil diharapkan pada uji 

lapangan akan lebih berjalan dengan baik dari uji coba skala kecil. 

  
Gambar 14. Grafik Persentase Kuisioner Siswa Skala Kecil. 
 
4.2 Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Analisis data uji coba berdasarkan tabel analisis data uji coba skala kecil 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kognitif Afektif Psikomotor

19% 18% 18%

81% 82% 82%

Sangat Baik

Baik



58 

 

 
 

yang diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sehagai berikut:  

1. Aspek mengenal permainan woodball berpasangan, didapat presentase 

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

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

2. Aspek pengetahuan alat permainan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

3. Aspek mudah dimainkan, didapat persentase 67%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik 

(digunakan bersyarat). 

4. Aspek kesenangan dalam memainkan, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

5. Aspek kemudahan produk, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

6. Aspek mendapat saingan, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

7. Aspek kemudahan alat, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

8. Aspek kesulitan saat memukul, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  baik 

(digunakan). 

9. Aspek kesenangan saat memukul, didapat persentase 67%. Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup 

baik (digunakan bersyarat). 

10. Aspek kesenangan melakukan gerakan, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

11. Aspek peraturan permainan, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  baik 

(digunakan). 

12. Aspek perbedaan permainan woodball, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

13. Aspek peraturan woodball berpasangan, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

14. Aspek patuh pada peraturan dalam permainan, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

15. Aspek bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan, didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

16. Aspek bekerjasama dengan teman, didapat persentase 83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

17. Aspek kekompakan tim, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 
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18. Aspek mengerti tugas wasit, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

19. Aspek menghargai keputusan wasit, didapat persentase 75%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

20. Aspek mengerti kejujuran dalam permainan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

21. Aspek tertarik pada model permainan, didapat persentase 83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

22. Aspek melakukan teknik dasar woodball berpasangan, didapat persentase 

75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik (digunakan). 

23. Aspek ketertarikan bermain woodball berpasangan, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

24. Aspek semangat bermain, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

25. Aspek menerima kekalahan, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

26. Aspek kesulitan dalam menerima perlawanan dari tim lawan, didapat 
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persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

27. Aspek sportif pada teman, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  baik 

(digunakan). 

28. Aspek menerima keputusan juri, didapat persentase 83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

29. Aspek keinginan melakukan permainan kembali, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

30. Aspek mengajak teman, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

4.3  Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk atau model 

seperti yang telah diuraikan diatas, 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 ukuran lapangan permainan dengan jumlah pemain yang terlibat 

dalam olahraga woodball berpasangan. Agar tidak terjadi tabrakan atau 

antrian antar pemain dalam satu lintasan, maka peneliti memperbanyak 

ukuran lapangannya. 

2) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah menambah 

jumlah alat pemukul, agar dalam pergantian pemukulan tidak terlalu lama 

proses pelaksanaannya. 
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Tabel 9. Perbedaan produk sebelum direvisi dan sesudah direvisi 

Hasil Revisi Produk Sebelum Revisi Produk Sesudah Revisi 

 

1. Modifikasi alat 

 

2. Ukuran lapangan 

1. Pemukul woodball asli, 

bola woodball asli, 

gawang woodball asli 

2. Lebar 3m dan Panjang 

15 m. 

1. Pemukul dimodifikasi 

dengan botol bekas, bola 

menggunakan bola 

plastik, gawang dibuat 

lebih lebar 

2. Lebar 5m dan panjang 

10m. 

 

4.3.1 Draf Permainan Setelah Revisi (Skala Besar)  

Permainan woodball berpasangan adalah permainan woodball yang 

pemainnya berjumlah dua orang dalam satu tim, dengan bola yang dipakai Cuma 

satu dipukul secara bergantian dan termasuk dalam kategori permainan bola 

kecil. Hanya saja dalam permainan ini yang dimodifikasi antara lain alat, 

peraturan, bentuk, jumlah lapangan dan ukuran lapangan. Permainan diawali 

dari garis start pemain pertama memukul bola kearah mendekat dengan gawang, 

kemudian pukulan kedua dilanjutkan oleh pemain kedua dan seterusnya sampai 

bola masuk ke gawang, tim yang jumlah memukulnya lebih sedikit berarti 

dinyatakan sebagai pemenang. 

4.3.1.1 Peraturan Permainan Woodball Berpasangan 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam olahraga woodball 

berpasangan, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. terdiri 

dari beberapa hal antara lain : 

13) Jumlah pemain dalam grup berjumlah maksimal 10 orang terdiri dari 5 tim 

yang berpasangan. 

14) Permainan dimulai dengan adanya bunyi peluit dari wasit. 
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15) Cara memukul bola dengan memukul menyamping. Jika seorang kidal maka  

memukul kearah kanan tubuhnya, dan sebaliknya. 

16) Bola saat dipukul keluar dari lintasan akan mendapat hukuman dengan 

ditambahnya skor pada saat perhitungan skor dengan menambahkan brapa 

kali bola keluar dari lintasan. Keluar 1 kali mendapat skor 1, keluar 2 kali 

mendapatkan 2, dan seterusnya. 

17) Bola dinyatakan masuk atau berganti lapangan jika bola woodball sudah 

melewati bandul ditengah gawang. 

18) Pemain selanjutnya boleh melanjutkan permainan apabila pemain yang di 

depannya sudah memasukkan bola ke gawang. 

3.4.1.3 Fasilitas dan Peralatan 

3.4.1.1.4 Pemukul 

Alat yang dipakai untuk memukul adalah kayu dan botol air mineral bekas. 

Kayu yang sudah di potong kurang lebih 70 cm, di gabungkan dengan botol air 

mineral bekas, kemudian isi dari botol menggunakan serbuk kayu yang sudah 

dibungkus plastik. 

 

Gambar 15. Gambar Pemukul Woodball Berpasangan. 

3.4.1.1.5 Bola 

Bola yang digunakan adalah bola yang terbuat dari bola permainan mandi 
bola yang didalamnya diberi serbuk kayu yang sudah ditakar agar tidak terlalu 
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berat, sehingga anak mudah dalam memainkan bola tersebut. 
 

 
Gambar 16. Gambar Bola Woodball Berpasangan. 

3.4.1.1.6 Gawang 

Gawang terbuat dari besi berbentuk huruf “n” yang ditengahnya terdapat 
dua buah kaleng yang menggantung, kemudian diberi kelereng sebagai tanda 
atau bunyi. 

 
Gambar 17. Gambar Gawang atau Gate Woodball Berpasangan. 

3.4.1.1.7 Lapangan 

Permainan woodball berpasangan ini lapangan mengikuti lahan yang ada 

minimal berukuran seperempat lapangan bola, pembatas lapangan yang 

digunakan dapat menggunakan tali rafia atau kapur. Bentuk lapangan bias lurus 

atau berbentuk huruf L, U, V dan lain lain. 

 
   Start 
 
       Start   Finish                                                       
                                      
 
                                 Finish                                        
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Gambar Skema Fairway Woodball Berpasangan. 
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3.4.1.4 Cara Bermain 

1) Sebelum memulai permainan lakukan baris berpasangan kebelakang dalam 

satu tim. 

2) Tunggu aba aba di bunyikan. 

3) Setelah mendengar aba aba peluit pemain yang baris paling depan mulai 

memukul bola kearah gawang melewati lintasan sesuai bentuk lapangan 

yang telah disediakan. 

4) Pemain pertama yang memukul ditentukan oleh tim itu sendiri, selanjutnya 

bergantian cara memukulnya. 

5) Jika pada saat pemukulan, bola keluar dari lintasan, pemain harus memulai 

memukul dari keluarnya bola. 

6) Bola dianggap masuk apabila sudah mellewati gawang dan bandul yang di 

tengah gawang berbunyi dan pemain harus minghitung berapa kali dia 

memukulkan bola ke gawang sampai masuk, seperti itu juga di lapangan 

berikutnya. 

7) Setelah memasukan bola ke gawang pemain dapat melanjutkan ke gawang 

selanjutnya. 

8) Pemain yang di baris belakangnya boleh memulai apabila pemain yang 

didepan sudah memasukan bola ke gawang. 

9) Permainan dianggap selesai apabila seluruh barisan dalam tim sudah 

menyelesaikan seluruh lapangan dan seluruh pukulan di setiap lapangan 

harus di total, di jumlah dengan seluruh lapangan dan di gabungkan dengan 

jumlah pukulan tim lain yang berada dalam satu grup. 

10) Pemenang ditentukan dengan jumlah pukulan dalam satu grup yang paling 

sedikit. 
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4.4 Penyajian Data Uji Skala Besar  

Berdasarkan evaluasi ahli Penjas serta ahli pembelajaran terhadap 

ujicoba skala kecil, maka langkah berikutnya adalah uji coba skala besar. Uji 

skala besar bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan yang telah 

dilakukan pada ujicoba skala kecil, apakah bahan permainan itu dapat 

digunakan. Uji coba skala besar dilakukan oleh siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Brumbung yang berjumlah 24 siswa. Data uji skala besar dihimpun 

dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan uji lapangan didapatkan persentase sebesar 83 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “woodball 

berpasangan” ini telah memenuhi kriteria baik dan mengalami peningkatan, 

sehingga model permainan woodball berpasangan dapat digunakan untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Brumbung. Berikut tabel persentase 

kuesioner siswa : 

Berdasarkan tabel uji lapangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sama-sama memiliki hasil 

persentase rata-rata paling tinggi yaitu dengan kriteria sangat baik. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Tabel  10. Data Hasil Uji Coba Skala Besar (N=24) 

No Pertanyaan Jawaban Persentase 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Apakah kamu mengenal permainan woodball 
berpasangan? 
Apakah kamu tahu alat apa saja yang di 
gunakan permainan woodball berpasangan? 
Apakah kamu merasa kesulitan dalam 
memainkan permainan woodball berpasangan 
ini? 
Apakah dalam model permainan woodball 
berpasangan ini kamu merasa senang? 
Apakah selama bermain woodball berpasangan 
kamu mudah melakukan gerakannya? 

Ya 
 

Ya 
 
 

Tidak 
 

Ya 
 

Ya 
 

100 % 
 

87.5 % 
 
 

75 % 
 

91.7 % 
 

71 % 
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7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 
 

19 
 
 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

Apakah selama permainan kamu dapat saingan 
dari teman? 
Apakah bola woodball berpasangan sulit 
digunakan? 
Apakah pemukul woodball berpasangan mudah 
digunakan? 
Apakah kamu merasa sulit saat memasukan 
bola kegawang? 
Apakah cara bermain permainan woodball 
berpasangan ini lebih mudah dari permainan 
bola kecil lain ? 
Apakah kamu tahu cara bermain model 
permainan woodball ini? 
Apakah kamu tahu perbedaan permainan ini 
dengan woodball sesungguhnya? 
Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan woodball? 
Apakah dalam bermain kamu bisa mematuhi 
peraturan yang ada pada permainan woodball 
ini? 
Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 
permainan? 
Menurut kamu, apakah memainkan permainan 
woodball berpasangan ini perlu kerjasama satu 
tim dengan yang lain? 
Apakah dalam permainan woodball berpasangan 
ini setiap tim harus kompak? 
Apakah kamu tahu tugas wasit dalam permainan 
woodball berpasangan ini ? 
 
 
 
Apakah seorang juri akan memberikan teguran 
kepada pemain yang tidak menaati peraturan? 
 
Apakah dalam permainan woodball berpasangan 
kamu harus jujur? 
Apakah woodball berpasangan ini dapat 
dimainkan oleh semua orang? 
Apakah kamu tertarik dengan model permainan 
woodball?  
Apakah kamu merasa gembira setelah melewati 
rintangan dalam permainan woodball ini? 
Apakah kamu senang melakukan/memainkan 
permainan woodball berpasangan ini? 
Apakah kamu semangat dalam melakukan 

Ya 
 

Tidak 
 

Tidak 
 

Tidak 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 
 
 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

Ya 
 

79 % 
 

83 % 
 

83 % 
 

79 % 
 

71 % 
 

95.8 % 
 

83.3 % 
 

87.5 % 
 

66.7 % 
 

92 % 
 

79 % 
 
 

83 % 
 

71 % 
 
 

75 % 
 
 
 

92 % 
 

83.3 % 
 

70.8 % 
 

95.8 % 
 

87.5 % 
 

83 % 
 

88 % 
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27 
 
 

28 
 

29 
 

30 
 

permainan woodball ini? 
Apakah kamu bisa menerima seandainya kalah 
dalam bertanding? 
Apakah dalam permainan bola yang kamu pukul 
keluar lintasan, apakah kamu akan segara minta 
maaf pada temanmu? 
Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan 
yang ada di dalam woodball berpasangan? 
Apakah kamu ingin bermain woodball 
berpasangan ini lagi? 
Apakah kamu ingin mengajak teman yang lain 
untuk memainkan permainan woodball 
berpasangan ini? 

 
Ya 

 
Tidak 

 
Ya 

 
 

Ya 

 
83 % 

 
92 % 

 
92 % 

 
 

75 % 

Rata-rata 83 % 

 

 
Gambar 19. Grafik Persentase Kuisioner Siswa Skala Besar 

 
4.5 Analisis Data Uji Skala Besar 

Analisis data uji coba berdasarkan tabel analisis data uji coba lapangan yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sehagai berikut:  

1. Aspek mengenal permainan woodball berpasangan, didapat presentase 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kognitif Afektif Psikomotor

18% 17% 15%

82% 83% 85%

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik
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100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

2. Aspek pengetahuan alat permainan, didapat persentase 87.5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

3. Aspek mudah dimainkan, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

4. Aspek kesenangan dalam memainkan, didapat persentase 91.7%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

5. Aspek kemudahan produk, didapat persentase 71%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

6. Aspek mendapat saingan, didapat persentase 79%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

7. Aspek kemudahan alat, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

8. Aspek kesulitan saat memukul, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

9. Aspek kesenangan saat memukul, didapat persentase 79%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

10. Aspek kesenangan melakukan gerakan, didapat persentase 71%. 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

baik (digunakan). 

11. Aspek peraturan permainan, didapat persentase 95.8%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

12. Aspek perbedaan permainan woodball, didapat persentase 83.3%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

13. Aspek peraturan woodball berpasangan, didapat persentase 87.5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

14. Aspek patuh pada peraturan dalam permainan, didapat persentase 66.7%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik (digunakan bersyarat). 

15. Aspek bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan, didapat 

persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

16. Aspek bekerjasama dengan teman, didapat persentase 79%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

17. Aspek kekompakan tim, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

18. Aspek mengerti tugas wasit, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 



71 

 

 
 

19. Aspek menghargai keputusan wasit, didapat persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

20. Aspek mengerti kejujuran dalam permainan, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

21. Aspek tertarik pada model permainan, didapat persentase 70.8%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik (digunakan). 

22. Aspek melakukan teknik dasar woodball berpasangan, didapat persentase 

70.8%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria  baik (digunakan). 

23. Aspek ketertarikan bermain woodball berpasangan, didapat persentase 

95.8%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik (digunakan). 

24. Aspek semangat bermain, didapat persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan bersyarat). 

25. Aspek menerima kekalahan, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

(digunakan). 

26. Aspek kesulitan dalam menerima perlawanan dari tim lawan, didapat 

persentase 88 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

27. Aspek sportif pada teman, didapat persentase 83%. Berdasarkan kriteria 
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yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

(digunakan). 

28. Aspek menerima keputusan juri, didapat persentase 92%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik (digunakan). 

29. Aspek keinginan melakukan permainan kembali, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik (digunakan). 

30. Aspek mengajak teman, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik (digunakan). 

4.6 Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan “woodball berpasangan” yang berdasarkan data pada saat  uji 

coba skala kecil (N=12) dan uji coba skala besar (N=24). 

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

82,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

permainan “woodball berpasangan” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 Brumbung. 

Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa Sekolah Dasar kelas V 

adalah penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli penjas pada 

aspek 4, 6, dan 8. Aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik 

yaitu mendapat poin 4. Selain aspek tersebut, ada aspek penilaian kualitas 

model permainan yaitu aspek 1, 2, 3,  5, 7, 9, dan 10. Aspek penilaian tersebut 

telah memenuhi kriteria baik dengan mendapat poin 3.  

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

permainan “woodball berpasangan” ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 
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layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 1 Brumbung. Faktor 

yang menjadikan model ini dapat diterima siswa Sekolah Dasar kelas V adalah 

penilaian kualitas model permainan yang dilakukan oleh ahli pembelajaran pada 

aspek 2, 5, 8, dan 10. Aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat 

baik yaitu mendapat poin 4. Selain aspek tersebut, ada enam aspek penilaian 

kualitas model permainan yaitu aspek 1, 3, 4, 6, 7, dan 9. Enam aspek penilaian 

tersebut telah memenuhi kriteria baik dengan mendapat poin 3.  

 

Hasil analisis data uji coba skala kecil didapat persentase 81 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “woodball 

berpasangan” ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga dari uji coba skala kecil 

model ini layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar  Negeri 01 

Brumbung. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa kelas V 

Sekolah Dasar  Negeri 01 Brumbung adalah dari semua aspek yang diuji coba 

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

pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan 

aktifitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Secara keseluruhan model permainan “woodball berpasangan” 

ini dapat diterima siswa SD (Sekolah Dasar) dengan baik, sehingga uji coba 

skala kecil model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

1 Brumbung. 

Hasil analisis data uji coba skala besar didapat persentase 83 %. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “woodball 

berpasangan” ini telah memenuhi kriteria  baik, sehingga dari uji coba kelompok 

besar model ini sangat layak digunakan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar 
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Negeri 1 Brumbung. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Brumbung adalah dari semua aspek yang diuji 

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

pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan 

aktifitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Secara keseluruhan model permainan “woodball berpasangan” 

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

model ini dapat digunakan untuk siswa Sekolah dasar.  

Produk permainan woodball berpasangan ini sudah dapat digunakan 

dalam pembelajaran penjasorkes. Hal ini dikarenakan dari keberhasilan 

modifikasi permainan woodball berpasangan yang dapat diterima siswa Sekolah 

Dasar Negeri 1 Brumbung serta meningkatnya prosentase dari uji coba skala 

kecil menuju uji coba skala besar dari 81% meningkat menjadi 83%. Faktor yang 

menjadikan model permainan dapat diterima siswa Sekolah Dasar yaitu:  

1) Alat Pemukul 

Alat yang dipakai untuk memukul adalah kayu yang di gabungkan dengan 

botol air mineral bekas. Kayu yang sudah di potong kurang lebih 70 cm, di 

gabungkan dengan botol air mineral bekas, kemudian isi dari botol menggunakan 

serbuk kayu yang sudah dibungkus plastik. 

2) Bola 

Bola yang digunakan adalah bola yang terbuat dari bola permainan mandi 

bola yang didalamnya diberi serbuk kayu yang sudah ditakar agar tidak terlalu 

berat, sehingga anak mudah dalam memainkan bola tersebut 

3) Gawang 
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Gawang terbuat dari besi berbentuk huruf “n” yang ditengahnya terdapat 

dua buah kaleng yang menggantung, kemudian diberi kelereng sebagai tanda 

atau bunyi. 

4) Lapangan 

Permainan woodball berpasangan ini lapangan mengikuti lahan yang ada 

minimal berukuran seperempat lapangan bola, pembatas lapangan yang 

digunakan dapat menggunakan tali rafia atau kapur. Bentuk lapangan bias lurus 

atau berbentuk huruf L, U, V dan lain lain. 

Dengan menerapkan modifikasi olahraga woodball dengan ukuran 

lapangan yang kecil dan peralatan yang sederhana tetap dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dan pengetahuan tentang olahraga woodball. Karena 

pembelajaran harus tetap berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan permainan yang telah dimodifikasi tanpa 

mengurangi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1. Kajian Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan “woodball berpasangan” yang berdasarkan data pada saat uji 

coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Produk model permainan “woodball berpasangan” dapat dan layak 

digunakan dan dipraktikan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan 

analisis data pada uji coba skala kecil diperoleh dari ahli penjas didapat rata-

rata persentase 87%, ahli pembelajaran 92%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka produk permainan woodball berpasangan ini telah 

memenuhi kriteria baik dan layak digunakan. 

2) Produk model permainan “woodball berpasangan” sudah dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran penjasorkes. Hal itu berdasarkan analisis data 

uji coba skala kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 

81% dengan kriteria baik dan hasil analisis data uji coba skala besar didapat 

rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 83% dengan kriteria baik. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan woodball ini 

telah memenuhi kriteria, sehingga dapat digunakan untuk siswa SD Negeri 1 

Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

 

3) Faktor yang menjadikan model permainan woodball dapat diterima oleh 
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siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 90% siswa 

dapat memptaktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman terhadap 

peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak 

siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model permainan woodball berpasangan dapat diterima siswa 

dengan baik, sehingga baik dari uji coba skala kecil maupun dari uji coba 

skala besar model pembelajaran ini dapat digunakan bagi siswa kelas V SD 

N 1 Brumbung Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

5.2. Saran 

1) Model permainan woodball berpasangan sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian 

pembelajaran penjasorkes melalui permainan woodball berpasangan untuk 

siswa kelas V Sekolah Dasar. Penggunaan model ini dilaksanakan seperti 

apa yang direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan diharapkan 

sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran penjasorkes. 

2) Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model-model permainan woodball berpasangan yang lebih menarik lainnya. 

Sehingga dapat dimainkan di lingkungan sekolah atau lingkungan lain yang 

dapat mendukung atau menunjang permainan tersebut. 
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Lampiran 3 

LEMBAR UJI AHLI 

MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN WOODBALL 

BERPASANGAN DALAM PENJASORKES PADA SISWA KELAS V SDN 

1 BRUMBUNG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA TAHUN 

2012 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Woodball 

Sasaran Program : Siswa SD kelas V 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model pengembangan permainan 

woodball yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi 

siswa kelas V di SD Brumbung 1 yang dimodifikasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut kami berharap kesediaan Bapak untuk memberikan respon pada setiap 

pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

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

umum, serta kesimpulan. 

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

dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia. 

Keterangan : 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 

tambahan yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Pengembangan 

No Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 

1. Kejelasan petunjuk permainan.      

2. Ketepatan memilih bentuk / model permainan 

bagi siswa. 

     

3. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan.      

4. Kemudahan bentuk atau model permainan 

untuk dimainkan siswa. 

     

5. Kesesuaian bentuk / model permainan dengan 

karakteristik siswa. 

     

6. Mendorong perkembangan aspek fisik / 

jasmani siswa. 

     

7. Mendorong perkembangan aspek kognitif 

siswa. 

     

8 Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa. 

     

9. Mendorong perkembangan aspek afektif 

siswa 

     

10. Dapat dimainkan siswa yang trampil maupun 

tidak trampil. 

     

11. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri.      

12. Mendorong siswa untuk lebih mengenal 

permainan woodball  
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B.Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi 

2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai 

saran 

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda ) 

Blora,…………………… 

Evaluator 
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Lampiran 4 
 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN WOODBALL 

BERPASANGAN DALAM PENJASORKES PADA SISWA KELAS V SDN 

1 BRUMBUNG KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA TAHUN 

2012 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Jawablah pertanyaan ini dengan sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

3. Berilah tanda silang (X) pada kolom Ya atau Tidak, sesuai pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terima kasih 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Sekolah Dasar : …………………………………………. 

Nama Siswa : …………………………………………. 

Umur : ...........tahun 

Kelas : …………………………………………. 

Jenis Kelamin : …………………………………………. 

  

Kuisioner untuk uji kelompok besar ( N = 24 ) 
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No Pertanyaan Jawaban 

Ya Atau Tidak 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

Apakah kamu mengenal permainan woodball 

berpasangan? 

Apakah kamu tahu alat apa saja yang di gunakan 

permainan woodball berpasangan? 

Apakah kamu merasa kesulitan dalam memainkan 

permainan woodball berpasangan ini? 

Apakah dalam model permainan woodball 

berpasangan ini kamu merasa senang? 

Apakah selama bermain woodball berpasangan 

kamu mudah melakukan gerakannya? 

Apakah selama permainan kamu dapat saingan dari 

teman? 

Apakah bola woodball berpasangan sulit 

digunakan? 

Apakah pemukul woodball berpasangan mudah 

digunakan? 

Apakah kamu merasa sulit saat memasukan bola 

kegawang? 

Apakah cara bermain permainan woodball 

berpasangan ini lebih mudah dari permainan bola 

kecil lain ? 

Apakah kamu tahu cara bermain model permainan 

woodball ini? 

Apakah kamu tahu perbedaan permainan ini dengan 

woodball sesungguhnya? 

Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 

dalam permainan woodball? 

Apakah dalam bermain kamu bisa mematuhi 

peraturan yang ada pada permainan woodball ini? 

Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 

permainan? 

Menurut kamu, apakah memainkan permainan 

woodball berpasangan ini perlu kerjasama satu tim 

dengan yang lain? 

Apakah dalam permainan woodball berpasangan ini 

setiap tim harus kompak? 

Apakah kamu tahu tugas wasit dalam permainan 

woodball berpasangan ini ? 

 

Apakah seorang juri akan memberikan teguran 

kepada pemain yang tidak menaati peraturan? 

Apakah dalam permainan woodball berpasangan 

kamu harus jujur? 
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21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

Apakah woodball berpasangan ini dapat dimainkan 

oleh semua orang? 

Apakah kamu tertarik dengan model permainan 

woodball?  

Apakah kamu merasa gembira setelah melewati 

rintangan dalam permainan woodball ini? 

Apakah kamu senang melakukan/memainkan 

permainan woodball berpasangan ini? 

Apakah kamu semangat dalam melakukan 

permainan woodball ini? 

Apakah kamu bisa menerima seandainya kalah 

dalam bertanding? 

Apakah dalam permainan bola yang kamu pukul 

keluar lintasan, apakah kamu akan segara minta 

maaf pada temanmu? 

Apakah kamu merasa kesulitan pada gerakan yang 

ada di dalam woodball berpasangan? 

Apakah kamu ingin bermain woodball berpasangan 

ini lagi? 

Apakah kamu ingin mengajak teman yang lain 

untuk memainkan permainan woodball berpasangan 

ini? 
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Lampiran 5     

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

    
NO Aspek Penilaian 

Skor Penilaian Ahli dan Guru 

Ahli Penjas Guru Penjas 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar 3 4 

2 Kejelasan petunjuk permainan  3 4 

3 
Ketepatan memilih bentuk/model 

permainan bagi siswa  3 4 

4 
Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 4 3 

5 
Kesesuaian bentuk/model permainan 

untuk dimainkan siswa 3 4 

6 
Kesesuaian bentuk /model permainan 

dengan karakteristik siswa 3 3 

7 
Mendorong perkembangan aspek 

fisik/jasmani siswa 3 4 

8 
Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 4 3 

9 
Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 3 3 

10 
Dapat dimainkan siswa yang trampil 

maupun tidak trampil. 3 4 

11 
Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri 4 4 

12 
Mendorong siswa untuk lebih 

mengenal permainan woodball 4 4 

JUMLAH 40 44 

RATA-RATA 4 4 

PROSENTASE RATA-RATA 87 92 

KRITERIA PENILAIAN baik baik 
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Lampiran 6 

 

Saran Perbaikan Model Permainan 

No. Responden Ahli Saran 

1.  Ahli Penjas Peraturan tentang jalur/ urutan jalannya 

woodball berpasangan dipermudah, Gawang 

dibuat lebih lebar agar pemain mudah dalam 

memasukan bola ke gawang. 

2. Ahli Pembelajaran  Ukuran pemukul dan berat bola dibuat lebih 

ringan lagi, karena masih terlalu berat untuk 

anak SD. 

 

Komentar dan Saran Umum 

No. Responden Ahli Komentar atau Saran Umum 

1. Ahli Penjas Carilah Alat yang mudah didapatkan siswa 

dirumah 

2.  Ahli Pembelajaran  Diharapkan permainan Woodball berpasangan  

ini dapat dikenalkan ke seluruh lapisan 

masyarakat dan dapat dipraktikkan sebagai salah 

satu bentuk modifikasi olahraga Woodball yang 

menyenangkan. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 Mata pelajaran : Pendidikan jasmani Olahraga Dan Kesehatan 

Kelas   : V 

Pertemuan                 : 2  ( Dua ) 

Alokasi Waktu          : 2 x 35 menit 

Materi Pokok             : Woodball Berpasangan 

 

 

I. Kompetensi Dasar 

Mempraktekkan berbagai variasi tekhnik dasar ke dalam modifikasi 

permainan bola kecil. Serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

 II. Materi Pokok 

Permainan Bola Kecil 

III. Indikator 

Siswa dapat mempraktikan dan menerapkan ranah-ranah afektif yaitu 

tentang sportifitas, kerjasama, kemudian siswa dapat mempraktikan ranah 

kognitif yaitu mengetahui cara bermain, menskor dan mentaati 

peraturan,sedangkan ranah psikomotorik yaitu mengayun, memukul, dan 

berjalan, serta fisik yaitu tentang akurasi, keseimbangan dan kelenturan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat memahami teknik dasar gerakan ayunan jarak pendek, 

menengah, jauh, dan finishing dalam permainan woodball berpasangan 

yang baik dan benar.  

2. Siswa dapat melakukan tentang teknik dasar gerakan ayunan jarak 

dekat, menengah, jauh, dan finishing dalam woodball berpasangan yang 

baik dan benar. 

3. Siswa dapat mempraktikan tentang teknik dasar gerakan woodball 

berpasangan yang baik dan benar. 

4. Siswa dapat melatih dan meningkatkan  ketrampilan gerakan mengayun 

jarak dekat, menengah, jauh, dan finishing pada olahraga woodball 

berpasangan. 

5. Siswa dapat mengetahui aturan, cara menskor dalam permainan 

woodball berpasangan ini. 

6. Siswa dapat bermain permainan woodball berpasangan dengan baik dan 

benar. 
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 V. Materi Pembelajaran 

 Bermain woodball berpasangan 

 VI. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan pembelajaran langsung 

 Demonstrasi 

 Timbal balik 

 Tanya jawab dan penugasan 

VII. Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal  

a. Guru membariskan siswa dengan posisi membelakani arah matahari 

agar siswa tidak silau  

b. Berdoa  

c. Pemanasan 

Guru memimpin siswa untuk pemanasan dengan cara:  

a)      Siswa lari mengelilingi lapangan  sebanyak 2 kali 

b)      Peregangan dipimpin oleh guru 

2.  Kegiatan Inti 

1. Cara memukul bola. 

2. Posisi tubuh saat akan memukul bola. 

3. Proses melakukan ayunan jarak dekat, menengah, jauh dan finishing. 

4. Melakukan permainan woodball berpasangan. 

   

3. Kegiatan Akhir  

a. Berbaris  

b. Pendinginan  

c. Presensi  

d. Berdoa  

e. Dibubarkan 

 VIII. Media dan Sumber Pembelajaran 

a.       Alat 

 malet 

 peluit 

 lapangan atau lintasan 

 bola woodball berpasangan 
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 gawang / gate 

  tali 

 scoring 

b.      Sumber Pengajaran 

 Among Ma’mun dan yudha saputra. 2000. Perkembangan 

Gerak dan Belajar Gerak. Jakarta : Depdiknas 

 Soemitro, 1992. Permainan Kecil. Jakarta : Depdikbud 

 

IX. Penilaian 

 

Indikator 

pencapaian 

kompetensi 

Teknik penilaian Bentuk instrument Instrument/soal 

- Ayunan 

berbagai 

variasi dan 

koordinasi 

gerak 

- Bermain 

dengan 

peraturan yang 

di modifikasi 

- Mematuhi 

peraturan 

permainan dan 

kerjasama regu 

serta 

menjunjung 

tinggi 

sportifitas 

- Praktek 

ketrampilan 

(bermain) 

- Tes Tertulis 

- Pengamatan 

- Soal atau 

kuisioner 

 

- Aspek kognitif 

- Aspek 

psikomotorik 

- Aspek afektif 
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Lampiran  8 
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Lampiran  9 

DAFTAR NAMA SISWA 

Daftar uji siswa skala kecil 

NO NAMA 
JENIS 

KELAMIN 
USIA 

1 Achmade Nuno L 11 Tahun 

2 Agung Saputro L 11 Tahun 

3 Apriliana Eka P 10 Tahun 

4 Dewi Safitri P 11 Tahun 

5 Gilang Chaerul L 10 Tahun 

6 Harisma Talita L 10 Tahun 

7 Krisna Setiawan L 11 Tahun 

8 Muh. Munir L 11 Tahun 

9 M. Rizal L 10 Tahun 

10 Rita Novita P 11 Tahun 

11 Rosalinda P 10 Tahun 

12 Yuliana L 11 Tahun 
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Lampiran 10 

DAFTAR NAMA SISWA  

UJI LAPANGAN SKALA BESAR 

NO NAMA 
JENIS 

KELAMIN 
USIA 

1 Krisna Setiawan L 10 Tahun 

2 M. Rizal L 10 Tahun 

3 Siti Aisyah P 10 Tahun 

4 Sri Nur Antika P 11 Tahun 

5 Agus Sulistyo L 10 Tahun 

6 Agung Saputro L 11 Tahun 

7 Arya Ranandra L 11 Tahun 

8 Achmade Nuno L 11 Tahun 

9 Apriliana Eka L 10 Tahun 

10 Chendy Wahyu P 11 Tahun 

11 Dewi Aya Sri M P 11 Tahun 

12 Ekok Janu S L 10 Tahun 

13 Febby Esa Viantika P 11 Tahun 

14 Gilang Chaerul S. L 10 Tahun 

15 Harisma Thalita P 10 Tahun 

16 M. Ali Nurrohman L 10 Tahun 

17 Muh. Dino L 11 Tahun 

18 Muh. Munir L 11 Tahun 

19 Neng Wiwit S P 10 Tahun 

20 Puspita vitriani P 11 Tahun 

21 Rita Novita P 11 Tahun 

22 Rosalinda P 10 Tahun 

23 Royhana Zulfah P 11 Tahun 

24 Siti Kalimah P 10 Tahun 
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Lampiran 11
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Lampiran 12 

Dokumentasi Penelitian. 

 

Identitas SD Negeri 1 Brumbung Kecamatan Jepon 

 

Penjelasan Sebelum Uji coba 
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Pemanasan Sebelum Uji Coba 

 

 

Pemberian Contoh Tehnik Dasar 
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Pemanasan menggunakan alat Woodball Berpasangan 

 

 

Uji Coba skala Kecil 
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Uji Coba Skala Besar 

 

 

Memainkan permainan woodball berpasangan 
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Pengisian Kuisioner dan evaluasi permainan woodball berpasangan 

 

 

Foto Peneliti Bersama Siswa Siswi SD N 1 Brumbung 
 

 


