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SARI 

Muhammad Lutfi, 2013. Model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan 
bola lingkar” dalam penjasorkes bagi siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran 
Kabupaten Banyumas. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, pembimbing 
utama Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., pembimbing pendamping Drs. Tri 
Rustiadi, M.Kes. 
 
Kata kunci : pembelajaran, pengembangan, bermain. 
 
      Latar belakang penelitian ini adalah perlunya menciptakan model 
pembelajaran baru yang lebih efektif. Masalah pada penelitian ini adalah 
bagaimanakah model pembelajaran melalui bermain “bintang berpindah dan bola 
lingkar” dalam penjasorkes bagi siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran? Penelitian 
ini bertujuan untuk menghasilkan produk model pembelajaran bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar” dalam penjasorkes bagi siswa kelas VII SMP N 1 
Kembaran. 
      Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada 
model pengembangan dari Borg & Gall yaitu: (1) melakukan analisis produk yang 
akan dikembangkan, (2) mengembangkan bentuk produk awal (berupa model 
permainan bintang berpindah dan bola lingkar), (3) uji validasi ahli (4) revisi 
produk pertama, (5) uji lapangan, (6) revisi produk akhir, (7) hasil akhir 
modifikasi model permainan bintang berpindah dan bola lingkar yang dihasilkan 
melalui revisi uji lapangan. 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 
dua ahli pembelajaran), uji coba kelompok kecil (10 siswa), dan uji lapangan (32 
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 dari skala kecil dengan presentase jawaban 
54,17% (sangat baik), 29,17% (baik), 16,66% (kurang baik). Dari hasil uji coba 
skala besar dengan presentase jawaban 66,67% (sangat baik) dan 33,33% (baik). 
Dengan jumlah siswa pada uji coba skala kecil 10 siswa, dan uji coba kelompok 
besar 32 siswa. Akan tetapi, ada yang perlu diperbaiki tentang peraturan dalam 
permainan.  
      Kesimpulan dari model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola 
lingkar” yaitu didapat rata-rata presentase jawaban saat uji coba kelompok kecil 
90,83% (sangat baik) dan uji coba kelompok besar 95% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian di atas,  sehingga saran peneliti yaitu produk model 
pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” ini dapat digunakan 
untuk pembelajaran penjasorkes di SMP N 1 Kembaran. Produk ini juga dapat 
digunakan di SMP lainnya, dengan syarat harus di sesuaikan dengan kondisi 
sekolah yang akan menggunakan produk ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan dan merupakan alat 

pendidikan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk pembentukan gerak, 

pembentukan prestasi, pembentukan sosial, dan pertumbuhan badan. UNESCO 

mengemukakan dalam “International Charter of Physical Education and Sport” 

yang dikutip H. Abdul Kader Ateng(1992: 8), pendidikan jasmani adalah suatu 

proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun sebagaai anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan 

jasmani dalam rangka memperoleh penigkatan kemampuan dan ketrampilan 

jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. 

      Dalam pendidikan jasmani segala aktivitas yang dipelajari harus sesuai 

dengan apa yang ingin dicapai sehingga siswa yang telah melakukan kegiatan 

pembelajaran dapat memperoleh informasi, memahami, dan memiliki 

keterampilan tertentu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

      Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama selama ini 

berorientasi pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang sifatnya mengarah 

pada penguasaan teknik. Pada hakekatnya pendidikan jasmani mengajarkan 

tentang gerak, karena dengan bergerak anak akan tidak cepat bosan ketika sedang 

melakukan suatu kegiatan. Hal ini terlihat saat anak sedang bermain di istirahat 

jam sekolah. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa alam merangsang untuk 
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bergerak. Pendidikan yang baik akan mengetengahkan bermain sebagai alat 

pendidikan (Soemitro, 1992: 3).  

      Menurut Theodore Roosvelt yang dikutip Soemitro (1992: 3), bahwa 

keinginan bermain bagi anak-anak itu ada hubungannya dengan naluri bergerak, 

yang merupakan kodrat bagi anak-anak. 

      Kesempatan anak untuk melatih potensi-potensi ialah pada waktu mereka 

bermain. Bermain sebenarnya merupakan dorongan dari dalam anak, atau disebut 

sebagai naluri. Semua naluri atau dorongan dari dalam ini harus diusahakan untuk 

disalurkan secara baik dan terkontrol. Oleh karena itu bermain bagi anak 

merupakan kebutuhan hidupnya. Ada beberapa pakar pendidikan yang 

menyatakan bermain adalah kegiatan yang membantu anak berkembang menjadi 

manusia. Ada pula yang menyatakan bahwa dalam bermain, anak-anak dapat 

memperlihatkan kemampuannya, minat dan sikapnya, kedewasaannya dan 

responnya terhadap semua itu. Ada pendapat yang lain lagi yang menyatakan 

bahwa bermain merupakan sarana yang tepat untuk pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial anak (Soemitro, 1992: 4). 

      Bermain merupakan kata kerja sedang permainan merupakan kata benda. 

Anak bermain berarti anak mengerjakan permainan, sedang permainan merupakan 

sesuatu yang dikenai kerja bermain. Keterampilan bermain jauh lebih kompleks 

dari pada keterampilan tertutup atau keterampilan terbuka. Pelaku tidak hanya 

dituntut mampu melakukan dan menggunakan aneka ragam keterampilan tetapi 

juga mengkombinasikannya dan menerapkannya dengan orang lain pada kondisi 

yang kompleks. (Rusli lutan dan adang suherman, 1999: 81). 
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      Model pembelajaran yang akan diterapkan bertujuan meningkatkan siswa 

untuk lebih aktif bergerak dan memotivasi siswa agar dapat mengeksploitasi gerak 

secara luas dan bebas, sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki.  

      SMP Negeri 1 Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 

terletak di daerah pinggir kota dan banyak siswa yang berasal dari perkotaan, dan 

ketika sedang berjalannya kegiatan belajar mengajar guru penjasorkes kurang 

dapat memodifikasi pembelajaran yang diterapkan dan pengajaran guru yang 

cenderung monoton saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Terbatasnya 

sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 1 Kembaran juga 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di SMP tersebut. Jumlah siswa yang 

cukup banyak dan sarana yang terdapat di SMP Negeri 1 Kembaran yang hanya 

memiliki satu bola sepak, satu bola basket, 2 bola voli dan prasarana yang ada 

hanya mempunyai lapangan yang cukup sempit untuk kegiatan belajar mengajar 

penjasorkes di SMP Negeri 1 Kembaran membuat saat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar siswa cenderung cepat bosan dan malas untuk melakukan 

aktifitas olahraga, sehingga tujuan pengajaran penjasorkes di SMP Negeri 1 

Kembaran tidak dapat tercapai dengan baik. 

      Dari permasalahan diatas, maka perlu adanya model pembelajaran penjasorkes 

di SMP N 1 Kembaran agar siswa dapat lebih aktif bergerak dan siswa menjadi 

termotivasi untuk dapat mengekspoitasi gerak secara luas dan bebas serta dengan 

rasa senang. 

      Dengan demikian penulis mengangkat judul  “MODEL PEMBELAJARAN 

BERMAIN “BINTANG BERPINDAH DAN BOLA LINGKAR” DALAM 
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PENJASORKES BAGI SISWA KELAS VII SMP N 1 KEMBARAN 

KABUPATEN BANYUMAS”,  sebagai wahana menciptakan pembelajaran 

Penjasorkes yang variatif dan menjadikan pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

      Dari latar belakang di atas penulis dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, yaitu : 

1. Guru penjasorkes yang ada di SMP Negeri 1 Kembaran kurang dapat 

memodifikasi pembelajaran yang diterapkan dan pengajaran guru yang 

cenderung monoton saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 1 Kembaran. 

3. Jumlah siswa yang cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah sarana yang 

ada di SMP Negeri 1 Kembaran. 

4. Membuat kegiatan belajar mengajar penjasorkes menjadi aktif, inofatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga tujuan pengajaran penjasorkes 

di SMP Negeri 1 Kembaran dapat tercapai dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Penyelenggaraan  pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama ini belum 

dikelola sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik maupun afektif. 

Banyak guru yang belum mengetahui bahwa bermain dapat diterapkan sebagai 

pembelajaran. Guru sering mengajarkan cabang olahraga sesungguhnya dan 

variasi pembelajaran penjasorkes yang dilakukan guru cenderung monoton, dan 

masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga saat pembelajaran 
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berlangsung siswa menjadi cepat bosan. Maka penilitian menawarkan variasi 

pembelajaran yang bertujuan supaya anak dapat meningkatkan aktivitas olahraga 

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

menyenangkan. 

      Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model pembelajaran 

melalui bermain “bintang berpindah  dan bola lingkar” dalam penjasorkes bagi 

siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk model 

pembelajaran bermain “bintang berpindah  dan bola lingkar” dalam penjasorkes 

bagi siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran yang bertujuan supaya siswa dapat 

meningkatkan aktivitas olahraga dengan pembelajaran penjasorkes yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

1.4 Spesifikasi Produk 

      Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa 

model pembelajaran bermain “bintang berpindah  dan bola lingkar” dalam 

penjasorkes bagi siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran, agar dapat 

mengembangkan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor, dan siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran penjasorkes dengan senang, aktif bergerak, serta 

dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.5.1 Bagi Peneliti 



6 

 

 

 

1) Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

2) Sebagai materi ilmiah dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar 

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

1.5.2 Bagi Peneliti Lanjutan 

1) Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model permainan 

dalam pembelajaran penjasorkes siswa SMP kelas VII. 

2) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 

1.5.3 Bagi Guru Penjas 

1) Sebagai sumber bahan yang beraneka ragam bagi guru, yang memungkinkan 

memodifikasi bahan lama menjadi versi baru. 

2) Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas dalam mengajar agar 

siswa lebih aktif bergerak dan tidak cepat bosan dalam pelajaran 

PENJASORKES. 

1.5.4 Bagi Lembaga (PJKR FIK UNNES) 

1) Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang model pembelajaran 

bermain “bintang berpindah  dan bola lingkar” dalam penjasorkes bagi siswa 

kelas VII SMP N 1 Kembaran. 

2) Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

      Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pemecahan masalah yang 

dilakukan antara lain yaitu teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian 

sekaligus metodologi penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam 
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pelaksanaannya sehingga menjadi sumber pemecahan yang dapat dipertanggung 

jawabkan, melakukan modifikasi pembelajaran sekaligus menguji keefektifan 

model pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1  Landasan Teori 

      Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. 

Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, 

dan keterampilan. Hasil penelitian para ahli tentang kegiatan guru dan siswa 

dalam kaitannya dengan bahan pengajaran adalah model pembelajaran. 

      Sebagai acuan berfikir secara ilmiah untuk pemecahan permasalahan, pada 

landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari pakar, pengertian model 

pembelajaran, pengertian gerak, pendidikan jasmani, permainan, karakteristik 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar, karakteristik permainan  bintang 

berpindah dan bola lingkar. 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

      Menurut Joyce dan Weil dalam Trianto (2010: 51), mengatakan bahwa  model 

mengajar merupakan model belajar. Dengan model tersebut, guru dapat 

membantu siswa untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, 

keterampilan,cara berpikir, dan mengekspresikan ide sendiri. 

      Johnson dalam Trianto (2010: 55) menyatakan untuk mengetahui kualitas 

model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek 

proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan 
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berfikir kreatif. Aspek produk mengacu pada apakah pembelajaran mampu 

mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang 

ditentukan.  

      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 kegiatan 

jasmani sebagai upaya untuk menjaga kebugaran tubuh. Hal ini sangat bagus 

untuk melatih kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif siswa. 

2.1.2 Pengertian Gerak 

      Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M.Saputra (2000: 20-21), kemampuan 

gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan 

kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 

Locomotor ,non-locomotor, dan manipulatif. 

1) Kemampuan Locomotor 

      Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat 

ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti, lompat dan loncat. 

Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, 

meluncur, dan lari seperti kuda lari (gallop). 

2) Kemampuan Non-locomotor 

      Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak yang 

memadai. Kemampuan non locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 
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mendorong dan menarik, mengangkat, dan menurunkan, melipat dan memutar, 

mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3) Kemampuan Manipulatif 

      Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan 

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

2.1.2.1 Proses Pembelajaran Gerak                                                    

      Menurut Mugiyo Hartono (2010: 65), Proses pembelajaran keterampilan 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 prasarana yang tersedia dan penggunaannya, peserta didik (usia, 

jenis kelamin, jumlah, kemampuan, motivasi, dll), waktu yang disediakan, metode 

dan strategi yang digunakan, lingkungan peseerta didik yang bersifat fisik, non 

fisik baik internal maupun eksternal, dan aspek-aspek lain yang mendukung 

dalam proses pembelajaran. 

2.1.2.2 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak 

      Menurut Sugiyanto (2008: 4.3), Anak besar adalah anak yang berusia antara 6 

sampai dengan 10 atau 12 tahun. Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa 

ini menunjukan adanya kecenderungan yang berbeda dibanding pada masa 

sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya. Pada masa ini pertumbuhan fisik 

erat kaitannya dengan terjadinya proses peningkatan kematangan fisiologis pada 

diri setiap individu. 
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      Pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis membawa dampak 

pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar terjadi 

perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas terutama dalam kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi. 

2.1.2.2.1 Perkembangan Kemampuan Fisik 

      Sejalan dengan pertumbuhan fisik di mana anak semakin tinggi dan semakin 

besar, maka kemampuan fisik pun meningkat. Beberapa macam kemampuan fisik 

yang cukup nyata perkembangannya pada masa anak besar adalah kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan, dan koordinasi (Sugiyanto, 2008: 4.16).  

2.1.2.3 Perkembangan Gerak Dasar Pada Fase Anak Besar 

      Meningkatnya ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik, maka 

meningkat pulalah kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak 

dasar yang sudah mulai bias dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. 

Peningkatan kemampuan gerak bisa didentifikasi dalam bentuk 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. 

2.1.2.4 Klasifikasi Keterampilan Gerak 

      Menurut Sugiyanto (2008: 8.11), keterampilan gerak diartikan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan baik. Semakin baik 

penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. 

Keterampilan gerak dapat diklasifikasikan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai 

berikut : 
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1) Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan 

      Menurut Sugiyanto (2008: 8.13) Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan 

kecermatan pelaksanaannya. Kecermatannya pelaksanaan gerakan bisa ditentukan 

antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-

otot besar, dan ada yang melibatkan otot-otot halus. 

      Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis otot-otot yang terlibat, ketrampilan 

gerak bias dikategorikan menjadi 2 yaitu: (1) Keterampilan gerak agal (gross 

motor skills) adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot 

besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain adalah ketrampilan 

gerak loncat tinggi dan lempar lembing. (2) Keterampilan gerak halus (fine motor 

skills) adalah gerakan yang di dalam pelaksanaanya melibatkan otot-otot halus 

sebagai basis utama gerakan. Contohnya antara lain adalah ketrampilan gerak 

menarik pelatuk senapan dan melepaskan busur dalam memanah.  

2) Klasifikasi berdasarkan pembedaan titik awal dan akhir gerakan. 

      Gerakan ketrampilan ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan 

bagian akhir dari gerakannya, tetapi ada juga yang sukar untuk bisa diketahui. 

Dengan karakteristik seperti itu, ketrampilan gerak bisa dibedakan menjadi 3 

kategori, yaitu: (1) Keterampilan gerak diskret (discrete motor skill) adalah 

ketrampilan gerak di mana dalam pelaksanaanya bisa dibedakan secara jelas titik 

awal dan titik akhir dari gerakannya. Contohnya adalah gerakan mengguling ke 

depan satu kali. Titik awal gerakan adalah pada saat pelaku berjongkong dan 

meletakkan kedua telapak tangan dan tengkuknya pada matras, sedangkan titik 

akhirnya adalah pada saat pelaku sudah dalam posisi jongkok kembali. (2) 
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Keterampilan gerak serial (serial motor skill) adalah ketrampilan gerak diskret 

yang dilakukan beberapa kali secara berlanjutan. (3) Keterampilan gerak kontinyu 

(continuous motor skill) adalah ketrampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah 

ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya (Sugiyanto ,2008: 8.14).  

3) Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan 

      Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, ada kalanya pelaku 

menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan ada kalanya berubah-

ubah. Berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti itu, gerakan keterampilan 

bisa dikategorikan menjadi 2 yaitu : (1) Keterampilan gerak tertutup (closed skill) 

adalah ketrampilan gerak dimana stimulus pelaksanaannya terjadi pada kondisi 

lingkungan yang tidak berubah dan gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku 

sendiri. Contohnya adalah dalam melakukan gerakan mengguling pada gerakan 

senam lantai. Dalam gerakan ini pelaku memulainya setelah siap untuk 

melakukannya, dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. (2) 

Keterampilan gerak terbuka (open skill) adalah ketrampilan gerak dimana dalam 

pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah, dan pelaku 

bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. 

Perubahan kondisi lingkungan bisa bersifat temporal dan bersifat spasial. 

Contohnya adalah dalam melakukan gerakan memukul bola yang dilambungkan 

(Sugiyanto, 2008: 8.14-8.15). 

2.1.2.5 Aktivitas Gerak Siswa 

      Aktivitas gerak siswa merupakan kegiatan pembelajaran gerak siswa yang 

didalam pembelajaran tersebut terdapat keterampilan (skill), kemampuan (ability), 
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pola gerak (movement pattern), belajar motorik (motor learning), perkembangan 

motorik (motor development), persepsi, atensi, pemrosesan informasi (information 

procesing), practised dan lain-lain.  

      Menurut Phil. Yanuar Kiram aktivitas gerak diklasifikasikan menjadi 4, yaitu: 

1) Gross dan fine 

      Keterampilan gerak sering dikategorikan menjadi kasar (gross) dan halus 

(fine), dan memang harus dibuat pemisahan diantara keduanya. Kata halus 

menyatakan suatu kualitas kepekaan atau sesuatu yang rumit. Bagian-bagian 

tubuh tertentu bergerak dalam daerah yang terbatas untuk menghasilkan 

tanggapan/ reaksi/ respons yang tepat. Istilah kasar (gross) mengacu kepada suatu 

kualitas yang berlawanan dengan halus: besar, utuh, menyeluruh atau nyata 

terlihat. Seluruh tubuh biasanya ikut dalam gerakan. 

2) Obyek dan pelaku 

      Tugas-tugas motorik (motor task) dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

kategori menurut dinamika dan kekonstanan tugas dan pelaku. Salah satu tugas 

tipe I seorang siswa yang bersiap-siap untuk beraksi terhadap suatu obyek yang 

diam atau lingkungan statis dalam suatu situasi yang gerakan dengan tingkat 

kecepatan semau pelaku sendiri. Tugas II atau III berlangsung jika situasinya 

sebagian dinamis : a. Siswa bergerak tetapi objek atau situasinya tetap (diam). b. 

Siswa diam (tetap) dan objeknya bergerak. Tugas tipe IV terjadi ketika pelaku 

atau siswa dan obyek keduanya dalam keadaan bergerak selama melakukan 

aktivitas. 
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3) Self-paced dan externally-paced 

      Aktivitas dapat juga diklasifikasikan dengan sifat dan asal mula subyek 

belajar. Dengan kata lain aktivitas dapat memacu diri seseorang sehingga dapat 

melakukan aktivitas atau bergerak dan hal ini disebut self-paced, atau seseorang 

dapat dipacu oleh aktivitas situasional (situasional task) dan hal ini disebut 

dengan externally-paced. 

      Menurut Poulton yang dikutip Phil. Yanuar Kiram (1992: 16) bahwa aktivitas 

self-paced mempunyai kesamaan dengan keterampilan tertutup (closed skill).  

Keterampilan tertutup mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1). Keterampilan 

tertutup tergantung dari umpan balik internal. 2). Memerlukan tindakan, oleh 

karenanya dapat diprediksi terlebih dahulu. 3) keterampilan yang dikategorikan 

dengan keterampilan tertutup dapat dilakukan dengan mata tertutup. 

      Poulton juga mengatakan bahwa tugas ataupun aktivitas yang dikategorikan 

sebagai externally-paced dapat dipandang mempunyai kesamaan dengan konsep 

keterampilan terbuka (open skills). Keterampilan terbuka merupakan aktivitas 

yang mana gerakan yang dilakukan tidak dapat diawali dengan prediksi. 

4) Diskrit, serial dan kontinyu 

      Tugas-tugas psikomotor dapat ditandai sebagai diskrit, serial dan kontinyu. 

Tugas-tugas yang dikategorikan sebagai tugas diskrit dan kontinyu dapat 

dianggap sebagai bermacam-macam variasi dari strategi apapun yang hanya 

diuraikan. Tugas diskrit berisi satu unit, dengan permulaan dan akhir gerakan 

yang tetap. Seringkali suatu tugas yang berisi suatu rangkaian kejadian yang 

terinci dari permulaan sampai akhir gerakan disebut sebagai tugas serial. Tugas-
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tugas kontinyu melibatkan suatu rangkaian dari penyesuaian arus kegiatan-

kegiatan, biasanya tanpa suatu titik pembenaran kesudahan yang tepat atau 

kegiatan yang terinci. Informasi seringkali berguna dari tuas-tugas kontinyu, bila 

mereka jangkanya cukup panjang dan cukup lambat menjalankannya.  

2.1.4 Pengertian Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

      Menurut Samsudin (2008: 2), Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Samsudin juga 

mengemukakan bahwa olahraga dan kesehatan merupakan bagian dari materi 

mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

      Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dapat dibedakan berdasarkan 

sudut pandang, yaitu: 

1) Pandangan , yang menganggap bahwa manusia terdiri dari 2 komponen yaitu 

jasmani dan rohani. Pandangan ini berpendapat bahwa pendidikan jasmani 

hanya mendidik segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani. Dengan 

kata lain pendidikan jasmani sebagai penyelaras pendidikan dan pelengkap 

saja (Adang Suherman, 2000: 17). 

2) Pandangan modern, menganggap bahwa manusia tidak terdiri atas bagian-

bagian tertentu saja. Manusia adalah satu kesatuan dari bagian yang terpadu 

sehingga pendidikan jasmani sangat penting untuk mengembangkan manusia 

secara utuh dan merupakan pendidikan secara keseluruhan baik jasmani 

maupun rohani (Adang Suherman, 2000: 19). 
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2.1.4.1 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

      Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menurut samsudin (2008: 

3), antara lain : 

1) meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani 

2) membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial 

dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. 

3) Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani 

4) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, 

percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani. 

5) Mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi 

berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas 

ritmik, akuatik(aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (outdoor education). 

6) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaraan jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani. 

7) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan 

orang lain. 

8) Mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk 

mencapai kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat. 

9) Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. 
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2.1.4.2 ciri-ciri pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

      Dalam proses kegiatan belajar mengajar terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan. Adapun klasifikasi yang diperoleh dari hasil belajar mengajar antara 

lain :  

2.1.4.2.1 kognitif 

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

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

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) Penerapan, mengacu pada kemampuan 

menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi baru dan 

menyangkut penggunaan aturan, prinsip. 

2.1.4.2.2 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 dan memberikan respon 

terhadap sesuatu yang akan dicapai. (2) Pemberian respon, dalam hal ini siswa 

ikut serta secara aktif dan tertarik. (3) Karakterisasi, mengacu pada karakter dan 

gaya hidup seseorang dan hubungannya dengan kepribadian, sosial, dan emosi. 

2.1.4.2.3 Psikomotor  

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

terbagi dalam lima kategori sebagai berikut: (1) Peniruan, terjadi ketika siswa 

mengamati suatu gerakan dan memberi respons serupa dengan yang diamati, (2) 
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Manipulasi, menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, 

penampilan, gerakan-gerakan pilihan melalui latihan. 

2.1.5 Pengertian kesegaran jasmani 

      Menurut Rubianto Hadi (2007: 48), Kesegaran jasmani adalah kemampuan 

tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat dan 

waspada tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih memiliki cadangan 

energi untuk mengisi waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak 

terduga sebelumnya (emergency). 

2.1.5.1 Komponen-komponen kesegaran jasmani 

      Menurut Rubianto Hadi (2007: 49), Terdapat dua aspek komponen kesegaran 

jasmani yaitu:  

1) Kesegaran Jasmani yang Berhubungan dengan Kesehatan 

      Komponen-komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan 

Kesehatan (Healt Related Fitness). Komponen ini meliputi : 

(1) Daya Tahan Jantung Paru 

Daya tahan jantung paru adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru dan 

pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas 

sehari-hari. 

(2) Kekuatan otot 

Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot 

untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan / 

beban. 
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(3) Daya Tahan Otot 

Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara 

terus-menerus pada tingkat sub maksimal. 

(4) Fleksibilitas  

Fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melawan gerakan dalam ruang 

gerak sendi secara maksimal. Fleksibitas menunjukan besarnya pergerakan 

sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerakan (range of 

movement).  

(5) Komposisi Tubuh 

Komposisi tubuh adalah susunan tubuh yang digambarkan sebagai dua 

komponen yaitu: lemak tubuh dan masa tanpa lemak. Presentase lemak tubuh 

adalah perbandingan antara berat lemak tubuh dan berat badan yang diperoleh 

melalui rumus tertentu berdasarkan pengukuran ketebalan lemak 

menggunakan alat skinfold kaliper. 

3) Kesegaran Jasmani Berhubungan dengan Keterampilan 

      Komponen kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan (Skill 

Related Fitness). Komponen ini terutama meliputi:  

(1) Koordinasi 

Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja 

dengan sangat tepat dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis 

berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. 
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(2) Keseimbangan  

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh 

secara tepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat melakukan 

gerakan (dynamic balance).  

(3) Kecepatan 

Kecepatan adalah kemampuan untuk melaksanakan gerakan yang sama atau 

tidak sama dalam waktu sesingkat mungkin. 

(4) Kecepatan Reaksi 

Kecepatan reaksi adalah waktu yang dipergunakan antara munculnya suatu 

stimulus atau rangsangan dengan mulainya suatu reaksi. Stimulus untuk 

kecepatan reaksi berupa: penglihatan, pendengaran, gabungan keduanya, dan 

sentuhan. 

(5) Kelincahan  

Kelincahan adalah kemapuan mengubah arah tubuh atau bagian tubuh secara 

cepat tanpa kehilangan keseimbangan. 

(6) Ketepatan  

Ketepatan (accuracy) adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan 

sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. 

(7) Power  

Power adalah kemampuan yang memungkinkan otot atau sekelompok otot 

untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. 
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2.1.6 Pengertian Permainan  

      Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. 

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

dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani (Sukintaka,1992: 11). 

      Menurut W.R. Smith yang dikutip Soemitro (1992: 2), bermain adalah 

dorongan langsung dari dalam dari setiap individu, yang bagi anak-anak 

merupakan pekerjaan, sedang bagi orang dewasa lebih dirasakan sebagai 

kegemaran. 

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 mengatakan bahwa 

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

dalam bermain, anak-anak dapat memperlihatkan kemampuanya, minat, dan 

sikapnya kedewasaannya dan responnya terhadap semua itu. Ada pendapat yang 

lain lagi yang menyatakan bahwa bermain merupakan bumbu-bumbu yang sangat 

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

      Menurut Palland dan Olds yang dikutip oleh Sukintaka (1992: 12) juga 

menyatakan secara jasmaniah dan psikis bermain mempunyai fungsi dalam usaha 

pendidikan. Adapun sasaran psikis meliputi:  
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1) Kemampuan berbahasa dan seni bahasa 

      Menurut Hurlock yang dikutip Sukintaka (1992: 28), kemampuan bahasa 

seseorang anak dikembangkan oleh apa yang didengarnya, baik dalam bergaul 

dengan orang lain, dari melihat televise, maupun dari melihaat 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 pengetahuaan, 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), 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. 
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2.1.7 Karakteristik Permainan Bintang berpindah dan Bola Lingkar 

2.1.7.1 Hakekat Permainan Bintang berpindah dan Bola Lingkar 

      Menurut Soemitro (1992: 9), Bermain merupakan salah satu kegiatan yang 

memberikan selingan terhadap kegiatan yang rutin. Dalam hal ini bermain akan 

membantu memulihkan kembali energi yang telah hilang atau dikeluarkan. Di 

samping itu bermain juga merupakan usaha untuk menangkal terhadap 

ketegangan syaraf, kelelahan mental, serta kelebihan emosional. Seomitro juga 

menjelaskan ada beberapa permainan yang layak disajikan sebagai bahan 

pelajaran pendidikan jasmani. Kelayakan ini dipandang dari segi nilai-nilai 

pendidikannya, mudahnya aturan permainannya, di samping jumlah pemain yang 

dapat melibatkan seluruh siswa di kelas yang bersangkutan. 

      Permainan bintang berpindah dan bola lingkar merupakan permainan  yang 

sering dimainkan oleh anak-anak. Seperti jenis permainan  lainnya, permainan  

bintang berpindah dan bola lingkar pun juga dimainkan pada waktu-waktu luang, 

baik saat liburan atau sehabis membantu orang tua. Biasanya yang bermain 

dolanan ini adalah anak-anak yang berumur 8-12 tahun dari semua golongan 

masyarakat tanpa membedakan status sosial. 

      Peraturan permainan  bintang berpindah  : 

1. Pemain   :  5 orang atau lebih. 

2. Alat/bahan  :  kapur atau cat, bola 

3. Tempat   :  lapangan. 

4. Bentuk   : garis silang tegak lurus dengan panjang garis masing-

masing sekitar 2,5 meter. 
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5. Cara bermain  : Permainan dimainkan 5 pemain atau lebih (bisa laki-laki 

semua atau perempuan semua). Sebagai contoh ada lima pemain yakni A, B, 

C, D, dan E. Setelah itu, dibuat garis silang tegak lurus dengan panjang 

masing-masing garis 2,5 meter. Setelah selesai, ujung-ujung garis dibuat 

lingkaran kecil dengan kapur atau sejenisnya. Kemudian para pemain 

melakukan hompimpah dan suit. Anak yang paling kalah, misalkan pemain E, 

maka ia dianggap dengan istilah pemain “jadi”. Pemain “jadi” tempatnya di 

tengah-tengah garis silang. Sementara itu pemain lainnya, yakni pemain A, B, 

C, dan D, menempati masing-masing lingkaran kecil di ujung garis. 

  

 

 

Gambar 2.1 Lapangan Permainan Bintang berpindah   

Sumber: http://priyosport07.wordpress.com/ 
  

      Pemain A, B, C, dan D berhak saling berpindah tempat dengan temannya 

dengan menggunakan bola. Misalkan pemain A, bisa berganti tempat dengan 

pemain B atau C. Begitu pula pemain lainnya, bisa saling berganti tempat dengan 

pemain di sebalah kiri atau kanannya. Apabila mereka hendak berpindah tempat, 

maka caranya dengan melangkahkan satu kaki dilangkahkan ke luar dan tangan 

saling berjabat tangan. Setelah itu mereka saling berpindah tempat. Dan bola 

masih berada di tempat yang sama. Jika bola terlepas atau terlempar keluar maka 

pemain yang di dalam lingkaran tersebut berusaha merebutkan bola, berusaha 

menempati lingkaran dalam permainan tersebut. Jika pemain yang tidak 
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mendapatkan bola maka pemain tadi menjadi pemain “jadi”. Jika seperti itu maka 

pemain yang tadi menjadi pemain “jadi” kemudian menggantikan pemain yang di 

dalam lingkaran. Misalkan, pemain A dan B sedang saling berpindah dan bola 

terlempar jauh atau terlepas dan pemain yang E segera  menempati lingkaran baru, 

dan pemain B kalah berebut bola  dengan pemain A, maka pemain B yang 

kemudian harus menjadi pemain “jadi”. Jika pada tahap selanjutnya, saat pemain 

B menjadi pemain “jadi” dikungkung hingga 5 kali perpindahan antar pemain di 

dalam lingkaran, maka ia menjadi pemain “jadi” yang berhak dibuang.  

      Caranya, ia dipegang bersama-sama oleh semua pemain yang berada di dalam 

lingkaran ke sebuah tempat (misalkan berjarak 20 meter dari tempat permainan). 

Saat dibuang, semua pemain yang membawa pemain “jadi” menyanyikan sebuah 

syair yang terdiri dari sebuah kalimat, yakni “Dha mbuwang kucing gering”. Syair 

itu dinyanyikan berulang kali hingga si pemain “jadi” sampai di tempat tujuan. 

Setelah itu, dari tempat  hukuman itu, mereka berlomba-lomba berlari secepat-

cepatnya untuk mencari lingkaran yang masih kosong. Bagi pemain yang tidak 

mendapatkan tempat kosong, berarti menjadi pemain “jadi” dan harus menempati 

tempat di tengah.  

      Sedangkan peraturan permainan bola lingkar :  

1. Pemain   :  10 orang atau lebih (asalkan genap).  

2. Alat/bahan  :  kapur, bola. 

3. Tempat   :  lapangan. 

4. Bentuk   : lingkaran berdiameter 10 meter. 
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5. Cara Bermain : (1) Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 8 orang siswa. Satu kelompok dimasukan bajunya dan yang satu 

tidak, hal ini untuk membedakan kelompok I dan kelompok I. (2) Tiap siswa 

menempati zona yang telah dibuat, tiap zona berisi 2 orang siswa yang 

berbeda Tim. Ini bertujuan agar siswa tidak menggerombol. (3) Pemain hanya 

boleh membayang-bayangi pemain lain dan tidak boleh mendorong, apabila 

ada yang mendorong maka akan dikenai hukuman. (4) Permainan dimulai 

diluar garis lingkaran atau lingkaran permainan. Tim I yang memulai 

pertandingan berusaha menyerang atau anngka, sedangkan Tim II bertugas 

untuk bertahan. Apabila Tim II berhasil merebut bola maka Tim II menjadi 

menyerang dan Tim I menjadi bertahan, Tapi dengan catatan bola harus 

keluar area permainan atau lapangan pertandingan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.2. Lapangan Permainan Bola Lingkar 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

            : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 
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2.1.8.2 Aspek-aspek dalam permainan bintang berpindah  dan bola lingkar.  

1) Kognitif dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar yaitu : (1) 

memberi pengetahuan pada siswa bahwa setiap permainan tidak selalu 

membutuhkan lapangan yang besar dan membutuhkan biaya besar, cukup 

dengan  memanfaatkan sarana prasarana yang ada, (2) siswa mengetahui dan 

memahami aturan bermain,  (3) Siswa mengetahui macam-macam permainan 

, salah satunya bintang berpindah  dan bola lingkar.  

2) Afektif dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar yaitu : (1) Siswa 

disiplin/ menaati peraturan bermain, (2) Kerjasama, (3) Sportif. 

3) Psikomotorik dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar yaitu : (1) 

melatih siswa untuk berkonsentrasi, (2) melatih respon siswa (3) melatih 

koordinasi gerak siswa. 

4) Komponen kondisi fisik yang dominan dalam permainan bintang berpindah  

dan bola lingkar yaitu: (1) Daya tahan, diperlukan kekuatan kaki untuk 

bergerak , (2) Kelincahan, dalam permainan ini dapat melatih kelincahan 

yaitu pada saat pemain berpindah dari tempat satu ke tempat lain, (3) 

Keseimbangan, pemain harus dapat menjaga keseimbangan saat berada dalam 

lingkaran. 

2.1.8 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

      Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2008 : 297). 
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      Menurut Borg & Gall dalam Punaji Setyosari (2010 : 194), Penelitian 

Pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. 

2.1.8.2 Pentingnya Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

      Ada beberapa alasan mengapa dilakukan penelitian pengembangan. Alasan-

alasan itu menurut Van den Akker dalam Punaji Setyosari (2010 : 196), berasal 

dari pendapat bahwa pendekatan penelitian (misalnya, penelitian survei, korelasi, 

eksperimen) dengan fokus penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang 

memberikan preskripsi yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah 

rancangan dan desain dalam pembelajaran atau pendidikan. Alasan lain, adanya 

semangat tinggi dan kompleksitas sifat kebijakan reformasi pendidikan. 

Sedangkan tujuan penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. 

2.2 Kerangka Berpikir 

      Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, yang tertujuan untuk mengembangkan aspek 

kebugaran jasmani, ketarampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan 

pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 

terpilih yang direncanakan secara sistimatis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan termasuk salah 

satu upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang diselenggarakan di 

sekolah, baik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. 
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      Sesuai dengan kompetensi penjas yang diperlukan saat ini yang diperlukan 

adalah perlunya adanya suatu pengembangan model pembelajaran penjas yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta dikembangkan sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Saat ini permainan bintang berpindah dan bola lingkar 

sudah sangat jarang sekali dilakukan. Karena permainan sudah tertutup dengan 

permainan jaman sekarang yang lebih modern. Maka dari itu perlu adanya suatu 

pengembangan permainan  bintang berpindah  dan bola lingkar agar siswa lebih 

tetarik dan penuh antusias.  

      Pengembangan permainan bintang berpindah dan bola lingkar harus 

diwujudkan karena akan mendukung berjalannya pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif , efektif dan menyenangkan. Oleh sebab itu dibuatlah suatu model 

pembelajaran permainan bintang berpindah  dan bola lingkar untuk membuat 

siswa aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan pada 

saat mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. 
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Kajian 
pustaka

Observasi dan Wawancara 

Pembuatan produk awal 

Revisi I Uji coba kelompok kecil 

Revisi II
Uji coba kelompok besar 

Produk akhir

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

      Model pengembangan yang akan dikembangkan adalah model pembelajaran 

bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” dalam penjasorkes bagi siswa kelas 

VII SMP N 1 Kembaran Kabupaten Banyumas. 

      Adapun struktur model pengembangannya adalah model pembelajaran dalam 

penjasorkes sebagai sarana meningkatkan mutu belajar siswa melalui kombinasi 

permainan. 

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  bintang berpindah dan bola lingkar. 

Prosedur Pengembangan Permainan bintang berpindah dan bola lingkar  
  
 
 
 
 
 
  

      

 
 
 

 
1) Analisis Kebutuhan 

Analisis Kebutuhan

Revisi III 
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      Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di SMP Negeri 1 Kembaran 

Kabupaten Banyumas tentang pelaksanaan permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas siswa. 

2) Pembuatan Produk Awal 

      Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan 

bola lingkar”, dalam pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat 

produk berdasarkan kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli Penjas 

dan dua ahli pembelajaran. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kembaran. 

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. 

4) Uji Coba Kelompok Kecil 

      Uji coba kelompok kecil atau uji coba terbatas dilakukan terhadap kelompok 

kecil sebagai pengguna produk. 

 

5) Revisi II 

      Di dalam revisi II hasil yang didapat berupa perbaikan dari pengembangan 

produk dalam kelompok kecil. 

6) Uji Coba Kelompok Besar 
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      Uji kelompok besar atau uji coba keseluruhan dilakukan terhadap kelompok 

besar sebagai pengguna produk. 

7) Revisi III 

      Di dalam revisi III hasil yang didapat berupa perbaikan dari pengembangan 

produk dalam kelompok besar. 

8) 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 : 

1) Uji coba kelompok kecil 

      Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa sebagai subjeknya. 

Pengambilan siswa dilakukan secara random sampling karena karakteristik dan 

tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 

      Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan bintang 

berpindah dan bola lingkar. 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. 

2) Uji Kelompok Besar 
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      Pada tahap ini dilakukan uji kelompok besar terhadap produk yang 

dikembangkan dengan mengunakan subjek uji coba 32 siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kembaran. Diambil secara total sampling. 

      Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan “bintang berpindah 

dan bola lingkra” yang telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba 

permainan  “bintang berpindah dan bola lingkar”. Setelah melakukan uji coba 

siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

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

terdiri dari satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran. (2) Uji coba kelompok 

kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran dipilih sampel 

secara random. (3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 32 siswa kelas VII SMP 

Negeri Kembaran. 

3.4 Jenis Data 

      Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil kuesioner yang berupa kritik dan saran dari ahli dan siswa 

yang secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. 

Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari pengambilan denyut nadi dari pengaruh 

penggunaan produk. 

3.5 Instrument Pengumpulan Data 

      Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Pengukuran denyut nadi istirahat dan pengukuran denyut nadi setelah 

melakukan aktivitas penjasorkes. 
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      Perlatan: 

      Stopwatch 

1) Cara pengukuran denyut nadi istirahat 

      Teste melakukan pengukuran atau penghitungan denyut nadi dilakukan pada 

satu menit sebelum melakukan aktivitas, dan di ukur 15 detik.dan hasilnya 

dikalikan 4, untuk mendapatkan hasil denyut nadi permenit (Tri Rustiadi, 

2011:11).  

Frekuensi nadi dalam satu menit, normal 70-80 kali per menit, tetapi pada orang 

yang terlatih rutin melakukan olahraga fisik denyut nadi normal dapat mencapai 

50-60 kali per menit. Jika frekuensi kurang dari normal disebut bradicardi, jika 

frekuensi lebih dari normal disebut tachicardi. Karena frekuensi dapat 

dipengaruhi oleh akivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, makan, 

kehamilan bulan terakhir. 

2) Cara pengukuran denyut nadi setelah melakukan aktivitas 

      Teste melakukan pengukuran atau penghitungan denyut nadi dilakukan pada 

satu menit setelah melakukan aktivitas, dan di ukur 15 detik dan hasilnya 

dikalikan 4, untuk mendapatkan hasil denyut nadi permenit. 

 

3.5.2 Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

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 
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mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba. Alasan memilih kuesioner 

adalah subjek yang relatif banyak sehingga data dapat diambil secara  serentak 

dan waktu yang singkat. Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. 

Kuesioner ahli dititikberatkan pada produk pertama yang dibuat, sedangkan 

kuesioner siswa dititikberatkan pada kenyamanan produk. 

      Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model pembelajaran permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. 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 kuesioner yang akan 

digunakan pada kuesioner ahli:  

Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa 

24 
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SMP 

 

      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: 

Tabel 3.2 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 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah

1 Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekkan gerak 

dalam bermain model pembelajaran 

permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. 

8 

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model pembelajaran 

permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar.  

8 
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3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain model 

pembelajaran permainan bintang berpindah 

dan bola lingkar, serta nilai kerjasama, 

sportifitas, dan kejujuran. 

8 

 

3.6 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 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 5 akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Presentase 

Persentase Klasifikasi Makna 
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0 - 20% 

20,1 - 40% 

40,1 – 70% 

70,1 – 90% 

90,1 – 100% 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan(bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

Sumber : Guilford (dalam Martin, 2010: 56) 

Tabel 3.5. Klasifikasi Kelayakan Produk 

Persentase Kriteria Indikator 
0-20% Tidak layak • Bila model dapat dipahami siswa 

20,01 – 40 % Kurang layak • Bila model dapat dipahami siswa 
• Bila model dapat dipraktikan siswa 

40,01 – 70 % Cukup layak 
• Bila model dapat dipahami siswa 
• Bila model dapat dipraktikan siswa 
• Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 

70,01 – 90 % Layak 

• Bila model dapat dipahami siswa 
• Bila model dapat dipraktikan siswa 
• Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 
• Bila siswa dapat menampilkan sikap kerja sama

90,01 – 100 % Sangat layak 

• Bila model dapat dipahami siswa 
• Bila model dapat dipraktikan siswa 
• Bila guru mampu melaksanakan model tersebut 
• Bila siswa dapat menampilkan sikap kerja sama 
• Bila model dapat meningkatkan gerakan siswa 

 Sumber : Penelitian penjasorkes 2012 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba I. 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

      Berdasarkan hasil pengamatan awal atau observasi diketahui bahwa sampai 

saat ini SMP Negeri 1 Kembaran mempunyai sarana dan prasarana yang 

tergolong baik. Hal ini bisa dilihat bahwa di SMP N 1 Kembaran terdapat 

lapangan atau halaman yang cukup luas dan alat-alat yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran penjasorkes pun cukup lengkap. 

      Akan tetapi, guru lebih sering memberikan materi penjasorkes tentang cabang 

olahraga dan tidak pernah memberikan materi penjasorkes tentang permainan  dan 

proses pembelajaran penjasorkes yang diberikan guru masih menggunakan 

peraturan baku, sehingga dijumpai siswa yang merasa tidak percaya diri, bosan, 

dan malas untuk bergerak. 

      Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha mengembangkan model 

“model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” dalam 

penjasorkes bagi siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran Kabupaten Banyumas. 

Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran penjasorkes di SMP N 1 Kembaran. Produk yang dihasilkan juga 

diharapkan dapat membantu guru penjasorkes dalam memberikan pembelajaran 

yang lebih bervariasi, salah satunya dengan produk yang dihasilkan ini. 
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4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

      Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pembelajaran permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” yang sesuai dengan 

siswa Sekolah Menengah Pertama. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat produk menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Analisis 

tujuan dan karakteristik permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” di 

Sekolah Menengah Pertama. (2) Analisis karakteristik siswa Sekolah Menengah 

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

permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. (4) Menetapkan prinsip-prinsip 

untuk mengembangkan model permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. 

(5) Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. (6) 

Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. (7) Menyusun produk 

awal model pembelajaran permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. 

      Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

model pembelajaran permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” yang sesuai 

dengan siswa Sekolah Menengah Pertama. Berikut akan disajikan draf produk 

awal model permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” untuk siswa Sekolah 

Menengah Pertama sebelum divalidasi oleh ahli dan guru Penjas Sekolah 

Menengah Pertama. 

4.1.3 Draf Produk Awal Model Permainan “bintang berpindah dan bola 

lingkar” 

4.1.3.1 Pengertian Permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. 
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      Permainan bintang berpindah dan bola lingkar adalah permainan yang 

dikembangkan dari permainan bintang berpindah dan bola lingkar sesungguhnya 

dengan cara memodifikasi beberapa peraturan dan bentuk lapangan, lapangan 

tersebut terdiri dari lingkaran dengan diameter 10 m, bola dengan ukuran diameter 

15 cm.     Ukuran lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah permainan, 

serta jumlah pemain dapat disesuaikan dengan jumlah orang atau siswa secara 

keseluruhan. Hal ini bertujuan supaya anak dapat meningkatkan aktivitas olahraga 

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

menyenangkan. 

4.1.3.2 Peraturan Permainan 

      Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan “bintang berpindah 

dan bola lingkar” yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. 

Peraturan dalam permainan permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” 

antara lain: 

1) Lapangan  : (1) Lapangan permainannya berbentuk lingkaran dengan diameter 

10 m. 

2) Peralatan : (1) Peluit, kapur, kun. 

3) Perlengkapan Pemain : (1) Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

(2) Memakai sepatu olahraga dan kaos kaki. 

3) Jumlah Pemain : (1) Permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” 

dimainkan oleh 10 pemain. (2) 8 pemain sebagai pemain “umpan” dan 2 

pemain sebagai pemain “jadi”. 
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4) Wasit : (1) Permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” dipimpin oleh 1 

wasit. (2) Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya 

permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”. 

5) Cara Bermain : (1) Permainan dilakukan dimainkan dengan jumlah pemain 

10 orang, dengan 2 orang pemain sebagai pemain “jadi” atau pemain yang di 

tengah dan 8 pemain sebagai pemain “umpan”. Pemain “jadi” yaitu pemain 

yang berada ditengah permainan dan bertugas untuk merebut bola, sedangkan 

pemain umpan yaitu pemain yang berada di area permainan dan bertugas 

berpindah tempat dan bola tidak sampai terebut oleh pemain “jadi”. Apabila 

pemain “jadi” tidak mengenai atau tidak dapat merebut bola maka pemain 

“jadi” tersebut akan mendapat hukuman dengan istilah dibuang, yaitu 

diangkat bersama sejauh 10 meter dan selama perjalanan membuang pemain 

yang mengangkat pemain “jadi” diiringi  dengan bernyayi “yo pada mbuang 

kucing gering” sampai batas 10 meter kemudian menunggu aba-aba dari 

wasit dan berlari kembali menempati tempat permainan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.1. Bentuk lapangan permainan bintang berpindah 

 

5m

10m
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Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain “umpan”                : pemain “jadi”               : pemain dengan bola 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.2. Bentuk lapangan bola lingkar 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 

4.1.4 Validasi Ahli 

4.1.4.1 Validasi Ahli Draf Produk Awal  

      Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan modifikasi bagi 

siswa Sekolah Menengah Pertama sebelum di uji cobakan dalam uji kelompok 

kecil, produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai 

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

berasal dari dosen, yaitu (Drs. Hermawan Pamot R, M. Pd), dan dua ahli 

pembelajaran (Sunarto,S.Pd. dan Drajat Y, S.Pd) dengan kualifikasi (1) Drs. 

Hermawan Pamot R, M. Pd adalah dosen di FIK UNNES, (2) Sunarto,S.Pd. 
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adalah guru penjasorkes SMP N 1 Kembaran (3) Drajat Y, S.Pd adalah guru 

pendidikan penjasorkes SMP N 1 Kembaran. 

      Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan  “bintang berpindah dan bola lingkar”, dengan disertai lembar evaluasi 

untuk ahli dan guru penjas Sekolah Menengah Pertama. Lembar evaluasi berisi 

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

Sekolah Menengah Pertama terhadap model permainan  “bintang berpindah dan 

bola lingkar”. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4. Caranya dengan menyontreng salah 

satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 

4.1.4.2 Diskripsi Data Validasi Ahli 

      Data yang diperoleh dari pengisian lembar evaluasi dari para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah model pembelajaran permainan  “bintang 

berpindah dan bola lingkar” apakah dapat digunakan sebagai uji coba skala kecil 

dan uji coba lapangan. Hasil pengisian kuesioner para ahli dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.1. Hasil Pengisian Lembar Evaluasi Para Ahli 
 

No Aspek yang dinilai 
Hasil penilaian ahli 

Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 

1 Kejelasan petunjuk permainan 3 3 3 

2 
Ketepatan dalam memilih 
bentuk atau model permainan 
bagi siswa 

4 4 4 

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan 3 4 4 

4 Kemudahan bentuk atau model 
permainan untuk dimainkan 4 4 3 



46 

 

 

 

siswa 
5 Kesesuaian bentuk dengan 

karakteristik siswa 4 4 4 

6 Mendorong perkembangan 
aspek fisik atau jasmani siswa 4 4 4 

7 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa 3 4 3 

8 Mendorong perkembangan 
psikomotorik siswa 4 4 4 

9 Mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa 4 4 4 

10 Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 4 

11 Dapat dimainkan siswa yang 
terampil maupun tidak terampil 4 4 4 

12 

Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”. 

3 4 4 

13 
Aman untuk diterapkan dalam 
pembelajaran permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar” 

4 3 4 

14 Dapat dimainkan siswa putra 
putri 4 4 4 

Jumlah 52 54 53 
Rata-rata 95,84 % 
Kategori  Sangat baik 

 

Saran Untuk Perbaikan Model Permainan  

Tabel 4.2. Revisi Ahli 

Ahli  Bagian yang 
direvisi 

Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 Judul  Tidak sesuai dengan 
bentuk permainan. 

“bintang berpindah dan 
bola lingkar” 

2 Permainan I Bola sulit direbut karena 
terhadang dan berbahaya. 

Bola di lempar/ 
berpindah harus 
divariasi. 

3 Permainan II  Peraturan di perbaiki 
karena berbahaya. 

- Dibuat jangan saling 
bertubrukan 

- Lingkaran siswa 
diperbesar. 
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- Dibuat posisi 
permainan 

- Dibuat zone 
permainan. 

      Berdasarkan hasil pengisian lembar evaluasi dari ahli Penjas dan guru Penjas 

Sekolah Menengah Pertama, didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

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

bahwa model permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” bagi siswa kelas 

VII Sekolah Menengah Pertama dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. 

Masukan berupa saran dan komentar pada produk model permainan “bintang 

berpindah dan bola lingkar”, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model 

tersebut. 

4.1.5 Data Uji Coba Skala Kecil 

      Setelah produk model permainan  “bintang berpindah dan bola lingkar”, 

divalidasi oleh ahli dan para guru Penjas Sekolah Menengah Pertama serta 

dilakukan revisi, maka pada tanggal 24 Oktober 2012 produk di uji cobakan 

kepada siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran yang berjumlah 10 siswa. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel secara acak (random 

sampling). 

      Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

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

dasar melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. 

      Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

denyut nadi siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan  lintang berpindah 
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dan tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba kelompok 

kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

      Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji kelompok kecil. Siswa aktif 

bergerak dalam melakukan permainan “bintang berpindah dan bola lingkar”, 

dengan melihat table denyut nadi siswa pada saat uji produk skala kecil. Berikut 

perbandingan denyut nadi siswa pada saat uji produk skala kecil. 

Table 4.3. Pengukuran Denyut Nadi Uji Skala Kecil 

Frewensi denyut nadi 
(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 
aktifitas 

Jumlah siswa 
sesudah aktifitas 

61-70 5 - 

71-80 4 - 

81-90 1 - 

91-100 - - 

101-110 - 3 

111-120 - 5 

121-130 - 2 

Sumber: Hasil penelitian uji skala kecil 

      Keseluruhan data yang didapat dan dievaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran dalam uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. Dengan data 

yang didapat dalam uji coba skala kecil diharapkan pada uji lapangan akan lebih 

berjalan dengan baik dari uji coba skala kecil. 

      Berdasarkan data pada hasil uji coba kelompok kecil koesioner yang diisi para 

siswa diperoleh presentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 
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90,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan “bintang 

berpindah dan bola lingkar” ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan untuk siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

psikomotor kognitif afektif

Cukup Baik

Baik

Sangat baik

 

Gambar 4.3. Grafik Rekapitulasi Persentase Jawaban Kuisioner Siswa Skala Kecil 

Sumber (Uji Coba Skala Kecil, 2012) 

      Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjasorkes dan ahli 

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

      Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

“bintang berpindah dan bola lingkar” diujicobakan dalam skala kecil pada siswa 

kelas VII SMP N 1 Kembaran, perlu dicari solusi dan pemecahannya. Hal itu 

perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap model permainan tersebut.berikut ini 

adalah berbagai permasalahan dan kendala setelah produk diujicobakan pada skala 

kecil : 
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1) Dalam uji kelompok kecil pelaksanaan permainan “bintang berpindah dan 

bola lingkar”. Peneliti memperhatikan beberapa siswa ada yang masih 

bingung dengan permainannya.  

2) Dalam uji kelompok kecil, siswa masih banyak yang bertabrakan. 

3) Dalam uji kelompok kecil, pada permainan kedua siswa banyak yang 

bergerombol dan masih banyak siswa yang bertabrakan. 

4.1.5.1 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

      Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama 

pada produk atau model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka 

dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran 

ahli dan guru penjasorkes Sekolah Menengah Pertama terhadap permasalahan 

yang muncul setelah uji skala kecil. Proses revisi adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti memperkuat peraturan dengan bola yang digunakan untuk berpindah 

harus dilempar. 

2) Peneliti memperketat peraturan dengan tidak boleh saling bertubrukan pada 

saat melakukan permainan pertama dan permainan kedua. 

3) Peneliti membuat zona permainan pada permainan kedua supaya pemain 

tidak menggerombol. 

4.1.6 Draf Setelah Uji Coba skala kecil  

      Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Menengah Pertama pada 

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

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

guru Penjas Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut: 
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1) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah bola yang 

digunakan harus dilempar kepada teman atau antar pemain. 

2) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah mengubah cara 

bermainnya. Karena dinilai cara bermain yang sebelumnya terlalu berbahaya 

karena siswa masih banyak yang bertubrukan . Cara bermainnya diubah 

menjadi sebagai berikut : (1) Pada permainan I bola dilempar untuk 

perpindahan pemain dan peraturan diperketat dengan tidak boleh saling 

bertabrakan. (2) Pada permainan II peraturan diperbaiki dengan siswa yang 

merebut bola hanya membayang-bayangi dan dibuat zona pemain biar pemain 

tidak menggerombol dan luas lapangan diperlebar. 

4.1.6.1 Pengertian Permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” 

      Permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” adalah permainan yang 

dikembangkan dari permanan “bintang berpindah dan bola lingkar” sesungguhnya 

dengan cara memodifikasi beberapa peraturan dan bentuk lapangan, lapangan 

tersebut terdiri dari lingkaran dengan diameter 10 m, bola dengan ukuran diameter 

15 cm. Ukuran lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah permainan, 

serta jumlah pemain dapat disesuaikan dengan jumlah orang atau siswa secara 

keseluruhan. Hal ini bertujuan supaya anak dapat meningkatkan aktivitas olahraga 

dengan aktif, senang, dan tanpa ada rasa jenuh. 

 

 

 

 

10m
5m
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Gambar.4.4. Bentuk Lapangan Permainan Bintang berpindah 

Keterangan : 

        : pemain “umpan”           : pemain “jadi”           : pemain dengan bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.5. bentuk lapangan bola lingkar 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 

a. Peralatan  

1. kapur 

kapur digunakan untuk membuat garis pada saat bermain dengan panjang 

garis 5m.  

2. Bola  

Bola yang digunakan menggunakan bola plastik berukuran selebar tangan 

agar mudah memegangnya. 
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Gambar .4.6. Gambar bola yang digunakan 

 

 Peraturan permainan I 

a. Dalam permainan ini bola dalam area permainan tidak boleh keluar dari       

area permainan. 

b. Pemain berpindah sesuai dengan aba-aba dari wasit dan berpindah dengan 

menggunakan perantara bola.  

c. Hanya pemain yang berpindah,bola tidak berpindah dan bola harus dilempar. 

d. Apabila dalam 3 putaran berpindah pemain “jadi” tidak bisa merebut bola 

maka akan dihukum yaitu dengan istilah “dibuang”.  

e. Setelah pemain “jadi” sudah dihukum maka seluruh pemain kembali ke posisi 

kembali dengan berebut tempat sebagai pemain “umpan”. 

 

Peraturan permainan II 

a. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang 

siswa. Satu kelompok dimasukan bajunya dan yang satu tidak, hal ini untuk 

membedakan kelompok I dan kelompok I. 
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b. Tiap siswa menempati zona yang telah dibuat, tiap zona berisi 2 orang siswa 

yang berbeda Tim. Ini bertujuan agar siswa tidak menggerombol. 

c. Pemain hanya boleh membayang-bayangi pemain lain dan tidak boleh 

mendorong, apabila ada yang mendorong maka akan dikenai hukuman. 

d. Permainan dimulai diluar garis lingkaran atau lingkaran permainan. Tim I 

yang memulai pertandingan berusaha menyerang atau anngka, sedangkan 

Tim II bertugas untuk bertahan. Apabila Tim II berhasil merebut bola maka 

Tim II menjadi menyerang dan Tim I menjadi bertahan, Tapi dengan catatan 

bola harus keluar area permainan atau lapangan pertandingan. 

4.1.7 Data Uji Coba Lapangan 

      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 VII SMP Negeri 1 Kembaran yang berjumlah 32 

siswa. Data uji skala besar dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

      Berdasarkan uji lapangan didapatkan persentase sebesar 95,83%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka model permainan “bintang berpindah dan bola 

lingkar” ini telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran.  

      Berdasarkan uji lapangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara aspek 

psikomotor, kognitif, dan afektif sama-sama memiliki hasil persentase rata-rata 
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paling tinggi yaitu kriteria “sangat baik”. Hasil tersebut dapat dilihat pada grafik 

di bawah ini: 

 

Gambar 4.7. Grafik Rekapitulasi Persentase Jawaban Kuiseoner Siswa Skala 
Besar. 

Sumber (Uji Coba Skala Besar, 2012) 
4.1.8 Analisis Data 

4.1.8.1 Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil 

      Berdasarkan pada data tabel kuesioner uji skala kecil didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 90,83%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka model permainan ini telah memenuhi kriteria sangat baik untuk 

digunakan pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran. Berdasarkan tabel 

analisis data hasil uji coba skala kecil yang diperoleh melalui kuesioner dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.) Di dalam kuesioner uji skala kecil pada pertanyaan nomor 1-8 dari segi aspek 

psikomotor  didapat persentase 87,5%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria Baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 
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2.) Di dalam kuesioner uji skala kecil pada pertanyaan nomor 9-16 dari segi 

aspek kognitif didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria Baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

3.) Di dalam kuesioner uji skala kecil pada pertanyaan nomor 17-24 dari segi 

aspek afektif didapat persentase 95%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria Sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

4.1.8.2 Analisis Hasil Uji Coba Skala Besar 

      Berdasarkan pada data tabel kuesioner uji skala besar didapat rata-rata 

persentase pilihan jawaban yang sesuai 95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka model permainan ini telah memenuhi kriteria Sangat baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran. 

      Berdasarkan tabel analisis data hasil ujicoba skala besar yang diperoleh 

melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.) Di dalam kuesioner uji skala besar pada pertanyaan nomer 1-8 dari segi aspek 

kognitif didapat persentase 93,75%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2.) Di dalam kuesioner uji skala besar pada pertanyaan nomer 9-16 dari segi 

aspek afektif didapat persentase 97,5%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 
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3.) Di dalam kuesioner uji skala besar pada pertanyaan nomer 17-24 dari segi 

aspek psikomotor didapat persentase 96,25%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

4.1.9 Hasil Akhir  

      Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” yang berdasarkan data pada saat  

uji coba skala kecil (N=10) dan uji coba skala besar (N=32). 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi : 

1.) Bola yang digunakan harus dilempar saat berpindah. 

2.) Dibuat zona permainan pada permainan II agar siswa tidak menggerombol 

dan tidak  saling bertubrukan. 

3.) Peraturan diperketat pada permainan I dan permainan II 

4.2 Pembahasan 

      Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat rata-rata persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 90,83% berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 

model pembelajaran melalui permainan  ini telah memenuhi kriteria  sangat baik. 

Faktor yang dapat menjadikan model permainan  ini dapat diterima siswa kelas 

VII SMP N 1 Kembaran adalah sebagian besar siswa kelas VII mampu 

mempraktekan dengan baik, dari segi pemahaman peraturan permainan, 

penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas gerak siswa kelas VII  yang 

disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa kelas VII, sehingga 
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dari hasil uji coba kelompok kecil model permainan  ini dapat digunakan bagi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran Kabupaten Banyumas.  

      Dari hasil uji coba lapangan didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 95,83 %. Berdasarka kriteria yang telah ditetepkan pada model permainan  

ini telah memenuhi kriteria Sangat Baik. Faktor yang menjadikan model 

permainan ini dapat diterima siswa kelas VII SMP N 1 Kembaran adalah dari uji 

semua aspek yang diujikan sebagian besar siswa dapat mempraktekan dengan 

baik. Dari segi pemahaman terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam 

permainan dan aktivitas gerak yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

pertumbuhan siswa kelas VII. Dengan demikian model permainan ini dapat 

digunakan bagi siswa kelas VII SMP N 01 Kembaran Kabupaten Banyumas.  

      Pada tabel brikut ini akan dijelaskan data hasil keseluruhan dari evaluasi ahli 

dan hasil dari uji coba kelompok kecil dan hasil uji coba lapangan. 

Tabel 4.4. Data Hasil Keseluruhan Dari Evaluasi Ahli, Uji Coba Kelompok 

Kecil, Dan Uji Coba Lapangan 

No  KOMPONEN HASIL 

1.  Evaluasi Ahli 
Hasil Evaluasi  Ahli Pendidikan 
jasmani 
 
Hasil Evalusi Ahli Pembelajaran I 
 
 

Didapat persentase skala penilaian 
96,42%, sehingga produk 
permainan  inidapat digunakan 
untuk siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Kembaran. 
Didapat persentase skala penilaian 
98,21%, sehingga produk 
permainan  inidapat digunakan 
untuk siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Kembaran. 
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 Hasil Evalusi Ahli Pembelajaran II 
 

Didapat persentase skala penilaian 
97,32%, sehingga produk 
permainan  inidapat digunakan 
untuk siswa kelas VII SMP Negeri 
1 Kembaran. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1  Kajian Produk 

      Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” yang berdasarkan 

data pada saat uji coba skala kecil (N=10) dan uji coba lapangan (N=32).    

      Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Produk model permainan “bintang berpindah dan bola lingkar” dapat dan 

layak digunakan dalam proses pembelajaran penjasorkes, karena model 

tersebut dapat dipahami, dapat dipraktikan siswa, guru mampu 

melaksanakan model tersebut karena model lebih sederhana dan efisien, 

dan dapat menampilkan sikap kerja sama. 

5.1.2 Produk model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” 

ini sudah dapat digunakan bagi siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran. 

Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat 

persentase 90,83% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat 

persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang ada maka model 

pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” ini telah 

memenuhi kriteria Sangat Baik sehingga dapat digunakan untuk siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Model pembelajaran pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola 

lingkar” ini yang sudah dikembangankan sebagai produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai materi model 

pembelajaran bermain  “bintang berpindah dan bola lingkar” untuk siswa  

kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran.  

5.2.2 Produk model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” 

ini dapat digunakan untuk pembelajaran penjasorkes di SMP N 1 

Kembaran. Produk ini juga dapat digunakan di SMP lainnya, dengan 

syarat harus di sesuaikan dengan kondisi sekolah yang akan menggunakan 

produk ini. 

5.2.3 Model pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” 

sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternative penyampaian pembelajaran penjasorkes melalui 

pembelajaran bermain “bintang berpindah dan bola lingkar” untuk siswa 

kelas VII sekolah menengah pertama. Penggunaan model ini dilaksanakan 

seperti apa yang direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan 

diharapkan sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran penjasorkes. 

5.2.4 Bagi guru penjasorkes di Sekolah Menengah Pertama diharapkan dapat 

mengembangkan model-model pembelajaran bermain “bintang berpindah 

dan bola lingkar” yang lebih menarik lainnya. Sehingga dapat dimainkan 

di lingkungan sekolah atau lingkungan lain yang dapat mendukung atau 

menunjang pembelajaran bermain  tersebut. 
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Lampiran 1 
Surat Keputusan Pembimbing 
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Lampiran 2 
Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 
INSTRUMEN TES SISWA 

ANGKET TENTANG KENYAMANAN PENGGUNAAN PRODUK 

UNTUK SISWA 

I. Indentitas responden 

Nama  : ……………………………………………………… 

Umur  : ……………………………………………………… 

No Absen : ……………………………………………………… 

Kelas  : ……………………………………………………… 

Alamat  : SMP Negeri 1 Kembaran Kabupaten Banyumas 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

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

kolom yang tersedia. 

A. ASPEK PSIKOMOTORIK 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah menurut kamu model permainan 
lintang berpindah merupakan permainan yang 
sulit? 

  

2. Apakah kamu bisa memainkan permainan 
lintang berpindah? 

  

3. Apakah kamu merasa kesulitan bergerak 
dengan menggunakan bola pada permainan 
lintang berpindah? 

  

4. Apakah selama bermain lintang berpindah 
kamu mudah berpindah dari lingkaran yang 
satu ke lingakaran yang lain? 

  

5. Apakah dalam model permainan ini kamu 
merasa mudah untuk berpindah dengan 
menggunakan bola? 
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6. Apakah kamu merasa kesulitan untuk mencari 
pasangan untuk berpindah dalam permainan 
lintang berpindah? 

  

7. Apakah kamu merasa kesulitan saat 
melakukan permainan lintang berpindah? 

  

8. Apakah cara bermain lintang berpindah 
melalui variasi bola ini lebih mudah dari 
permainan lintang berpindah yang sudah kamu 
kenal? 

  

 

B. ASPEK KOGNITIF 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah kamu tahu cara bermain model 
permainan lintang berpindah? 

  

2. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan lintang berpindah? 

  

3. Apakah memainkan permainan lintang 
berpindah perlu bekerjasama dengan teman? 

  

4. Apakah dalam bermain kamu bisa mematuhi 
peraturan permainan lintang berpindah? 

  

5. Apakah setiap pemain wajib menaati 
peraturan dalam permainan lintang berpindah? 

  

6. Apakah kamu tahu tugas wasit dalam 
permainan lintang berpindah? 

  

7. Apakah dalam permainan lintang berpindah 
setiap pemain harus selalu kompak? 

  

8. Apakah permainan lintang berpindah dapat 
dimainkan oleh semua orang? 

  

 
C. ASPEK AFEKTIF 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. Apakah selama ini kamu sering bermain lintang 
berpindah? 

  

2. Apakah kamu merasa senang memainkan permainan 
lintang berpindah menggunakan bola? 

  

3. Apakah kamu semangat dalam memainkan permainan 
lintang berpindah? 

  

4. Apakah kamu merasa gembira setelah bermain lintang 
berpindah? 

  

Lanjutan Lampiran 3 

Lanjutan Lampiran 3
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5. Apakah kamu bias menerima hukuman saat bermain 
lintang berpindah? 

  

6. Apakah kamu bisa menghormati lawan bertanding saat 
bermain lintang berpindah? 

  

7. Apakah kamu bisa menerima keputusan dari wasit 
apabila melakukan pelanggaran? 

  

8. Apakah kamu merasa ingin bermain lintang berpindah 
lagi? 
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Lampiran 4 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan bintang berpindah dan bola lingkar 

Kelas  : VII F 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi       

 Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

 Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan, serta nilai-nilai 

kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Indikator   

1. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar.  

2. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui 

tahapan-tahapan dalam bintang berpindah dan bola lingkar. 

3. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain 

bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

4. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

2. Mengetahui tahap-tahap bermain bintang berpindah dan bola lingkar. 

3. Mempraktikan permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

benar 

4. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 

 

Materi Pembelajaran 

 Dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar ini, permainan 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu 1) pemanasan khusus yang menuju ke 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar. 2) permainan bintang 

berpindah yang peraturannya di modifikasi dan jumlah siswa. 3) 

permainan bola lingkar. 

 Bermain permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

a. Penyampaian materi. 

b. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

c. Praktek. 

d. Tanya jawab. 

Lanjutan Lampiran 4 
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Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

1) Siswa berbaris 

2) Doa 

3) Presensi 

4) Pemanasan 

a. umum (peregangan) 

b. khusus 

 

Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa mau bergerak dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan  pengertian permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. Permainan bintang berpindah dan bola lingkar pada 

hakekatnya merupakan permainan  yang telah ada dalam masyarakat, 

Lanjutan Lampiran 4 
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namun peraturan yang ada dimodifikasi agar memudahkan siswa 

bergerak. 

2. Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain 

bintang berpindah dan bola lingkar. Sebelum melakukan permainan 

bintang berpindah dan bola lingkar terlebih dahulu melakukan 

pemanasan yang didalam permainan tersebut mengarah ke permainan 

bintang berpindah dan bola lingkar. Berikut permainan dan 

peraturannya. 

(Gambar.1. bentuk permainan 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain                           : pemain dengan bola               : Kun 
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        Peraturan permainan 

f. Dalam permainan ini pemain yang memegang bola berlari ke arah lingkaran 

yang berada ditengah kemudian meletakan bola dilingkaran tersebut.  

g. Setelah pemain 1 yang telah menaruh bola kedalam lingkaran kemudian 

pemain berlari kembali ke tempat semula. 

h. pemain ke dua menggambil bola yang telah diletakan apabila pemain pertama 

telah menepuk tangan pemain kedua. 

i. pemain kedua mengambil bola dan meletakkan bola ketempat awal mula 

permainan. 

(Gambar.2. bentuk permainan II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain mentas          s        : pemain “jadi”               : pemain dengan bola 

 

5m

10m 
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Peraturan permainan 

1) Dalam permainan ini bola dalam area permainan tidak boleh keluar dari       

area permainan. 

2) Pemain berpindah sesuai dengan aba-aba dari wasit dan berpindah dengan 

menggunakan perantara bola.  

3) Hanya pemain yang berpindah,bola tidak berpindah dan bola harus 

dilempar. 

4) Apabila dalam 3 putaran berpindah pemain “jadi” tidak bisa merebut bola 

maka akan dihukum yaitu dengan istilah “dibuang”.  

5) Setelah pemain “jadi” sudah dihukum maka seluruh pemain kembali ke 

posisi kembali dengan berebut tempat sebagai pemain mentas. 

 (Gambar.3. bentuk permainan III) 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 
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Peraturan permainan 

e. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang 

siswa. Satu kelompok dimasukan bajunya dan yang satu tidak, hal ini untuk 

membedakan kelompok I dan kelompok I. 

f. Permainan dimulai diluar garis lingkaran atau lingkaran permainan. Tim I 

yang memulai pertandingan berusaha menyerang atau anngka, sedangkan 

Tim II bertugas untuk bertahan. Apabila Tim II berhasil merebut bola maka 

Tim II menjadi menyerang dan Tim I menjadi bertahan, Tapi dengan catatan 

bola harus keluar area permainan atau lapangan pertandingan. 

Elaborasi  

• Siswa bermain bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

peraturan yang telah ditentukan. 

• Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

Konfirmasi 

• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 

Kegiatan Akhir 

1. Berbaris 

2. Evaluasi 

3. Doa  
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Alat dan Sumber 

• Alat  

1. Bola plastik 

2. Kapur (pembatas garis lain) 

3. Peluit 

4. Kun 

• Sumber Belajar  

- http://priyosport07.wordpress.com/ 

• Penilaian 

• Proses    : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran     

berlangsung. 

•  Hasil      :  Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor           

               Banyumas , 24 Oktober 2012 

       Praktikan  

       

 

       Muhammad Lutfi 

       NIM.6101408074 
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Lampiran 5 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan bintang berpindah dan bola lingkar 

Kelas  : VII F 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi       

 Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

 Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan, serta nilai-nilai 

kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Indikator   

5. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar.  

6. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui 

tahapan-tahapan dalam bintang berpindah dan bola lingkar. 

7. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain 

bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

8. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 
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Tujuan Pembelajaran 

5. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

6. Mengetahui tahap-tahap bermain bintang berpindah dan bola lingkar. 

7. Mempraktikan permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

benar 

8. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 

 

Materi Pembelajaran 

 Dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar ini, permainan 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu 1) pemanasan khusus yang menuju ke 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar. 2) permainan bintang 

berpindah yang peraturannya di modifikasi dan jumlah siswa. 3) 

permainan bola lingkar. 

 Bermain permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

e. Penyampaian materi. 

f. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

g. Praktek. 

h. Tanya jawab. 
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Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

1) Siswa berbaris 

2) Doa 

3) Presensi 

4) Pemanasan 

a. umum (peregangan) 

b. khusus 

 

Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa mau bergerak dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

1. Guru menjelaskan  pengertian permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. Permainan bintang berpindah dan bola lingkar pada hakekatnya 
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merupakan permainan  yang telah ada dalam masyarakat, namun peraturan 

yang ada dimodifikasi agar memudahkan siswa bergerak. 

2. Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. Sebelum melakukan permainan bintang 

berpindah dan bola lingkar terlebih dahulu melakukan pemanasan yang 

didalam permainan tersebut mengarah ke permainan bintang berpindah 

dan bola lingkar. Berikut permainan dan peraturannya. 

(Gambar.1. bentuk permainan 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain                           : pemain dengan bola               : Kun 
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        Peraturan permainan 

1. Dalam permainan ini pemain yang memegang bola berlari ke arah lingkaran 

yang berada ditengah kemudian meletakan bola dilingkaran tersebut.  

2. Setelah pemain 1 yang telah menaruh bola kedalam lingkaran kemudian 

pemain berlari kembali ke tempat semula. 

3. Pemain ke dua menggambil bola yang telah diletakan apabila pemain 

pertama telah menepuk tangan pemain kedua. 

4. Pemain kedua mengambil bola dan meletakkan bola ketempat awal mula 

permainan. 

(Gambar.2. bentuk permainan II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain mentas          s        : pemain “jadi”               : pemain dengan bola 

 

5m

10m 
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Peraturan permainan 

1. Dalam permainan ini bola dalam area permainan tidak boleh keluar dari       

area permainan. 

2. Pemain berpindah sesuai dengan aba-aba dari wasit dan berpindah dengan 

menggunakan perantara bola.  

3. Hanya pemain yang berpindah,bola tidak berpindah dan bola harus 

dilempar. 

4. Apabila dalam 3 putaran berpindah pemain “jadi” tidak bisa merebut bola 

maka akan dihukum yaitu dengan istilah “dibuang”.  

5. Setelah pemain “jadi” sudah dihukum maka seluruh pemain kembali ke 

posisi kembali dengan berebut tempat sebagai pemain mentas. 

 (Gambar.3. bentuk permainan III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 
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Peraturan permainan 

1. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang 

siswa. Satu kelompok dimasukan bajunya dan yang satu tidak, hal ini 

untuk membedakan kelompok I dan kelompok I. 

2. Tiap siswa menempati zona yang telah dibuat, tiap zona berisi 2 orang 

siswa yang berbeda Tim. Ini bertujuan agar siswa tidak menggerombol. 

3. Pemain hanya boleh membayang-bayangi pemain lain dan tidak boleh 

mendorong, apabila ada yang mendorong maka akan dikenai hukuman. 

4. Permainan dimulai diluar garis lingkaran atau lingkaran permainan. Tim I 

yang memulai pertandingan berusaha menyerang atau anngka, sedangkan 

Tim II bertugas untuk bertahan. Apabila Tim II berhasil merebut bola 

maka Tim II menjadi menyerang dan Tim I menjadi bertahan, Tapi dengan 

catatan bola harus keluar area permainan atau lapangan pertandingan. 

Elaborasi  

• Siswa bermain bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

peraturan yang telah ditentukan. 

• Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

 

Konfirmasi 

• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
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Kegiatan Akhir 

4. Berbaris 

5. Evaluasi 

6. Doa  

Alat dan Sumber 

• Alat  

1. Bola plastik 

2. Kapur (pembatas garis lain) 

3. Peluit 

4. Kun 

• Sumber Belajar  

- http://priyosport07.wordpress.com/ 

• Penilaian 

• Proses    : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran     

berlangsung. 

•  Hasil      :  Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor           

               Banyumas , 7 November  2012 

       Praktikan  

       

 

       Muhammad Lutfi 

       NIM.6101408074 
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan bintang berpindah dan bola lingkar 

Kelas  : VII F 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

 

Standar Kompetensi       

 Mempraktikan berbagai variasi gerak dasar ke dalam permainan dan 

olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya.  

Kompetensi Dasar           

 Mempraktikan variasi dasar salah satu permainan, serta nilai-nilai 

kerjasama, sportifitas dan kejujuran. 

Indikator   

1. Dengan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui memahami 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar.  

2. Dengan penjelasan dan demonstrasi dari guru, siswa dapat mengetahui 

tahapan-tahapan dalam bintang berpindah dan bola lingkar. 

3. Dengan penjelasan dan pemberian contoh dari guru siswa mampu bermain 

bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

4. Siswa dapat bekerja sama, percaya diri dan berani untuk bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 
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Tujuan Pembelajaran 

1. Mengetahui pengertian dan kegunaan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

2. Mengetahui tahap-tahap bermain bintang berpindah dan bola lingkar. 

3. Mempraktikan permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

benar 

4. Memiliki sikap kerja sama, percaya diri, dan berani dalam bermain bintang 

berpindah dan bola lingkar. 

 

Materi Pembelajaran 

 Dalam permainan bintang berpindah dan bola lingkar ini, permainan 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu 1) pemanasan khusus yang menuju ke 

permainan bintang berpindah dan bola lingkar. 2) permainan bintang 

berpindah yang peraturannya di modifikasi dan jumlah siswa. 3) 

permainan bola lingkar. 

 Bermain permainan bintang berpindah dan bola lingkar dengan benar. 

 

Metode Pembelajaran 

1. Penyampaian materi. 

2. Pemberian contoh gerak dan bentuk permainan. 

3. Praktek. 

4. Tanya jawab. 
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Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

       Kegiatan awal : 

a) Siswa berbaris 

b) Doa 

c) Presensi 

d) Pemanasan 

a. umum (peregangan) 

b. khusus 

 

Apersepsi 

Guru memberikan persepsi tentang permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. 

Motivasi 

Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa mau bergerak dan 

bersungguh-sungguh dalam melakukan permainan bintang berpindah dan 

bola lingkar. 

Orientasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

Kegiatan Inti : 

Eksplorasi 

a) Guru menjelaskan  pengertian permainan bintang berpindah dan bola 

lingkar. Permainan bintang berpindah dan bola lingkar pada hakekatnya 
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merupakan permainan  yang telah ada dalam masyarakat, namun 

peraturan yang ada dimodifikasi agar memudahkan siswa bergerak. 

b) Guru menjelaskan peraturan dan memberikan contoh cara bermain 

bintang berpindah dan bola lingkar. Sebelum melakukan permainan 

bintang berpindah dan bola lingkar terlebih dahulu melakukan 

pemanasan yang didalam permainan tersebut mengarah ke permainan 

bintang berpindah dan bola lingkar. Berikut permainan dan 

peraturannya. 

(Gambar.1. bentuk permainan 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain                           : pemain dengan bola               : Kun 
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        Peraturan permainan 

a) Dalam permainan ini pemain yang memegang bola berlari ke arah 

lingkaran yang berada ditengah kemudian meletakan bola dilingkaran 

tersebut.  

b) Setelah pemain 1 yang telah menaruh bola kedalam lingkaran kemudian 

pemain berlari kembali ke tempat semula. 

c) pemain ke dua menggambil bola yang telah diletakan apabila pemain 

pertama telah menepuk tangan pemain kedua. 

d) pemain kedua mengambil bola dan meletakkan bola ketempat awal mula 

permainan. 

(Gambar.2. bentuk permainan II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain mentas          s        : pemain “jadi”               : pemain dengan bola 

5m

10m 
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Peraturan permainan 

1. Dalam permainan ini bola dalam area permainan tidak boleh keluar dari       

area permainan. 

2. Pemain berpindah sesuai dengan aba-aba dari wasit dan berpindah dengan 

menggunakan perantara bola.  

3. Hanya pemain yang berpindah,bola tidak berpindah dan bola harus 

dilempar. 

4. Apabila dalam 3 putaran berpindah pemain “jadi” tidak bisa merebut bola 

maka akan dihukum yaitu dengan istilah “dibuang”.  

5. Setelah pemain “jadi” sudah dihukum maka seluruh pemain kembali ke 

posisi kembali dengan berebut tempat sebagai pemain mentas. 

 (Gambar.3. bentuk permainan III) 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Ukuran lapangan : diameter 5 meter. 

        : pemain biru                     : pemain merah               : pemain dengan bola 
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Peraturan permainan 

1. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang 

siswa. Satu kelompok dimasukan bajunya dan yang satu tidak, hal ini untuk 

membedakan kelompok I dan kelompok I. 

2. Tiap siswa menempati zona yang telah dibuat, tiap zona berisi 2 orang siswa 

yang berbeda Tim. Ini bertujuan agar siswa tidak menggerombol. 

3. Pemain hanya boleh membayang-bayangi pemain lain dan tidak boleh 

mendorong, apabila ada yang mendorong maka akan dikenai hukuman. 

4. Permainan dimulai diluar garis lingkaran atau lingkaran permainan. Tim I 

yang memulai pertandingan berusaha menyerang atau anngka, sedangkan 

Tim II bertugas untuk bertahan. Apabila Tim II berhasil merebut bola maka 

Tim II menjadi menyerang dan Tim I menjadi bertahan, Tapi dengan catatan 

bola harus keluar area permainan atau lapangan pertandingan. 

Elaborasi  

• Siswa bermain bintang berpindah dan bola lingkar dengan 

peraturan yang telah ditentukan. 

• Guru memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan yang  

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. 

Konfirmasi 

• Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

• Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan. 
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Kegiatan Akhir 

1. Berbaris 

2. Evaluasi 

3. Doa  

Alat dan Sumber 

• Alat  

1. Bola plastik 

2. Kapur (pembatas garis lain) 

3. Peluit 

4. Kun 

• Sumber Belajar  

- http://priyosport07.wordpress.com/ 

• Penilaian 

• Proses    : Dilakukan melalui pengamatan guru saat proses pembelajaran     

berlangsung. 

•  Hasil      :  Dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomor           

               Banyumas , 28 November 2012 

       Praktikan  

       

 

       Muhammad Lutfi 

       NIM.6101408074 

 
 

Lanjutan Lampiran 6 



92 

 

 

 

Lampiran 7 
Pengukuran Denyut Nadi 

Skala kecil 

Frewensi denyut nadi 
(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 
aktifitas 

Jumlah siswa 
sesudah aktifitas 

61-70 5 - 

71-80 4 - 

81-90 1 - 

91-100 - - 

101-110 - 3 

111-120 - 5 

121-130 - 2 

 

Skala besar 

Frewensi denyut nadi 
(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 
aktifitas 

Jumlah siswa 
sesudah aktifitas 

61-70 10 - 

71-80 14 - 

81-90 6 - 

91-100 2 - 

101-110 - 7 

111-120 - 19 

121-130 - 6 
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Lampiran 8 
Lembar Evaluasi Ahli Penjas 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 1 2 3 4 

1 Kejelasan petunjuk 
permainan      

2 
Ketepatan dalam memilih 
bentuk atau model permainan 
bagi siswa 

     

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan      

4 
Kemudahan bentuk atau 
model permainan untuk 
dimainkan siswa 

     

5 Kesesuaian bentuk dengan 
karakteristik siswa      

6 Mendorongperkembanganasp
ekfisikataujasmanisiswa      

7 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa      

8 Mendorong perkembangan 
psikomotorik siswa      

9 Mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa      

10 Dapatdimainkansiswa yang 
terampilmaupuntidakterampil      

 11 

Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah. 

     

12 
Aman untuk diterapkan 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah.  

     

13 Dapat dimainkan siswa putra 
putri      

14 Mendorong siswa aktif 
bergerak      
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Lampiran 9 
Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran I 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 1 2 3 4 

1 Kejelasan petunjuk 
permainan      

2 
Ketepatan dalam memilih 
bentuk atau model permainan 
bagi siswa 

     

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan      

4 
Kemudahan bentuk atau 
model permainan untuk 
dimainkan siswa 

     

5 Kesesuaian bentuk dengan 
karakteristik siswa      

6 Mendorongperkembanganasp
ekfisikataujasmanisiswa      

7 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa      

8 Mendorong perkembangan 
psikomotorik siswa      

9 Mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa      

10 Dapatdimainkansiswa yang 
terampilmaupuntidakterampil      

 11 

Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah. 

     

12 
Aman untuk diterapkan 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah.  

     

13 Dapat dimainkan siswa putra 
putri      

14 Mendorong siswa aktif 
bergerak      
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Lampiran 10 
Lembar Evaluasi Ahli Pembelajaran II 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 1 2 3 4 

1 Kejelasan petunjuk 
permainan      

2 
Ketepatan dalam memilih 
bentuk atau model permainan 
bagi siswa 

     

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan      

4 
Kemudahan bentuk atau 
model permainan untuk 
dimainkan siswa 

     

5 Kesesuaian bentuk dengan 
karakteristik siswa      

6 Mendorongperkembanganasp
ekfisikataujasmanisiswa      

7 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa      

8 Mendorong perkembangan 
psikomotorik siswa      

9 Mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa      

10 Dapatdimainkansiswa yang 
terampilmaupuntidakterampil      

 11 

Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah. 

     

12 
Aman untuk diterapkan 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah.  

     

13 Dapat dimainkan siswa putra 
putri      

14 Mendorong siswa aktif 
bergerak      
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Lampiran 11 
Data Hasil uji coba kelompok kecil (10 siswa) 

Aspek yang dinilai Jawaban Persentase Kriteria 
1. Apakah menurut kamu model 

permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar” merupakan 
permainan yang sulit? 

Tidak  100% Sangat Baik 

2. Apakah kamu bisa memainkan 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

3. Apakah kamu merasa kesulitan 
bergerak dengan menggunakan 
bola pada permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Tidak  90% Baik 

4. Apakah selama bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar” kamu 
mudah berpindah dari lingkaran 
yang satu ke lingakaran yang lain? 

Ya 60% Cukup Baik 

5. Apakah dalam model permainan 
ini kamu merasa mudah untuk 
berpindah dengan menggunakan 
bola? 

Ya 70% Cukup Baik 

6. Apakah kamu merasa kesulitan 
untuk mencari pasangan untuk 
berpindah dalam permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Tidak  100% Sangat Baik 

7. Apakah kamu merasa kesulitan 
saat melakukan permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Tidak  100% Sangat Baik 

8. Apakah cara bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar” 
melalui variasi bola ini lebih 
mudah dari permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” yang 
sudah kamu kenal? 

Ya 80% Baik 

9. Apakah kamu tahu cara bermain 
model permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya 90% Baik 

10. Apakah kamu tahu tentang 
peraturan yang ada dalam 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya  100% Sangat baik 

11. Apakah memainkan permainan 
“bintang berpindah dan bola 

Ya 100% Sangat Baik 
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lingkar” perlu bekerjasama dengan 
teman? 

12. Apakah dalam bermain kamu bisa 
mematuhi peraturan permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Ya  100% Sangat Baik 

13. Apakah setiap pemain wajib 
menaati peraturan dalam 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya 90% Baik 

14. Apakah kamu tahu tugas wasit 
dalam permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya  70% Cukup Baik 

15. Apakah dalam permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” setiap 
pemain harus selalu kompak? 

Ya  100% Sangat Baik 

16. Apakah permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” dapat 
dimainkan oleh semua orang? 

Ya 70% Cukup Baik 

17. Apakah selama ini kamu sering 
bermain “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Tidak 100% Sangat Baik 

18. Apakah kamu merasa senang 
memainkan permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” 
menggunakan bola? 

Ya 100% Sangat Baik 

19. Apakah kamu semangat dalam 
memainkan permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya  100% Sangat Baik 

20. Apakah kamu merasa gembira 
setelah bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

21. Apakah kamu bisa menerima 
hukuman saat bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya 80% Baik 

22. Apakah kamu bisa menghormati 
lawan bertanding saat bermain 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Ya 90% Baik 

23. Apakah kamu bisa menerima 
keputusan dari wasit apabila 
melakukan pelanggaran? 

Ya 100% Sangat Baik 

24. Apakah kamu merasa ingin 
bermain “bintang berpindah dan 
bola lingkar lagi? 

Ya 90% Baik 
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Lampiran 12 
Data hasil uji coba kelompok besar (32 siswa) 

Aspek yang dinilai Jawaban Persentase Kriteria 
1. Apakah menurut kamu model 

permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar” merupakan 
permainan yang sulit? 

Tidak  100% Sangat Baik 

2. Apakah kamu bisa memainkan 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

3. Apakah kamu merasa kesulitan 
bergerak dengan menggunakan 
bola pada permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Tidak  100% Sangat Baik 

4. Apakah selama bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar” kamu 
mudah berpindah dari lingkaran 
yang satu ke lingakaran yang lain? 

Ya 90% Baik 

5. Apakah dalam model permainan 
ini kamu merasa mudah untuk 
berpindah dengan menggunakan 
bola? 

Ya 80% Baik 

6. Apakah kamu merasa kesulitan 
untuk mencari pasangan untuk 
berpindah dalam permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Tidak  100% Sangat Baik 

7. Apakah kamu merasa kesulitan 
saat melakukan permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Tidak  100% Sangat Baik 

8. Apakah cara bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar” 
melalui variasi bola ini lebih 
mudah dari permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” yang 
sudah kamu kenal? 

Ya 80% Baik 

9. Apakah kamu tahu cara bermain 
model permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

10. Apakah kamu tahu tentang 
peraturan yang ada dalam 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya  100% Sangat Baik 

11. Apakah memainkan permainan 
“bintang berpindah dan bola 

Ya 100% Sangat Baik 
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lingkar” perlu bekerjasama dengan 
teman? 

12. Apakah dalam bermain kamu bisa 
mematuhi peraturan permainan 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Ya  100% Sangat Baik 

13. Apakah setiap pemain wajib 
menaati peraturan dalam 
permainan “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Ya 90% Baik 

14. Apakah kamu tahu tugas wasit 
dalam permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya  90% Baik 

15. Apakah dalam permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” setiap 
pemain harus selalu kompak? 

Ya  100% Sangat Baik 

16. Apakah permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” dapat 
dimainkan oleh semua orang? 

Ya 80% Baik 

17. Apakah selama ini kamu sering 
bermain “bintang berpindah dan 
bola lingkar”? 

Tidak 100% Sangat Baik 

18. Apakah kamu merasa senang 
memainkan permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar” 
menggunakan bola? 

Ya 100% Sangat Baik 

19. Apakah kamu semangat dalam 
memainkan permainan “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya  100% Sangat Baik 

20. Apakah kamu merasa gembira 
setelah bermain “bintang berpindah 
dan bola lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

21. Apakah kamu bisa menerima 
hukuman saat bermain “bintang 
berpindah dan bola lingkar”? 

Ya 80% Baik 

22. Apakah kamu bisa menghormati 
lawan bertanding saat bermain 
“bintang berpindah dan bola 
lingkar”? 

Ya 100% Sangat Baik 

23. Apakah kamu bisa menerima 
keputusan dari wasit apabila 
melakukan pelanggaran? 

Ya 90% Baik 

24. Apakah kamu merasa ingin 
bermain “bintang berpindah dan 
bola lingkar” lagi? 

Ya 100% Sangat Baik 

Lanjutan Lampiran 12 
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Lampiran 13 
LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

PEMBELAJARAN PENJASORKES DENGAN MENGGUNAKAN 
PERMAINAN  “LINTANG BERPINDAH” 
TERHADAP AKTIVITAS GERAK SISWA 

KELAS 1 SMP N 1 KEMBARAN 
KABUPATEN BANYUMAS 

 

Mata pelajaran   : Penjasorkes 

Materi pokok   : Permainan “lintang berpindah” 

Sasaran program  : Siswa Sekolah Menengah Pertama  

Evaluator   : 

Tanggal   : 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu, 

sebagai ahli pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan terhadap model 

pengembangan permainan lintang berpindah yang efektif dan efisien. Untuk 

proses pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas VII di SMP Negeri 1 

kembaran. Sehubungan dengan hal tersebut berharap kesediaan bapak/ ibu untuk 

mengisi lembar evaluasi ini. 

Petunjuk :  

1. Evaluasi mencakup aspek bentuk atau model permainan, komentar, dan 

saran umum, serta kesimpulan. 

2. Rentangan evaluasi dari “kurangbaik” sampai dengan “sangatbaik” dengan 

cara dengan tanda “√” padakolom yang tersedia.  

Keterangan : 

1: Kurang baik 
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2 : Cukup baik 

3 : Baik 

4 : Sangat baik 

1 Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah 

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas 

tambahan yang telah disediakan.  

Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Komentar 1 2 3 4 

1 Kejelasan petunjuk 
permainan      

2 
Ketepatan dalam memilih 
bentuk atau model permainan 
bagi siswa 

     

3 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan      

4 
Kemudahan bentuk atau 
model permainan untuk 
dimainkan siswa 

     

5 Kesesuaian bentuk dengan 
karakteristik siswa      

6 Mendorongperkembanganasp
ekfisikataujasmanisiswa      

7 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa      

8 Mendorong perkembangan 
psikomotorik siswa      

9 Mendorong perkembangan 
aspek afektif siswa      

10 Dapatdimainkansiswa yang 
terampilmaupuntidakterampil      

 11 

Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah. 

     

12 
Aman untuk diterapkan 
dalam pembelajaran 
permainan lintang berpindah.  

     

13 Dapat dimainkan siswa putra      

Lanjutan Lampiran 13 
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putri 

14 Mendorong siswa aktif 
bergerak      

 
Saran untuk perbaikan model permainan 
Petunjuk: 

1. Apabila diperlukan revisi pada permainan ini, mohon dituliskan pada 

kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 

4 

No Bagian Yang Direvisi Alasan Direvisi Saran Perbaikan 

1 

  
 
 
 

 

2 

  
 
 
 

 

3 

  
 
 
 
 

 

4 

  
 
 
 
 

 

 
Komentar dan saran umum 
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Kesimpulan 
1. Layak untuk digunakan atau ujicoba kelompok kecil tanpa revisi 

2. Layak digunakan atau uji kelompok kecil dengan revisi sesuai saran 

3. Tidak layak untuk digunakan atau ujicoba kelompok kecil 

4. (mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai keseimpulan anda) 

 
Semarang,         2012 
Evaluator 

 
 

……….…. 
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Lampiran 14 
Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 15 
Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Membariskan Siswa dan Berdoa 
 
 

 
Gambar 2. Penghitungan Denyut Nadi 
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Gambar 3. Pemanasan khusus sebelum bermain bintang berpindah dan bola 

lingkar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rintangan dalam pemanasan sebelum bermain bintang berpindah dan 
bola lingkar 
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Gambar 5. Permainan bintang berpindah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.  Permainan bintang berpindah sedang berlangsung 
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Gambar 7.  Pemain “jadi” sedang menjalani hukuman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. pemain “jadi” yang dihukum dengan istilah di “buang” 
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Gambar 9. Setelah menghukum pemain “jadi”, semua pemain kembali ke 
lapangan permainan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Permainan bola lingkar dimulai dari lemparan dari luar lingkaran 
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Gambar 11. Poin terjadi apabila bola menyentuh sasaran bola yang berada 
didalam lingkaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. penjelasan pengisian kuesioner 
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Gambar 13. pengisian kuiseoner 
 

 
 


