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ABSTRAK
Eka Setyaningsih. 2012. Model Pembelajaran Keseimbangan Gerak dalam
Penjasorkes Melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan pada Siswa Kelas III
SD N 1 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun Ajaran
2011/2012. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Prodi
Pendidikan Jasmani Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang.
Permasalahan yang adalah bagaimana model pembelajaran keseimbangan
gerak dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa
kelas III SDN 1 Sukorejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tahun pelajaran
2011/2012. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan
model permainan keseimbangan gerak yang sesuai dengan karakteristik siswa
kelas III SD N 1 Sukorejo yang berupa model pembelajaran keseimbangan gerak
melalui pendekatan lingkungan persawahan bagi siswa kelas III SD N 1 Sukorejo
dalam pembelajaran penjasorkes.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang
mengacu pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi,
yaitu: (1) melakukan penelitian pendahuluan, pengumpulan informasi dan analisis
kebutuhan, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) mengembangkan
bentuk produk awal (berupa model pembelajaran keseimbangan gerak di
lingkungan persawahan), (3) evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli
penjasorkes dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil dengan
menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis, (4) revisi produk pertama
berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil (melibatkan 16 siswa)
sebagai bahan perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji
lapangan (melibatkan 24 siswa), (6) revisi produk akhir yang dilakukan
berdasarkan hasil uji lapangan, (7) hasil akhir model pembelajaran keseimbangan
gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan bagi siswa kelas III SD N 1
Sukorejo yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
diperoleh dari evaluasi ahli, uji coba kelompok kecil (16 siswa kelas III SD N 1
Sukorejo), dan uji lapangan (24 siswa kelas III SD N 1 Sukorejo). Teknik analisis
data yang digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek
psikomotorik, kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk.
Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli lebih dari 4 (kategori baik),
persentase hasil uji coba kelompok kecil 72,10% (baik), dan persentase hasil uji
lapangan 91,96% (sangat baik). Berdasarkan data tersebut maka pengembangan
model pembelajaran keseimbangan gerak di lingkungan persawahan ini dapat
digunakan untuk siswa kelas III SD N 1 Sukorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses pembelajaran

penjasorkes di sekolah adalah terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran
yang tersedia di sekolah baik terbatas secara kuantitas maupun kualitasnya.
Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara signifikan
terhadap proses pembelajaran penjasorkes, karena kurang didukung oleh tingkat
kemampuan, kreativitas, dan inovasi para guru Penjasorkes selaku pelaksana
khususnya dalam pengembangan model pembelajaran.
Sebagian

besar

guru

Penjasorkes

masih

melaksanakan

proses

pembelajaran bersifat konvensional yang cenderung monoton, tidak menarik, dan
membosankan sehingga siswa tidak memiliki semangat dan motivasi dalam
mengikuti pelajaran Penjasorkes. Dampak dari itu secara tidak disadari akan
mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani dan penguasaan keterampilangerak
siswa yang semestinya dapat dikembangkan sesuai perkembangan gerak
seusianya.
Pengembangan model pembelajaran yang ada masih terbatas dalam
lingkup lingkungan fisik di dalam sekolah, dan belum dikembangkan pada
pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah, yang sebenarnya memiliki potensi
sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien.
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Lingkungan fisik luar sekolah yang merupakan salah satu sumber belajar
yang efektif dan efisien, selama ini belum dapat dioptimalkan oleh para guru
Penjasorkes dalam mengembangkan pembelajarannya. Guru Penjasorkes masih
berpusat dalam lingkungan fisik dalam sekolah, biarpun dengan berbagai
persoalan dan keterbatasannya. Padahal, lingkungan fisik di luar sekolah ada
situasi dan kondisi yang menarik di alam bebas berupa lahan kosong, persawahan,
perkebunan, hutan, perbukitan, sungai, pantai, perumahan dll, yang jika
dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan model pembelajaran akan
dapat membantu para guru dalam meningkatkan pembelajaran penjasorkes yang
inovatif.
Lingkungan persawahan merupakan salah satu lingkungan fisik di luar
sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana media pembelajaran.Selain
lokasinya yang dekat dengan lingkungan sekolah,lingkungan persawahan
merupakan hal yang sudah akrab dengan kehidupan siswa yang sering kali
menjadi tempat bermain mereka.Lingkungan persawahan bisa dimanfaatkan
sebagai media pembelajaran Penjasorkes dalam bidang keseimbangan yang dalam
hal ini teruntuk siswa SD kelas III.Telah diketahui bahwa lingkungan persawahan
merupakan area bermain siswa terutama siswa SD di daerah Sukorejo.Oleh sebab
itu, lingkungan persawahan bisa dimanfaatkan para guru dalam mengajarkan
anak-anak materi penjasorkes tentang keseimbangan.
Berdasarkan

permasalahan-permasalahan

tersebut,

maka

dipandang

penting adanya pengembangan model pembelajaran Penjasorkes dengan
pendekatan atau memanfaatkan lingkungan fisik di luar sekolah, yaitu lingkungan

3

persawahan sebagai wahana penciptaan pembelajaran Penjasorkes yang inovatif,
untuk menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, yang
sekaligus bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan siswa.

1.2

Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah:

Bagaimana model pembelajaran keseimbangan gerak dalam Penjasorkes melalui
pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas III SDN 1 Sukorejo Kab.
Kendal tahun pelajaran 2012 ?

1.3

Tujuan Pengembangan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran

keseimbangan gerak dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan
persawahan pada siswa kelas III SDN 1 Sukorejo Kab.Kendal tahun pelajaran
2012.

1.4

Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan

ini berupa model pembelajaran keseimbangan gerak dalam Penjasorkes melalui
pendekatan lingkungan persawahan yang dapat mengembangkan semua aspek
pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotorik) secara efektif dan efisien, dan
dapat meningkatkan intensitas fisik serta kebugaran jasmani dapat terwujud, serta
dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran olahraga keseimbangan gerak.
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1.5

Pentinya Pengembangan
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di bidang pembelajaran

keseimbangan gerak di sekolah dasar, guru masih menerapkan pembelajaran
secara konvensional. Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah
pembelajaran keseimbangan gerak dengan menggunakan kaidah atau langkahlangkah baku dan tempat yang ada di lingkungan sekolah. Padahal, kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa hanya sedikit sekolah yang mempunyai fasilitasfasilitas yang lengkap untuk pembelajaran keseimbangan gerak. Sementara itu,
lingkungan di sekitar sekolah merupakan sisi lain dari sumber belajar yang
potensial untuk digunakan.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut dan dengan mempertimbangkan
potensi lingkungan persawahan yang cukup besar, pengembangan model
pembelajaran keseimbangan gerak di lingkungan persawahan

sangat penting

untuk dilakukan guna menghasilkan inovasi pembelajaran keseimbangan gerak
yang dapat menyesuaikan kondisi anak dan fasilitas, serta dapat mencapai tujuan
pembelajaran dengan efektif. Mengingat pentingnya pengembangan pembelajaran
tersebut, penulis mencoba melakukan pengembangan pembelajaran keseimbangan
gerak di lingkungan persawahan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat
mengatasi masalah keterbatasan fasilitas dan meningkatkan kualitas pembelajaran
keseimbangan gerak bagi siswa sekolah dasar.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar
Menurut Sanusi (2003:2), pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
(penjasorkes) merupakan bagian integral dari kurikulum yang berlaku di sekolah.
Pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani di tingkat pendidikan dasar
memiliki karakteristik yang khas disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
usia pendidikan dasar.
2.1.1 Pengertian Penjasorkes
Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan
aktivitas

jasmani

dan

direncanakan

secara

sistematik

bertujuan

untuk

meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif,
sosial, dan emosional (Depdiknas, 2003b:6). Hal tersebut bermakna bahwa
pendidikan jasmani pada hakikatnya merupakan pendidikan yang dilakukan
melalui aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada
umumnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup siswa secara menyeluruh baik
secara fisik, psikis, mental, moral maupun sosial agar menjadi manusia seutuhnya.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pendidikan jasmani selanjutnya
disebut Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) yang tidak
hanya memperhatikan aktivitas fisik, melainkan juga kesehatan peserta didik
(Suharjana, 2010:1).
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2.1.2 Tujuan Penjasorkes di Sekolah Dasar
Depdiknas (2003b:6) mengemukakan bahwa penjasorkes bertujuan
untuk:
(1) meletakkan landasan karakter moral 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 pelaksanaan tugas-tugas
ajar pendidikan jasmani;
(4) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama,
percaya diri, dan demokratis melalui pendidikan jasmani;
(5) mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan berbagai macam
permainan dan olahraga;
(6) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan
dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai
aktivitas pendidikan 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 rekreatif.
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2.1.3 Kondisi Pelaksanaan Penjasorkes di Indonesia
Survei yang dilakukan oleh Pusat Kesegaran Jasmani Depdiknas
memberikan informasi bahwa hasil pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar
hanya mampu meningkatkan kebugaran 15% dari populasi peserta didik
(Depdiknas, 2007:1). Indikator lain diperoleh dari keluhan masyarakat terhadap
rendahnya mutu bibit-bibit olahragawan yang merupakan representasi hasil
pembelajaran pendidikan jasmani. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya
kemampuan

motorik

seperti

kelincahan,

keseimbangan,

kecepatan,

dan

kemampuan fisik seperti kekuatan, kelentukan dan daya tahan otot lokal.
Permasalahan ketersediaan sarana prasarana juga menjadi tantangan yang
dihadapi dalam pembelajaran penjasorkes. Keterbatasan sarana dan prasarana
tersebut membuat pembelajaran penjasorkes dilaksanakan dengan ala kadarnya
tanpa memperhatikan kelayakan dan kesesuaian dengan karakteristik peserta
didik.
Ada beberapa pemikiran dan upaya inovatif untuk meningkatkan
efektivitas pendidikan jasmani dengan melalui penerapan (1) model pengajaran
reflektif; (2) olahraga di sekolah sebagai suplemen; dan (3) pendidikan jasmani
secara menyeluruh yang dimodifikasi sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan
perkembangan siswa.

2.2 Model Pembelajaran Penjasorkes
Menurut Toeti Soekamto dan Winataputra (1995:78) dalam Shadiq
(2009:7),

model

pembelajaran

merupakan

kerangka

konseptual

yang
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menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi
sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
Widdiharto (2004:3) menyebutkan bahwa model pembelajaran mempunyai
empat ciri khusus, yaitu: (1) rasional teoretis yang logis dan disusun oleh
penciptanya; (2) tujuan pembelajaran yang hendak dicapai; (3) tingkah laku
mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil; (4) lingkungan belajar
yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai.
2.2.1 Model Pembelajaran Penjasorkes yang Ideal
Pembelajaran Penjasorkes hendaknya mampu mengembangkan intuisi,
kreativitas, improvisasi, dan ekspresi. Selanjutnya, pembelajaran penjasorkes
hendaknya mampu mengembangkan kemampuan yang mendasar dari gerak dasar
menuju kemampuan jasmaniah lebih lanjut. Penjasorkes yang ideal mampu
memperlakukan siswa menjadi pembuat keputusan dalam menjalankan tugastugas belajarnya sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan senang,
berpikir kritis dan kreatif (Depdiknas, 2003a:18).
Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana, pembelajaran penjasorkes
hendaknya didukung dengan tersedianya sarana prasarana pembelajaran
penjasorkes yang memenuhi syarat kelayakan, kelengkapan serta mampu
mengakomodasi seluruh siswa dari segi kuantitasnya. Penjasorkes hendaknya
dilaksanakan dengan terencana dan bertahap dalam waktu yang diperhitungkan.
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2.2.2 Strategi Pemilihan Model Pembelajaran Penjasorkes
Pada prinsipnya, pemilihan model pembelajaran penjasorkes harus
memperhatikan kesesuaian dengan materi dan karakteristik siswa sebagai subjek
yang belajar. Guru hendaknya memperhatikan berbagai kemungkinan pendekatan
yang dapat ditempuh agar seluruh kebutuhan siswa dalam pembelajaran dapat
terakomodasi. Guru hendaknya selalu memilih cara agar anak yang kurang
terampil juga tetap menyukai latihan dan memperoleh pengalaman sukses.
Kriteria keberhasilan juga harus disesuaikan dengan kemampuan anak (Kusuma,
2010:5).

2.3 Pembelajaran Berbasis Lingkungan
2.3.1 Hakikat Pembelajaran
Pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi
sumber-sumber belajar (media pembelajaran) agar terjadi proses belajar dalam diri
siswa (Ibrahim, 2009). Pembelajaran merupakan usaha sengaja, terarah, dan
bertujuan dari seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku
pelajaran) agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat memperoleh
pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada
kepentingan peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran merupakan proses interaksi
peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belaja.
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2.3.2 Lingkungan Sebagai Sumber Belajar
Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga,
alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan
kepada anak maupun orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam
belajar. Sumber belajar ini dapat berupa tulisan (tulis tangan atau hasil cetak),
gambar, foto, narasumber, benda-benda alamiah, dan benda-benda hasil budaya
(Yunanto, 2004:20). Menurut Association for Educational Communications and
Technology (AECT) tahun 1997, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya
yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk
gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan
efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar merupakan bahan
atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru
bagi pelajar (Djamarah dan Zain, 2002:55). Yunanto (2004:24) menyebutkan
macam-macam sumber belajar sebagai berikut:
(1) Lingkungan alam
Sumber belajar yang masuk dalam kelompok ini merupakan tempat atau
alam bebas yang dapat memberikan informasi langsung kepada anak.
(2) Lingkungan sosial
Sumber belajar ini lebih menekankan tempat hasil karya manusia dan di
dalamnya terdapat aktivitas hubungan manusia.
(3) Lingkungan budaya
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Rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan peninggalan sejarah berupa
candi, vihara, pura, masjid, klenteng, punden berundak yang masih insitu (terletak
ditempatnya) atau disimpan di museum dapat menjadi sumber belajar.
(4) Media
Kaset, VCD, acara TV, dan radio merupakan sumber belajar berupa audio
visual. Sementara gambar, foto, film, video dapat dikelompokkan dalam sumber
belajar visual.
(5) Hasil cetak
Koran, majalah, buku, brosur, maupun leaflet merupakan sumber belajar
paling penting bagi anak. Sumber belajar ini dapat memberikan banyak informasi
kepada anak.
(6) Realita
Kerang-kerangan, batu-batuan, dan bunga-bungaan dapat menjadi sumber
belajar yang memberi informasi penting demi perkembangan anak. Warna-warna
batu dan jenis-jenis batu dapat memberi khasanah pengetahuan bagi anak.
(7) Produk pabrik
Produk pabrik dapat memberikan informasi, minimal memberikan
gambaran kemajuan teknologi negara produsennya.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar (di dalam atau di
luar) organisme yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.
Lingkungan tertentu mempunyai fenomena, keunikan, dan batas-batas sendiri.
Pengenalan fenomena, keunikan, dan batas-batas ini akan memberi rasa aman dan
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tentram pada siswa. Dengan mendapatkan hal itu, siswa akan memperoleh
kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata (Hendriani,-:2).
Menurut Rustaman (1996) dalam Hendriani, banyak keuntungan yang
akan diperoleh jika kita menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu
sebagai berikut:
(1) Siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung, karena itu
pengajaran akan lebih bermakna dan menarik;
(2) Pelajaran menjadi lebih konkret;
(3) Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan sesuai
dengan permasalahan yang dihadapi siswa;
(4) Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendidikan, yaitu belajar itu harus
dimulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah/sederhana ke
yang sukar/kompleks dan dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui;
(5) Mengembangkan motivasi dan prinsip “belajar bagaimana belajar (learning
how to learn)” berdasar kepada metode ilmiah dan pengembangan
keterampilan proses sehingga akan tertanam sikap ilmiah;
(6) Siswa dapat mengenal dan mencintai lingkungannya sehingga akan timbul
rasa syukur, mengagumi, dan mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha
Esa sebagai penciptanya.
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2.3.3 Pembelajaran Berbasis Lingkungan
Pembelajaran tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar. Menurut teori
Operant Conditioning dari B.F Skinner (Winataputra, 2008:11), belajar adalah
perilaku dan perubahan perilaku yang tercermin dalam kekerapan respon yang
merupakan fungsi dari kejadian dalam lingkungan dan sosial. Teori Cognitive
Development dari Jean Piaget menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan
proses interaktif antara siswa dengan lingkungan. Teori Social Learning dari
Albert Bandura juga menyebutkan bahwa belajar merupakan interaksi segitiga
antara lingkungan, faktor personal, dan perilaku.
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lingkungan akan
menjadi bermakna. Buah dari proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan
bermuara pada lingkungan. Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa
manakala apa yang diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan
diimplementasikan dalam realitas kehidupan..
Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan
pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya
saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan
adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai
sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar.
Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan efektif diterapkan di
sekolah dasar. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan
mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak
positif dari diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap
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rasa keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Seandainya
kita renungi empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk
mengetahui), learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to do
(belajar untuk mengerjakan sesuatu), dan learning to life together (belajar untuk
bekerja sama) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan
lingkungan yang dikemas sedemikian rupa oleh guru.

2.4 Prinsip Pengembangan Model Pembelajaran Keseimbangan

Gerak di

Sekolah Dasar
Kemampuan dalam penjasorkes adalah gambaran hasil interaksi antara
efisiensi strategi yang dilaksanakan dengan taktiknya, unsur-unsur keterampilan
persepsi motorik (manajemen tubuh, ruang, tempo, tenaga, dan kualitas gerak)
dan keterapilan jasmani yang spesifik sesuai dengan bentuk aktivitasnya
(Kusuma, 2010:18). Prinsip utama modifikasi pembelajaran penjasorkes adalah
ukuran tubuh. Maksudnya, bentuk modifikasi yang dikembangkan harus sesuai
dengan tingkat perkembangan anak didik yang belajar.
Pembelajaran keseimbangan gerak merupakan pembelajaran yang cukup
sederhana. Peralatan yang dibutuhkan pada dasarnya adalah peralatan yang dapat
digunakan oleh siswa untuk meniti, berjalan dengan menjaga keseimbangan,
ataupun berjalan sambil membawa sesuatu dengan tetap menjaga keseimbangan
tubuh. Pembelajaran keseimbangan gerak biasanya membutuhkan balok titian.
Ketersediaan peralatan tersebut jarang dimiliki oleh sekolah, sedangkan lokasi
sekolah cukup dekat dengan lingkungan yang memiliki karakteristik potensial
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untuk digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran keseimbangan gerak,
yaitu lingkungan persawahan.
Untuk pembelajaran penjasorkes,

pembelajaran keseimbangan gerak

dapat dikembangkan dengan mengganti peralatan yang lazim dengan unsur
pematang yang ada di lingkungan persawahan. Dengan menggunakan pematang
sawah, teknik dasar keseimbangan gerak dapat diterima dan relatif mudah
dilaksanakan oleh siswa. Pengembangan pembelajaran dapat dilakukan dengan
perubahan pada bentuk tempat latihan, jenis perlatan, aturan dalam pembelajaran,
pembagian kelompok, dan langkah-langkah pembelajaran.

2.5 Pentingnya Modifikasi Pembelajaran Keseimbangan Gerak di Sekolah
Dasar
Gusril (2000: 46-48) dalam Kusuma (2010: 10) menyatakan bahwa
modifikasi memiliki keuntungan dan kefektifan, yang meliputi:
(1) Meningkatkan motivasi dan kesenangan siswa dalam pembelajaran
penjasorkes
Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi ke dalam
penjasorkes, yaitu: menimbulkan rasa senang anak yang mengikuti
pembelajaran sehingga akan mendorong motivasinya untuk berpartisipasi
dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes, dan pada akhirnya anak akan
memiliki kesempatan untuk aktif bergerak sehingga tujuan pembelajaran
untuk meningkatkan kebugaran anak akan tercapai.
(2) Meningkatkan aktivitas belajar
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Prinsip dalam modifikasi olahraga dan permainan adalah aktivitas belajar.
Oleh karena itu, dalam pembelajaran penjasorkes yang perlu ditekankan
adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak.

(3) Meningkatkan hasil belajar penjasorkes siswa
Apabila pengalaman gerak anak sudah banyak, tentu akan memberikan
kontribusi pada peningkatan kebugaran jasmaninya. Kebugaran jasmani
merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk modal dasar dalam
mendapatkan hasil belajar yang optimal.
(4) Mengurangi kekurangan sarana dan prasarana
Salah satu pendukung dalam proses pembelajaran penjasorkes adalah
ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Sarana merupakan alat yang
digunakan

dalam

pembelajaran

penjasorkes.

Sedangkan

prasarana

menunjukkan kepada tempat atau lapangan yang digunakan dalam
pembelajaran penjasorkes. Apabila ketersediaan sarana dan prasarana tidak
memadai, maka seorang guru penjasorkes perlu dituntut untuk berkreasi atau
menciptakan suatu bentuk modifikasi untuk mengatasi permasalahan sarana
dan prasarana tersebut.
Berdasarkan penjelasan dan manfaat tentang modifikasi di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi atau meniadakan masalah yang
terkait dengan pembelajaran, baik dalam pembelajaran permainan dan olahraga
yang dilaksanakan dalam penjasorkes di sekolah.
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2.6 Keseimbangan Gerak dalam Penjasorkes
Keseimbangan

adalah

kemampuan

untuk

mempertahankan

kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Menurut O’Sullivan
(2008), keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif untuk
mengontrol pusat massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of
gravity) terhadap bidang tumpu (base of support). Keseimbangan terbagi atas dua
kelompok, yaitu keseimbangan statis: kemampuan tubuh untuk menjaga
kesetimbangan pada posisi tetap (sewaktu berdiri dengan satu kaki, berdiri diatas
papan keseimbangan); dan keseimbangan dinamis yaitu kemampuan untuk
mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak.
Kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan kestabilan
postur oleh aktivitas motorik tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan dan
sistem regulasi yang berperan dalam pembentukan keseimbangan. Tujuan dari
tubuh mempertahankan keseimbangan adalah : menyangga tubuh melawan
gravitasi dan faktor eksternal lain, untuk mempertahankan pusat massa tubuh agar
seimbang dengan bidang tumpu, serta menstabilisasi bagian tubuh ketika bagian
tubuh lain bergerak. Komponen-komponen pengontrol keseimbangan diuraikan
sebagai berikut.

2.6.1 Sistem Informasi Sensoris
2.6.1.1 Visual
Visual memegang peran penting dalam sistem sensoris. Cratty & Martin
(1969) dalam O’Sullivan (2008) menyatakan bahwa keseimbangan akan terus
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berkembang sesuai umur, mata akan membantu agar tetap fokus pada titik utama
untuk mempertahankan keseimbangan dan sebagai monitor tubuh selama
melakukan gerak statik atau dinamik. Penglihatan juga merupakan sumber utama
informasi tentang lingkungan dan tempat kita berada, penglihatan memegang
peran penting untuk mengidentifikasi dan mengatur jarak gerak sesuai lingkungan
tempat kita berada. Penglihatan muncul ketika mata menerima sinar yang berasal
dari obyek sesuai jarak pandang.
Dengan informasi visual, maka tubuh dapat menyesuaikan atau bereaksi
terhadap perubahan bidang pada lingkungan aktivitas sehingga memberikan kerja
otot yang sinergis untuk mempertahankan keseimbangan tubuh.
2.6.1.2 Sistem Vestibular
Komponen vestibular merupakan sistem sensoris yang berfungsi penting
dalam keseimbangan, kontrol kepala, dan gerak bola mata. Reseptor sensoris
vestibular berada di dalam telinga. Reseptor pada sistem vestibular meliputi
kanalis semisirkularis, utrikulus, serta sakulus. Reseptor dari sistem sensoris ini
disebut dengan sistem labyrinthine. Sistem labyrinthine mendeteksi perubahan
posisi kepala dan percepatan perubahan sudut. Melalui refleks vestibulo-occular,
mereka mengontrol gerak mata, terutama ketika melihat obyek yang bergerak.
Mereka meneruskan pesan melalui saraf kranialis VIII ke nukleus vestibular yang
berlokasi di batang otak. Beberapa stimulus tidak menuju nukleus vestibular tetapi
ke serebelum, formatio retikularis, thalamus, dan korteks serebri.
Nukleus vestibular menerima masukan (input) dari reseptor labyrinth,
retikular formasi, dan serebelum. Keluaran (output) dari nukleus vestibular
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menuju ke motor neuron melalui medula spinalis, terutama ke motor neuron yang
menginervasi otot-otot proksimal, kumparan otot pada leher dan otot-otot
punggung (otot-otot postural). Sistem vestibular bereaksi sangat cepat sehingga
membantu mempertahankan keseimbangan tubuh dengan mengontrol otot-otot
postural.
2.6.1.3 Somatosentris
Sistem somatosensoris terdiri dari taktil atau proprioseptif serta persepsikognitif. Informasi propriosepsi disalurkan ke otak melalui kolumna dorsalis
medula spinalis. Sebagian besar masukan (input) proprioseptif menuju serebelum,
tetapi ada pula yang menuju ke korteks serebri melalui lemniskus medialis dan
talamus.
Kesadaran akan posisi berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian
bergantung pada impuls yang datang dari alat indra dalam dan sekitar sendi. Alat
indra tersebut adalah ujung-ujung saraf yang beradaptasi lambat di sinovia dan
ligamentum. Impuls dari alat indra ini dari reseptor raba di kulit dan jaringan lain
serta otot di proses di korteks menjadi kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang.
2.6.2 Respon Otot-otot Postural yang Sinergis
Respon otot-otot postural yang sinergis mengarah pada waktu dan jarak
dari

aktivitas

kelompok

otot

yang

diperlukan

untuk

mempertahankan

keseimbangan dan kontrol postur. Beberapa kelompok otot baik pada ekstremitas
atas maupun bawah berfungsi mempertahankan postur saat berdiri tegak serta
mengatur keseimbangan tubuh dalam berbagai gerakan. Keseimbangan pada
tubuh dalam berbagai posisi hanya akan dimungkinkan jika respon dari otot-otot
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postural bekerja secara sinergi sebagai reaksi dari perubahan posisi, titik tumpu,
gaya gravitasi, dan aligment tubuh.
Kerja otot yang sinergi berarti bahwa adanya respon yang tepat
(kecepatan dan kekuatan) suatu otot terhadap otot yang lainnya dalam melakukan
fungsi gerak tertentu.
2.6.3 Kekuatan Otot
Kekuatan otot umumnya diperlukan dalam melakukan aktivitas. Semua
gerakan yang dihasilkan merupakan hasil dari adanya peningkatan tegangan otot
sebagai respon motorik.
Kekuatan otot dapat digambarkan sebagai kemampuan otot menahan
beban baik berupa beban eksternal (eksternal force) maupun beban internal
(internal force). Kekuatan otot sangat berhubungan dengan sistem neuromuskuler
yaitu seberapa besar kemampuan sistem saraf mengaktifasi otot untuk melakukan
kontraksi. Sehingga semakin banyak serabut otot yang teraktifasi, maka semakin
besar pula kekuatan yang dihasilkan otot tersebut.
Kekuatan otot dari kaki, lutut serta pinggul harus kuat untuk
mempertahankan keseimbangan tubuh saat adanya gaya dari luar. Kekuatan otot
tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan otot untuk melawan gaya
garvitasi serta beban eksternal lainnya yang secara terus menerus mempengaruhi
posisi tubuh.
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2.6.4 Adaptive System
Kemampuan adaptasi akan memodifikasi input sensoris dan keluaran
motorik (output) ketika terjadi perubahan tempat sesuai dengan karakteristik
lingkungan.
2.6.5 Lingkup Gerak Sendi
Kemampuan sendi untuk membantu gerak tubuh dan mengarahkan
gerakan terutama saat gerakan yang memerlukan keseimbangan yang tinggi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan adalah sebagai berikut:
2.6.5.1 Pusat gravitasi (Center of Gravity-COG)
Pusat gravitasi terdapat pada semua obyek, pada benda, pusat gravitasi
terletak tepat di tengah benda tersebut. Pusat gravitasi adalah titik utama pada
tubuh yang akan mendistribusikan massa tubuh secara merata. Bila tubuh selalu
ditopang oleh titik ini, maka tubuh dalam keadaan seimbang. Pada manusia, pusat
gravitasi berpindah sesuai dengan arah atau perubahan berat. Pusat gravitasi
manusia ketika berdiri tegak adalah tepat di atas pinggang diantara depan dan
belakang vertebra sakrum ke dua.
Derajat stabilitas tubuh dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : ketinggian
dari titik pusat gravitasi dengan bidang tumpu, ukuran bidang tumpu, lokasi garis
gravitasi dengan bidang tumpu, serta berat badan.
2.6.5.2 Garis gravitasi (Line of Gravity-LOG)
Garis gravitasi merupakan garis imajiner yang melalui pusat gravitasi
bumi. Garis gravitasi menentukan derajat stabilitas tubuh.
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Gambar 2.1. Titik Keseimbangan Badan
2.6.5.3 Bidang Tumpu (Base of Support-BOS)
Bidang tumpu merupakan bagian dari tubuh yang berhubungan dengan
permukaan tumpuan. Ketika garis gravitasi tepat berada di bidang tumpu, tubuh
dalam keadaan seimbang. Stabilitas yang baik terbentuk dari luasnya area bidang
tumpu. Semakin besar bidang tumpu, semakin tinggi stabilitas. Misalnya berdiri
dengan kedua kaki akan lebih stabil dibanding berdiri dengan satu kaki. Semakin
dekat bidang tumpu dengan pusat gravitasi, maka stabilitas tubuh makin tinggi.
Pada posisi berdiri seimbang, susunan saraf pusat berfungsi untuk
menjaga pusat massa tubuh (center of body mass) dalam keadaan stabil dengan
batas bidang tumpu tidak berubah kecuali tubuh membentuk batas bidang tumpu
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lain (misalnya : melangkah). Pengontrol keseimbangan pada tubuh manusia terdiri
dari tiga komponen penting, yaitu sistem informasi sensorik (visual, vestibular
dan somatosensoris), central processing dan efektor.
Pada sistem informasi, visual berperan dalam contras sensitifity
(membedakan pola dan bayangan) dan membedakan jarak. Selain itu masukan
(input) visual berfungsi sebagai kontrol keseimbangan, pemberi informasi, serta
memprediksi datangnya gangguan. Bagian vestibular berfungsi sebagai pemberi
informasi gerakan dan posisi kepala ke susunan saraf pusat untuk respon sikap
dan memberi keputusan tentang perbedaan gambaran visual dan gerak yang
sebenarnya. Masukan (input) proprioseptor pada sendi, tendon, dan otot dari kulit
di telapak kaki juga merupakan hal penting untuk mengatur keseimbangan saat
berdiri statik maupun dinamik.

2.7 Karakteristik Perkembangan Gerak Dasar Anak Usia 8-9 Tahun (Kelas
III-IV SD)
Gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif
dan efisien yang merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol
tubuh dalam melakukan gerakan yang diperoleh melalui proses belajar yaitu
dengan kesadaran berfikir akan benar (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:13).
Pada usia 8-9 tahun, anak perempuan pada umumnya mempunyai
pertumbuhan fisik akan lebih cepat dari pada anak laki-laki. Sedangkan perbedaan
kemampuan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan umumnya belum
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begitu tampak sehingga kegiatan dalam pendidikan jasmani di sekolah
pun belum dibedakan.
2.7.1 Perkembangan Kemampuan
•

Perkembangan Psikomotor
Sejalan dengan bertambahnya usia, serta makin tinggi dan besar maka

kemampuan fisik juga meningkat. Perkembangan motorik dasar difokuskan
Pada keterampilan yang disebut dengan keterampilan motorik dasar. Motorik
kasar (lempar, menendang, memukul), motorik halus (prakti dan Komunikasi).
1) Gerak reflek : aksi terjadi tanpa kemampuan sadar yang ditimbulkan oleh
suatu stimulus.
2) Gerak dasar fundamental : terjadi sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat
kematangan pada anak :
a. Lokomotor : gerakan berpindah tempat (lompat,lari)
b. Non-lokomotor : ditempat (memutar tangan.lemgan,leher)
c. Manipulatif : menggunakan alat atau menirukan objek
3) Kemampuan perseptual (: kemampuan untuk mengantisipasi stimulus yang
masuk melalui organ indera.
•

Perkembangan Fisik

Kemampuan fisik : kemampuan memfungsikan sistem organ tubuh dalam
melakukan aktifitas fisik. Garis besar kemampuan fisik (ketahanan, kekuatan,
fleksibilitas, kelincahan).
•

Perkembangan kognitif
Menggambarkan bagaimana kemampuan berfikir anak berkembang dan

berfungsi. Anak menggunakan operasi mental unuk memecahkan masalah
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yang aktual, anak mampu menggunakan kemampuan mentalnya untuk
memecahkan masalah yang bersifat kongkret
•

Perkembangan sosial – emosional
Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks dan nerbeda pada

masa kini. Interaksi dengan keluarga dan teman sebaya memiliki peran penting.
Sekolah dan hubungan dengan guru mrnjadi hal yang penting dalam hidup
anak. Pemahaman tentang diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan
moral meandai perkembangan anak selama masa kanak-kanak akhir.
•

Perkembangan moral
Ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan

etika yang berlaku dimasyarakat.
2.7.2 Pendekatan Tematik
Merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk
mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman
bermakna. Tujan pendekatan tematik yaitu memberi kemudahan dalam
mendalami konsep materi serta menanbah semangat siswa (Poerwadarminta,
1983).
Ciri pembelajaran tematik :
•

Berpusat pada siswa

•

Memberikan pengalaman langsung pada anak

•

Pemisahan antara bidang studi

•

Bersifat luwes

•

Hasil pembelajaran dapat berkebang sesuai minat dan kebutuhan anak
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2.7.3 Jenis Aktivitas Fisik dan Olahraga yang Sesuai dengan Anak Usia 8-9
Tahun
Jenis aktivitas fisik dan olahraga yang sesuai dengan usia 8-9 tahun
adalah sebagai berikut.
(1) Aktivitas dengan melibatkan otot-otot besar (lompat, lari, lempar, senam,
permainan)
(2) Aktivitas dengan mengubah arah dan tempo lari (agilitas)
(3) Pengembangan koordinasi lempar, lompat, skill (keterampilan) cabang
olahraga
(4) Permainan dengan lawan bermain untuk menyalurkan naluri bersaing (perlu
pembinaan dalam sportivitas, kerjasama, dan kepemimpinan)

2.8 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Penjasorkes
Dalam pembelajaran penjasorkes, siswa diharapkan bergerak secara aktif
dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir pelajaran. Sebagaimana tujuan
dari pembelajaran penjasorkes, kebugaran siswa diharapkan dapat meningkat
dengan peningkatan aktivitas siswa selama pembelajaran. Peningkatan aktivitas
siswa tersebut ditandai dengan peningkatan denyut nadi siswa (Rustiadi, 2008:2).
Denyut nadi adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang
dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Denyut nadi
merupakan suatu denyut yang dihasilkan pompa jantung (ventrice/sinistra) untuk
mengalirkan darah dan masuk ke dalam sistem arteri. Jumlah denyut nadi istirahat
orang sehat 70-80 kali permenit. (Rustiadi, 2008:8-10).
Ada 4 cara mengetahui dan menghitung denyut nadi yaitu:
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(1) Radial Pulse Rate, yaitu menyentuh bagian pergelangan tangan sebelah luar
dan merasakan denyut nadi selama satu menit.
(2) Carotid Pulse Rate, yaitu menyentuh daerah di bawah dan rahang. Jangan
menekan terlalu kuat, karena penekanan kuat arteri carotid setinggi cartilago
thyroid dapat menyebabkan efek hambatan (inhibisi) pada kerja jantung.
(3) Stethoscope Heart Rate, yaitu dengan menggunakan stetoskop, denyut nadi
dapat diukur dengan mendengarkan denyut jantung.
(4) Pulse Meter, yaitu menyentuh bagian telapak tangan dalam keadaan bersih
dan normal (tidak pada saat setelah latihan atau digosok-gosokkan) dengan
menggunakan pulse meter.
Yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan denyut nadi (pulsus) adalah:
(1) Frekuensi nadi dalam satu menit
Frekuensi denyut nadi normal pada istirahat adalah 70-80 kali tiap menit,
tetapi pada orang-orang yang rutin melakukan olahraga/aktivitas fisik denyut
nadi normal dapat hanya mencapai 50-60 kali permenit. Jika frekuensi lebih
dari normal disebut tachicardi dan jika frekuensi kurang dari normal disebut
bradicardi. Frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh :
‐

Aktivitas fisik

‐

Suhu badan

‐

Obat-obatan

‐

Emosi

‐

Makan/digesi

‐

Kehamilan bulan terakhir
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(2) Irama/rythmenya
‐

Regular (teratur)

‐

Ireguler (tidak teratur)

(3) Volume/pengisiannya
‐

Pengisian penuh (magnus)

‐

Pengisian cukup

‐

Pengisian kecil (parvus)

(4) Perbandingan kiri dan kanan
Yang sesuai disebut equal yang tidak sesuai disebut anequal.
(5) Jenis gelombang
Ada suatu denyut nadi yang naik turunnya gelombang cepat dan jelas
disebut denyut nadi caler dan sebaliknya disebut denyut nadi tandus.

2.9 Pembelajaran Keseimbangan Gerak Melalui Pendekatan Lingkungan
Persawahan
Pembelajaran

keseimbangan

gerak

melalui

pendekatan

lingkungan

persawahan merupakan bentuk pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan
potensi lingkungan persawahan sebagai sumber belajar yang layak dan mampu
mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang sama dengan pembelajaran
keseimbangan gerak yang diajarkan dengan metode konvensional.
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2.9.1 Hakikat Pembelajaran Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan
Pendekatan Lingkungan Persawahan
Pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan bentuk pemanfaatan potensi
lingkungan

persawahan

dengan

karakteristik

khusus

yang

mendukung

pembelajaran keseimbangan gerak. Lingkungan persawahan memiliki unsur
pematang sawah yang berbentuk garis-garis lurus yang saling sejajar atau
melintang satu sama lain. Karakteristik tersebut sama dengan karakteristik alat
yang biasa digunakan dalam pembelajaran keseimbangan gerak dengan metode
konvensional seperti balok titian atau garis di lapangan. Dengan pemanfaatan
lingkungan persawahan, permasalahan keterbatasan peralatan dapat diatasi
sekaligus

mampu

menciptakan

pembelajaran

di

tempat

terbuka

yang

menyenangkan.
2.9.2 Syarat Kelayakan Lingkungan Persawahan dalam Pembelajaran
Keseimbangan Gerak
Lingkungan persawahan yang digunakan sebagai alternatif pengembangan
pembelajaran keseimbangan gerak harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan
sebagai berikut:
(1) Memiliki pematang sawah yang kuat dan tidak mudah longsor;
(2) Pematang sawah memiliki pola sejajar atau melintang yang memungkinkan
diadakannya perlombaan atau permainan tertentu;
(3) Pematang sawah tidak terlalu licin.
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2.9.3 Pelaksanaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan
Lingkungan Persawahan
Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan
persawahan yang dapat diajarkan di kelas III SD dapat diintegrasikan dalam
bentuk permainan di pematang sawah yang mengandung unsur-unsur berjalan dan
berlari dengan kecepatan.
Deskripsi permainannya adalah sebagai berikut:
(1) Siswa dibagi menjadi empat kelompok
(2) Masing-masing kelompok memposisikan diri di pematang sawah pada
gambar berikut :

Gambar 2.2 Desain Permainan Keseimbangan Gerak
(3) Inovasi permainan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
•

Berjalan dengan membawa bendera

•

Berjalan dengan membawa bola

•

Berjalan dengan membawa tongkat

•

Berjalan zig - zag
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2.9.4 Perbedaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak Secara Konvensional
Dengan Pembelajaran Keseimbangan Gerak Berbasis Lingkungan
Persawahan
Modifikasi

pembelajaran

keseimbangan

gerak

dilakukan

dengan

menyesuaikan perlatan dan lingkungan belajar dengan kondisi dan potensi yang
ada di sekolah dan sekitarnya. Perbedaan antara pembelajaran keseimbangan
gerak secara konvensional dengan pembelajaran keseimbangan gerak melalui
pendekatan lingkungan persawahan dapat ditinjau dari segi peralatan yang
digunakan dan ukuran standar peralatan tersebut.
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Perbedaan Pembelajaran Keseimbangan secara Konvensional dengan
Pembelajaran Keseimbangan di Lingkungan Persawahan
Berbasis Lingkungan
Indikator

Konvensional
Persawahan

Fasilitas/Lingkungan

Balok

titian,

Belajar

bergaris

Ukuran

Standar balok titian/garis Menyesuaikan
lapangan

lapangan Pematang Sawah

dengan

kondisi panjang pematang
sawah
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2.9.5 Deskripsi Langkah-Langkah Pembelajaran
Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan
persawahan mengikuti kaidah struktur pembelajaran penjasorkes pada umumnya,
yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan.
2.9.5.1 Kegiatan Pemanasan
Kegiatan pemanasan dimaksudkan untuk mempersiapkan otot-otot tubuh
dalam mengikuti latihan olahraga dan mencegah terjadinya cedera. Kegiatan ini
meliputi:
(1)

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

(2)

Engklek satu kaki kiri atau kanan.

(3)

Bermain engklek beregu.

(4)

Lompat-lompat satu kaki dengan satu kaki.

(5)

Lompat-lompat di tempat dengan dua kaki.

(6)

Sikap pesawat terbang.

(7)

Bermain ular - ularan

2.9.5.2 Kegiatan Inti
Kegiatan inti keseimbangan gerak dilakukan dengan berbagai macam
kegiatan yang telah dipaparkan di atas, yaitu:
(1)

Berjalan dengan membawa bendera

(2)

Berjalan membawa bola

(3)

Berjalan dengan membawa tongkat

(4)

Berjalan zig - zag
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(5)

Berlari dengan membawa bendera

(6)

Berjalan dengan bergantian melakukan sikap pesawat terbang

2.9.5.3 Kegiatan Pendinginan
Kegiatan Pendinginan dilakukan dengan aktivitas ringan pelemasan otot dan
pernapasan.

2.10 Kerangka Berpikir
Berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di
Sekolah Dasar, peserta didik diharapkan mampu melakukan berbagai macam
keseimbangan gerak. Idealnya, lingkungan belajar harus memenuhi standar
kelayakan dalam mendukung proses pembelajaran. Namun, situasi di lapangan
tidak selalu mampu memenuhi kriteria tersebut, sehingga diperlukan upaya
pengembangan model pemnbelajaran keseimbangan gerak yang disesuaikan
dengan kapasitas lingkungan belajar yang terjangkau oleh peserta didik dan
mendukung proses pembelajaran.
Di daerah pedesaan, lingkungan persawahan merupakan sumber daya yang
potensial sebagai sumber belajar. Potensi tersebut dapat digunakan dalam
mengembangkan model pembelajaran keseimbangan gerak. Dengan mendesain
unsur-unsur
pembelajaran

aktivitas

permainan

keseimbangan

yang

gerak,

memenuhi

diharapkan

kaidah

dapat

pelaksanaan

dihasilkan

model

pembelajaran yang terjangkau dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga
dapat

meningkatkan

keseimbangan gerak.

aktivitas

dan

motivasi

untuk

melakukan

latihan

BAB III
METODE PENGEMBANGAN

3.1. Model Pengembangan
Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan
untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam
pembelajaran. Penelitian pengembangan atau penelitian berbasis pengembangan
(Research-Based Development) merupakan jenis penelitian yang tujuan
penggunaannya untuk memecahkan masalah praktis (Raharjo, 2010:12).
Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada
produk, dan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih
banyak menguji teori kearah menghasilkan produk-produk yang langsung dapat
digunakan oleh pengguna.
Sugiyono (2009:412) mengungkapkan bahwa dalam bidang pendidikan,
produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian

pengembangan diharapkan

dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya
banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan
misalnya keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan,
buku ajar, modul, dan lain-lain.
Peneliti
disesuaikan

mengembangkan
dengan

pembelajaran

pertimbangan

keadaan

keseimbangan
lingkungan.

gerak

yang

Pembelajaran

keseimbangan gerak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran
keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan. Penelitian ini
34
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dilakukan dengan mengacu pada model Borg dan Gall sebagaimana dikemukakan
dalam Raharjo (2010:4), yaitu:
(1) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk
observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk
analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model
pembelajaran yang dibuat memang dibutuhkan atau tidak.
(2) Mengembangkan bentuk produk awal yaitu membuat rancangan aturan
model pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan
persawahan.
(3) Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan
seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan seorang ahli pembelajaran.
Setelah dilakukan evaluasi oleh para ahli selanjutnya dilakukan uji coba skala
kecil dengan menggunakan lembar evaluasi, koesioner, dan konsultasi yang
selanjutnya hasilnya dianalisis.
(4) Melakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala
kecil yang dilakukan sebelumnya.
(5) Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran
yang sudah direvisi atau hasil uji coba skala kecil yang dilakukan
sebelumnya.
(6) Merevisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji
coba lapangan.
(7) Hasil akhir model pembelajaran keseimbangan

melalui pendekatan

lingkungan persawahan yang dihasilkan melalui revisi uji lapangan.

36

3.2. Prosedur Pengembangan
Menurut Borg & Gall (1983) dalam Raharjo (2010:4), penelitian
pengembangan adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan
pengajaran yang pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua
tujuan utama, yaitu: (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan
produk untuk mencapai tujuan.
Modifikasi keseimbangan gerak dilakukan melalui beberapa tahap. Pada
gambar

berikut

disajikan

tahap-tahap

prosedur

pengembangan

model

pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan.
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Analisis Kebutuhan

Kajian Pustaka

Observasi dan
Wawancara

Pembuatan Produk Awal

Tinjauan Ahli Penjas
dan Ahli Pembelajaran

Uji coba kelompok kecil

Revisi Produk Utama

Uji coba skala besar/ uji
lapangan

Revisi Produk Akhir

Produk Akhir

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran
Keseimbangan Gerak di Lingkungan Persawahan
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3.2.1. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian
ini. Langkah ini betujuan untuk menentukan apakah keseimbangan gerak ini
dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi dengan cara
melakukan pengalaman lapangan tentang aktivitas siswa.
3.2.2. Pembuatan Produk Awal
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah
pembuatan produk awal. Produk awal dibuat berdasarkan pada kajian teori yang
kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan dua guru penjas sebagai ahli
pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil.
3.2.3. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: (1)
menetapkan desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) menyusun
instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis data.
3.2.4. Revisi Produk Pertama
Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama dari hasil
evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari produk yang
telah diujicobakan.
3.2.5. Uji Lapangan
Uji lapangan atau uji coba skala besar terhadap produk dengan subjek yang
telah ditentukan.
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3.2.6. Revisi Produk Akhir
Revisi dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan.
3.2.7. Hasil Akhir
Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan.

3.3. Uji Coba Produk
Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisien, dan daya
tarik dari produk yang dihasilkan. Uji coba produk dalam penelitian
pengembangan meliputi:
3.3.1. Desain Uji Coba
Pada penelitian ini, akan diadakan uji coba kelompok kecil (uji coba skala
kecil) yang melibatkan sebagian siswa kelas III SDN 1 Sukorejo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Kendal, dan uji coba lapangan (uji coba skala besar) yang
melibatkan minimal satu kelas (kurang lebih 40 siswa) di luar siswa yang
digunakan dalam uji coba skala kecil.
3.3.2. Subjek Uji Coba
Subjek uji coba produk bisa terdiri dari ahli di bidang isi produk, ahli di
bidang perancangan produk, dan/atau sasaran pemakaian produk.
Pada penelitian ini, subjek penelitian yang terlibat dalam uji coba adalah
sebagai berikut.
-

Satu orang ahli Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
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-

Satu orang ahli pembelajaran Penjasorkes (dalam hal ini guru
Penjasorkes)

-

Siswa yang terlibat dalam uji coba skala kecil

-

Siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar minimal satu kelas di
luar siswa yang digunakan sebagai uji coba skala kecil.

3.3.3. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuesioner.
Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji coba.
Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang banyak sehingga dapat
diambil secara serentak dan waktu singkat. Ahli dan siswa diberi kuesioner yang
berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan pada produk yang dibuat sedangkan
kuesioner siswa ditekankan pada kenyamanan dalam menggunakan produk.
Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus
dinilai kelayakannya. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert, yaitu
dengan menyusun kuesioner dalam bentuk pertanyaan dan diikuti oleh lima
respon yang menunjukkan tingkatan (Arikunto, 2009:180). Faktor yang digunakan
dalam kuesioner berupa kualitas model pembelajaran keseimbangan gerak di
lingkungan persawahan, serta komentar dan saran umum jika ada. Rentangan
evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan cara
memberi tanda “ ” pada kolom yang tersedia dengan makna penskoran sebagai
berikut.
1: tidak baik
2: kurang baik
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3: cukup baik
4: baik
5: sangat baik
Berikut ini adalah faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang
digunakan pada kuesioner ahli:
Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
No.
1.

Faktor
Kualitas Model

Indikator
Kualitas

produk

kompetensi,

Jumlah

terhadap

keaktifan

standar

siswa,

15

dan

kelayakan untuk diajarkan pada siswa
SD

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus
dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang
digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Cara
pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Skor jawaban Kuesioner “Ya” dan “Tidak”
Alternatif Jawaban

Positif

Negatif

Ya

1

0

Tidak

0

1

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator dan jumlah butir kuesioner yang
akan digunakan pada siswa:
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Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner
No
1

Faktor
Psikomotor

Indikator
Kemampuan

siswa

Jumlah

mempraktikkan

10

variasi gerak dalam bermain model
pembelajaran keseimbangan gerak di
lingkungan persawahan.
2

Kognitif

Kemampuan

siswa

peraturan

pengetahuan

model

dan

pembelajaran

memahami

10

tentang

keseimbangan

gerak di lingkungan persawahan.
3

Afektif

Menampilkan sikap dalam bermain
model

pembelajaran

10

keseimbangan

gerak di lingkungan persawahan., serta
nilai

kerjasama,

sportivitas,

dan

kejujuran.

3.3.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini
adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan
data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan
teknik analisis kualitatif.
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Dalam pengolahan data persentase diperoleh dengan rumus
f

F
N

100%

keterangan:
f : frekuensi relatif/angka persentase
F: frekuensi yang akan dicari persennya
N: banyaknya data.
(Sudjana, 2001:10)

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk
memperoleh kesimpulan data. Klasifikasi persentase bisa dilihat dalam tabel
berikut.
Tabel 3.4. Klasifikasi Persentase
Persentase

Klasifikasi

Makna

0-20%

Tidak baik

Dibuang

20,1%-40%

Kurang baik

Diperbaiki

40,1%-70%

Cukup baik

Digunakan (bersyarat)

70,1%-90%

Baik

Digunakan

90,1%-100%

Sangat baik

Digunakan

Sumber: Guildford (1956) dalam Sudarmono (2010:56)

BAB IV
HASIL PENGEMBANGAN

4.1

Penyajian Data Hasil Penelitian

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahanpermasalahan pembelajaran yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan
proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk
pemecahan dari permasalahan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
mengkaji proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, melakukan
observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka atau kajian literatur.
Sesuai dengan stándar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi
keseimbangan gerak khususnya bagi siswa kelas III sekolah dasar, disebutkan
bahwa siswa dapat mempraktikkan pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah untuk
aktivitas jasmani dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Realita di lapangan
menunjukkan bahwa proses pembelajaran keseimbangan gerak di SD masih jauh
dari maksimal. Pembelajaran masih dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan
prasarana yang ada di sekolah yang masih terbatas. Selain itu, nilai-nilai afektif
yang terkandung di dalam pembelajaran, seperti mengembangkan kerja sama,
belum bisa terungkap dengan maksimal. Minat siswa dalam mengikuti
pembelajaran keseimbangan gerak masih rendah, masih sering dijumpai siswa
yang merasa tidak senang, bosan, dan malas untuk bergerak saat pembelajaran.
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan model
pembelajaran keseimbangan gerak, melalui permainan keseimbangan gerak
dengan pendekatan lingkungan persawahan. Peneliti mengharapkan produk yang
dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran keseimbangan gerak
yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kebugaran jasmani aktivitas fisik siswa.
Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru Penjasorkes dalam
memberikan pembelajaran keseimbangan gerak yang lebih bervariasi dengan
menggunakan produk yang dihasilkan ini.
4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal
Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model
permainan keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan persawahan untuk
siswa kelas tiga sekolah dasar. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat
produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Analisis tujuan dan karakteristik keseimbangan gerak di SD;
(2) Analisis karakteristik siswa SD;
(3) Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau
mengembangkan permainan keseimbangan gerak dengan pendekatan
lingkungan persawahan;
(4) Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model pembelajaran
keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan;
(5) Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran;
(6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran;
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(7) Menyusun produk awal model pembelajaran keseimbangan gerak dalam
penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan
Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal
model pembelajaran keseimbangan gerak yang sesuai bagi siswa kelas tiga SD.
Berikut ini adalah draf produk awal model pembelajaran keseimbangan gerak
yang sesuai bagi siswa kelas tiga SD sebelum divalidasi oleh ahli dan guru
Penjasorkes SD:
DRAF PRODUK AWAL
PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK
DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PERSAWAHAN

I. PERATURAN PERMAINAN
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan keseimbangan
di pematang sawah.
II. PERATURAN PERMAINAN
Peraturan dalam permainan keseimbangan dipematang sawah ini
terdiri dari beberapa hal antara lain :
1.

Fasilitas dan Peralatan
a. Lintasan
Pematang yang digunakan berbentuk “+” dengan dikelilingi 4
minimal bidang sawah. Panjang sekitar 6-15 meter dan lebar 15-20
cm. Di setiap ujung pematang sawah tersebut diberi batas sebagai
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garis start menggunakan tali raffia atau sejenisnya, sekaligus diberi
rintangan disepanjang pematang sawah
P= 6-15 m

merah

biru
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L= 15-20 cm

kuning

Ket:
= garis start ( sekaligus tempat untuk menancapkan
bendera )
= bendera tim
= peserta/ siswa
= bambu ( sebagai penghalang )
= Bola ping-pong
Gambar 4.1
Lintasan Permainan Keseimbangan ( Draf Awal )

hijau
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Alur jalanya siswa dalam melakukan aktifitas keseimbangan gerak
di pematang sawah

Gambar 4.2
Siswa berjalan ke kanan untuk mengambil telur
( bola ping - pong )

Gambar 4.3
Siswa berjalan kiri mengambil bendera

Gambar 4.4
Siswa berjalan kedepan danberbalik arah sambil membawa tongkat
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Gambar 4.5
Siswa berjalan zig zag melewati
rintangan (tongkat )
b. Garis Start
Garis Start tempat berdiri siswa juga digunakan sebagi garis finish,
dimana tempat meletakan dan menancapkan bendera lalu siswa
mengabil bola ping pong
c. Bendera
Bendera terbuat dari kertas dengan ketentuan:
Panjang 7-15 cm dan lebar berkisar 10-18 cm. Kemudian tiang
bendera menggunakan bambu sepanjang 25-30 cm dengan diameter
sepertipada diameter pensil atau pulpen seperti biasa. Bendera dibuat
berbeda-beda warnanya, yaitu bendera dengan warna merah, hijau,
kuning, danbiru.
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1025-30

7-15 cm
Gambar 4.6
Bendera pada Permainan Keseimbangan Gerak
2.

Perlengkapan Pemain
a. Pemain menggunakan seragam olahraga
b. Pemain tidak memerlukan sepatu
c. Pemain menggunakan celana pendek

3.

Jumlah Pemain
a. Pemain terdiridari 4 tim
b. Masing-masing tim terdiri dari4 orang

4.

Lama Permainan dan Permainan dimulai pertama
a. Permainan keseimbangan ini berlangsung selama 5 menit untuk satu
kali permainan.
b. Pemain mulai bermain ketika pengawas permainan meniup peluit
tanda permainan dimulai.

5.

Dikatakan gugur apabila:
a. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah dengan membawa
tongkat.
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b. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah setelah mengambil telor
(bola pingpong)
c. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah saat membawa bendera
d. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah yang dipasang bambu.
III. LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Pemanasan:
-

Berdo’a dari awal pembelajaran

-

Pengukuran denyut nadi sebelum pembelajaran dimulai

-

Senam perenggangan bagian kepala, tangan, dan kaki.

-

Penjelasan teknik permainan

9 Ular sawah sebagai pemanasan awal sebelum masuk ke inti:
•

Siswa berjalan berpegangan pundak teman satu tim

•

Siswa berjalan miring diatas pematang dan bergandeng tangan

Gambar 4.7
( Berjalan berpegangan pundak teman, berjalan miring diatas pematang dan
bergandeng tangan )
Kegiatan inti:
Cara mengumpulkan bendera di titik finish, cara mengambil telur emas
(bola ping - pong), cara berjalan maju membawa tongkat dan cara berjalan zigzag melewati tongkat :
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a. Pemain dalam kelompok mulai bermain dengan berjalan/ berjinjit
kekiri mengambil bendera dari garis start ketitik finish (tempat
berdirinya siswa/ garis start ) bersama – sama dan dibawa kembali ke
garis start. Kegiatan tersebut dilakukan berulang kali secara
bergantian sampai mengahabiskan waktu 5 menit.
b. Siswa berjalan kekanan ke tempat kelompok lain dan mengambil
telur. Telur yang sudah diambil dibawa kembali ke garis start dan
ditaruh dikardus yang berada dititik start.
c. Siswa berjalan kedepan ke tempat kelompok lain sambil membawa
tongkat (diangkat dengan kedua tangan)dan ditancapkan ditempat
kelompok lain. Kemudian siswa kembali ke garis start.
d. Siswa berjalan zig- zag melewati rintangan bambu yang terpasang
dipematang sawah.
Kegiatan Pendinginan
-

Perenggangan

-

Pengukuran denyut nadi setelah pembelajaran

-

Istirahat dan evaluasi

Penutup
-

Do’a
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4.1.3 Validasi Ahli
4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal
Produk awal pengembangan model pembelajaran keseimbangan gerak
bagi siswa

kelas tiga Sekolah Dasar (SD) sebelum diujicobakan dalam uji

kelompok kecil, produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh para ahli
yang sesuai dengan bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan satu orang ahli dari
dosen, yaitu Drs. H. Cahyo Yuwono, M.Pd. dan satu orang guru penjasorkes
Sekolah Dasar (SD), yaitu Subagyo, S.Pd sebagai ahli pembelajaran.
Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model
pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan persawahan,
dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli dan guru penjasorkes Sekolah Dasar.
Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model pembelajaran,
saran, serta komentar dari ahli Penjasorkes dan guru penjasorkes Sekolah Dasar
terhadap model pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan
persawahan. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran
dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng
salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi.
4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli
Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan
pedoman untuk menyatakan apakah produk model keseimbangan gerak dengan
pendekatan lingkungan persawahan dapat digunakan untuk uji coba skala kecil
dan uji coba lapangan.
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Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli
Penjasorkes dan guru Penjasorkes Sekolah Dasar (SD) didapat rata-rata lebih dari
4 (empat) atau masuk dalam kategori penilaian ”baik”. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan
lingkungan persawahan bagi siswa kelas tiga Sekolah Dasar dapat digunakan
untuk uji coba skala kecil. Masukan berupa saran dan komentar pada produk
model permainan keseimbangan gerak, sangat diperlukan untuk perbaikan
terhadap model tersebut.
4.1.3.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil
Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk
atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan
revisi produk. Revisi produk berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari ahli
penjasorkes dan ahli pembelajaran adalah sebagai berikut:
1) Pemilihan pematang sawah harus lebih diperhatikan, sebisa mungkin
memilih pematang sawah yang bersih atau pematang tersebut dibersihkan
terlebih dahulu dari benda-benda yang berbahaya.
2) Pemanasan dikemas dalam bentuk permainan sehingga anak termotivasi di
awal pembelajaran.
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REVISI DRAF PRODUK AWAL SEBELUM UJI COBA SKALA KECIL
PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK
DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PERSAWAHAN
A. Pemilihan Pematang Sawah yang Baik dan Aman
Pada pembelajaran keseimbangan gerak di lingkungan persawahan,
pemilihan pematang sawah harus mempertimbangkan keselamatan siswa.
Pematang sawah hendaknya dipilih yang tidak terlalu kering dan tidak pula
lembek. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa tidak tergelincir karena terlalu
licin dan tidak pula sakit jika ada yang jatuh.
B. Kegiatan Pemanasan/Pendahuluan
Untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran,

kegiatan

pemanasan/pendahuluan harus diatur sebagai berikut:
(1) Melakukan pengukuran denyut nadi;
(2) Peregangan;
(3) Lari-lari kecil di tempat;
(4) Bermain engklek beregu.
4.1.4 Data Uji Coba Kelompok Kecil
Setelah produk model pembelajaran keseimbangan gerak di lingkungan
persawahan divalidasi oleh ahli dan dilakukan revisi, produk diujicobakan kepada
siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo sebanyak 16 siswa pada tanggal 26 Juli
2012. Uji coba ini disebut uji coba skala kecil. Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak (random
sampling).
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Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan meliputi
kekurangan dan potensi keefektifan produk saat digunakan oleh siswa. Data yang
diperoleh dari uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk melakukan
revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan. Data uji coba skala kecil
dihimpun dengan menggunakan kuesioner untuk siswa. Selain itu, uji coba skala
kecil juga bertujuan mengukur peningkatan denyut nadi siswa sebelum dan
sesudah melakukan pembelajaran keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala kecil. Siswa
menunjukkan adanya peningkatan denyut nadi setelah mengikuti pembelajaran
keseimbangan gerak di lingkungan persawahan. Peningkatan denyut nadi tersebut
merupakan indikasi peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Berikut ini
data peningkatan denyut nadi siswa pada saat uji coba skala kecil.
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Tabel 4.1 Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Skala Kecil
Frekuensi denyut

Jumlah siswa

Jumlah siswa

nadi (kali/menit)

sebelum pembelajaran

sesudah pembelajaran

61 – 70

4

-

71 – 80

10

-

81 – 90

2

-

91 – 100

-

-

101 – 110

-

5

111 – 120

-

4

121 – 130

-

7

131 – 140

-

-

Hasil kuesioner siswa yang mengikuti uji coba skala kecil menunjukkan
persentase jawaban sebesar 72,10%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,
permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk uji coba lapangan pada siswa kelas
III SD Negeri 1 Sukorejo.
Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil evaluasi ahli penjasorkes,
hasil evaluasi ahli pembelajaran dan hasil uji coba skala kecil digunakan sebagai
dasar untuk memperbaiki produk sebelum memasuki tahap uji coba lapangan.
Permasalahan yang muncul ketika produk model pembelajaran
keseimbangan gerak di lingkungan persawahan diujicobakan dalam skala kecil
pada siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo adalah sebagai berikut:
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1. Panjang dan lebar pematang sawah
Pematang sawah kurang panjang dan terlihat lebih mudah.Ukuran lebar
pematang terlalu lebar sehingga siswa lebih mudah berjalan.
2. Pembatas
Perlu adanya pembatas lapangan agar siswa lebih jelas batas lapanganya
3. Pemanasan
Pemanasan dikemas dalam bentuk permainan.
4.1.4.1 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil
Berdasarkan saran dari ahli penjasorkes dan guru penjasorkes Sekolah
Dasar pada produk dan data hasil uji coba skala kecil, revisi produk dapat
dilaksanakan. Revisi tersebut menindaklanjuti saran perbaikan dari ahli dan
permasalahan yang muncul pada saat uji coba skala kecil. Adapun proses revisi
adalah sebagai berikut:
4. Panjang dan lebar pematang sawah
Panjang pematang ditambah agar terlihat lebih jauh, dan lebar pematang
dipersempit
5. Pembatas
Pembatas menggunakan rafia pada samping pematang sawah
6. Langkah Pembelajaran di bagian pemanasan
Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kegiatan pemanasan /
pendahuluan harus diatur sebagai berikut:
(1) Melakukan pengukuran denyut nadi;
(2) Peregangan;
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(3) Lari-lari kecil di tempat;
(4) Bermain engklek beregu.

DRAF SETELAH UJI COBA SKALA KECIL
PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK
DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PERSAWAHAN
I. PERATURAN PERMAINAN
Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan
keseimbangan di pematang sawah.
IV. PERATURAN PERMAINAN
Peraturan dalam permainan keseimbangan dipematang sawah ini
terdiri dari beberapa hal antara lain :
1.

Fasilitas dan Peralatan
a. Lintasan
Pematang yang digunakan berbentuk “+” dengan dikelilingi 4
minimal bidang sawah. Panjang sekitar 8-20 meter dan lebar 10-15
cm. Di setiap ujung pematang sawah tersebut diberi batas sebagai
garis start menggunakan tali raffia atau sejenisnya, sekaligus diberi
rintangan disepanjang pematang sawah.
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P= 8-20 m
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L= 10-15 cm

Ket:
= garis start ( sekaligus tempat untuk menancapkan
bendera )
= bendera tim
= peserta/ siswa
= bambu ( sebagai penghalang )
= Bola ping-pong
=tali raffia

Gambar 4.8
Lintasan Permainan Keseimbangan ( Draf Awal )
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Alur jalanya siswa dalam melakukan aktifitas keseimbangan gerak
di pematang sawah

Gambar 4.9
Siswa berjalan ke kanan untuk mengambil telur
( bola ping - pong )

Gambar 4.10
Siswa berjalan kiri mengambil bendera
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Gambar 4.11
Siswa berjalan kedepan dan berbalik arah sambil membawa tongkat

Gambar 4.12
Siswa berjalan zig zag melewati
rintangan (tongkat )
d. Garis Start
Garis Start tempat berdiri siswa juga digunakan sebagi garis finish,
dimana tempat meletakan dan menancapkan bendera lalu siswa
mengabil bola ping pong
e. Bendera
Bendera terbuat dari kertas dengan ketentuan:
Panjang 7-15 cm dan lebar berkisar 10-18 cm. Kemudian tiang
bendera menggunakan bambu sepanjang 25-30 cm dengan diameter
sepertipada diameter pensil atau pulpen seperti biasa. Bendera dibuat
berbeda-beda warnanya, yaitu bendera dengan warna merah, hijau,
kuning, danbiru.
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10-18cm
25-30

7-15 cm
Gambar 4.13
Bendera pada Permainan Keseimbangan Gerak
2. Perlengkapan Pemain
d. Pemain menggunakan seragam olahraga
e. Pemain tidak memerlukan sepatu
f. Pemain menggunakan celana pendek
3. Jumlah Pemain
c. Pemain terdiridari 4 tim
d. Masing-masing tim terdiri dari4 orang
4. Lama Permainan dan Permainan dimulai pertama
c. Permainan keseimbangan ini berlangsung selama 5 menit untuk satu
kali permainan.
d. Pemain mulai bermain ketika pengawas permainan meniup peluit
tanda permainan dimulai.
5. Dikatakan gugur apabila:
e. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah dengan membawa
tongkat.
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f. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah setelah mengambil telor
(bola pingpong)
g. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah saat membawa bendera
h. Siswa terjatuh saat melewati pematang sawah yang dipasang bambu.

V. LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Pemanasan:
-

Berdo’a dari awal pembelajaran

-

Pengukuran denyut nadi sebelum pembelajaran dimulai

-

Senam perenggangan bagian kepala, tangan, dan kaki.

-

Penjelasan teknik permainan

9 Ular sawah sebagai pemanasan awal sebelum masuk ke inti:
•

Siswa berjalan berpegangan pundak teman satu tim

•

Siswa berjalan miring diatas pematang dan bergandeng tangan

Gambar 4.14
( Berjalan berpegangan pundak teman, berjalan miring diatas pematang dan
bergandeng tangan )
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Kegiatan inti:
Cara mengumpulkan bendera di titik finish, cara mengambil telur emas
(bola ping - pong), cara berjalan maju membawa tongkat dan cara berjalan zigzag melewati tongkat :
e. Pemain dalam kelompok mulai bermain dengan berjalan/ berjinjit
kekiri mengambil bendera dari garis start ketitik finish (tempat
berdirinya siswa/ garis start ) bersama – sama dan dibawa kembali ke
garis start. Kegiatan tersebut dilakukan berulang kali secara
bergantian sampai mengahabiskan waktu 5 menit.
f. Siswa berjalan kekanan ke tempat kelompok lain dan mengambil
telur. Telur yang sudah diambil dibawa kembali ke garis start dan
ditaruh dikardus yang berada dititik start.
g. Siswa berjalan kedepan ke tempat kelompok lain sambil membawa
tongkat (diangkat dengan kedua tangan)dan ditancapkan ditempat
kelompok lain. Kemudian siswa kembali ke garis start.
h. Siswa berjalan zig- zag melewati rintangan bambu yang terpasang
dipematang sawah.
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Kegiatan Pendinginan
-

Perenggangan

-

Pengukuran denyut nadi setelah pembelajaran

-

Istirahat dan evaluasi

Penutup
-

Do’a

4.1.5 Data Uji Coba Lapangan
Setelah diujicobakan pada skala kecil dan dilakukan revisi, produk
diujicobakan pada uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk
mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan berdasarkan evaluasi ahli
dan uji coba kelompok kecil serta apakah model permainan itu dapat digunakan
dalam lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan pada tanggal 30
Agustus 2012 terhadap siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal yang berjumlah 24 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun
dengan menggunakan pengukuran denyut nadi dan kuesioner.
Pengukuran denyut nadi pada uji coba lapangan menunjukkan bahwa
siswa lebih aktif begerak. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya denyut nadi
siswa bila dibandingkan sebelum aktivitas dengan sesudah aktivitas. Berikut tabel
hasil pengukuran denyut nadi siswa pada uji coba lapangan:
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Tabel 4.2 Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Lapangan
Frekuensi denyut

Jumlah siswa Sebelum

Jumlah siswa sesudah

nadi (kali/menit)

aktivitas

aktifitas

61 – 70

5

-

71 – 80

15

-

81 – 90

4

-

91 – 100

-

-

101 – 110

-

3

111 – 120

-

14

121 – 130

-

7

131 – 140

-

-

Hasil kuesioner siswa yang mengikuti uji coba lapangan menunjukkan
persentase jawaban sebesar 91,96 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan,
permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan pada siswa Kelas III SD Negeri 1
Sukorejo Kecamatan Sukorejo. Tabel hasil kuesioner uji coba lapangan tersebut
dapat dilihat pada lampiran 16.
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4.1.6 Analisis Data
4.1.6.1 Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil
Tabel analisis data hasil uji coba kelompok kecil dapat dilihat pada
lampiran 9 halaman 100 Berdasarkan tabel yang diperoleh melalui kuesioner
tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut:
1.

Aspek kualitas model permainan keseimbangan gerak dengan modifikasi
alat dan tempat di lingkungan persawahan mendapat persentase 68,75 %.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek kualitas model
pembelajaran permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2.

Aspek mengikuti permainan keseimbangan gerak dengan modifikasi alat
dan tempat di lingkungan persawahan mendapat persentase 81,25%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek mengikuti permainan
keseimbangan gerak di lingkungan persawahan telah memenuhi kriteria
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

3.

Aspek meniti pematang sawah mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.

4.

Aspek kemampuan berjalan sambil membawa bendera di pematang sawah
mendapat persentase 68,75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
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5.

Aspek kemampuan berjalan sambil berjinjit di atas pematang sawah
mendapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat

digunakan.
6.

Aspek kemampuan berjalan sambil membawa tongkat di pematang sawah
mendapat persentase 56,25%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.

7.

Aspek kemampuan berjalan sambil membawa bendera di pematang sawah
mendapat persentase 56,25%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.

8.

Aspek kemampuan berjalan sambil menyunggi buku/kardus di pematang
sawah mendapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini
dapat digunakan.

9.

Aspek kemampuan memenangkan permainan mendapat persentase 75%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

10. Aspek kemudahan dalam melakukan permainan mendapat persentase
62,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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11. Aspek cara bermain mendapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini
dapat digunakan.
12. Aspek pemahaman permainan mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
13. Aspek pemahaman peraturan permainan mendapat persentase 81,25%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
14. Aspek mematuhi peraturan dalam permainan mendapat persentase 62,5%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
15. Aspek berusaha mentaati peraturan dalam permainan mendapat persentase
75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
16. Aspek merasa kesulitan saat melakukan mendapat persentase 68,75%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
17. Aspek cara berlari membawa bendera dengan benar dalam permainan
mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
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18. Aspek kegunaan pematang sawah dalam permainan mendapat persentase
81,25%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
19. Aspek cara bergandeng tangan mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
20. Aspek kemudahan dalam bermain mendapat persentase 68,75%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
21. Aspek kegembiraan melakukan bermain di pematang sawah mendapat
persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan (dengan
sosialisai lebih dimaksimalkan).
22. Aspek semangat mendapat persentase 62,5%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga
aspek ini dapat digunakan.
23. Aspek kalah dalam bermain mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
24. Aspek menghormati lawan mendapat persentase 81,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
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25. Aspek melakukan pelanggaran mendapat persentase 56,25%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria cukup
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
26. Aspek menerima hukuman apabila elakukan pelanggaran mendapat
persentase 62,5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini
telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
27. Aspek ingin belajar keseimbangan gerak mendapat persentase 68,75%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
28. Aspek tidak ada kerja sama mendapat persentase 75%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
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4.1.6.2 Analisis Hasil Uji Coba Lapangan
Tabel analisis data hasil uji coba lapangan dapat dilihat pada lampiran 14
halaman 109 Uji coba lapangan pada tanggal 30 Agustus 2012 memperoleh data
rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 91,96 %. Berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan maka permainan keseimbangan gerak di lingkungan
persawahan ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan
untuk siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo Kecamatan Sukorejo.
Berdasarkan tabel yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, diperoleh
fakta sebagai berikut:

1. Aspek kualitas model permainan keseimbangan gerak dengan modifikasi
alat dan tempat di lingkungan persawahan mendapat persentase 91,67 %.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek kualitas model
pembelajaran permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
2. Aspek mengikuti permainan keseimbangan gerak dengan modifikasi alat
dan tempat di lingkungan persawahan mendapat persentase 95,83%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek mengikuti permainan
keseimbangan gerak di lingkungan persawahan telah memenuhi kriteria
sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
3. Aspek meniti pematang sawah mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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4. Aspek kemampuan berjalan sambil membawa bendera di pematang sawah
mendapat persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
5. Aspek kemampuan berjalan sambil berjinjit di atas pematang sawah
mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
6. Aspek kemampuan berjalan sambil membawa tongkat di pematang sawah
mendapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
7. Aspek kemampuan berjalan sambil membawa bendera di pematang sawah
mendapat persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat
digunakan.
8. Aspek kemampuan berjalan sambil menyunggi buku/kardus di pematang
sawah mendapat persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek
ini dapat digunakan.
9. Aspek kemampuan memenangkan permainan mendapat persentase 91,67%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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10. Aspek kemudahan dalam melakukan permainan mendapat persentase
95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
11. Aspek cara bermain mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
12. Aspek pemahaman permainan mendapat persentase 95,83%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
13. Aspek pemahaman peraturan permainan mendapat persentase 87,50%
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
14. Aspek mematuhi peraturan dalam permainan mendapat persentase 91,67%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
15. Aspek berusaha mentaati peraturan dalam permainan mendapat persentase
91,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
16. Aspek merasa kesulitan saat melakukan mendapat persentase 91,67%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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17. Aspek cara berlari membawa bendera dengan benar dalam permainan
mendapat persentase 87,50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
18. Aspek kegunaan pematang sawah dalam permainan mendapat persentase
95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah
memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
19. Aspek cara bergandeng tangan mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
20. Aspek

kemudahan

dalam

bermain

mendapat

persentase

91,67%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
21. Aspek kegembiraan melakukan bermain di pematang sawah mendapat
persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini
telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan
(dengan sosialisai lebih dimaksimalkan).
22. Aspek semangat mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga
aspek ini dapat digunakan.
23. Aspek kalah dalam bermain mendapat persentase 87,50%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria baik
sehingga aspek ini dapat digunakan.
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24. Aspek menghormati lawan mendapat persentase 95,83%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
25. Aspek melakukan pelanggaran mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
26. Aspek menerima hukuman apabila elakukan pelanggaran mendapat
persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini
telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
27. Aspek ingin belajar keseimbangan gerak mendapat persentase 83,33%.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi
kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
28. Aspek tidak ada kerja sama mendapat persentase 91,67%. Berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, aspek ini telah memenuhi kriteria sangat
baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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4.2 Pembahasan
Hasil analisis data dari evaluasi ahli penjasorkes, diperoleh rata-rata
penilaian 5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk permainan
keseimbangan gerak dengan modifikasi alat dan tempat di lingkungan persawahan
ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa
kelas III SD Negeri 1 Sukorejo.
Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I, didapat rata-rata
penilaian 5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk permainan
keseimbangan gerak dengan modifikasi alat dan tempat di lingkungan persawahan
ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa
kelas III SD Negeri 1 Sukorejo.
Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan
jawaban yang sesuai 72,10%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka
permainan keseimbangan gerak ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga dapat
diujicobakan pada siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo.
Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban
yang sesuai 91,96 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan
keseimbangan gerak ini telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga model ini
dapat digunakan pada siswa kelas III SD Negeri 1 Sukorejo.
Dalam pengambilan data penulis melakukan uji coba permainan ini lebih
dari satu kali, guna melatih keseimbangan gerak siswa dalam meniti pematang
sawah.
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Keseluruhan hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.3 Data Keseluruhan Hasil Evaluasi Ahli, Uji Coba Skala Kecil
dan Uji Lapangan
No

Komponen

Hasil

1.

Evaluasi Ahli

Diperoleh rata-rata hasil penilaian model

Ahli Penjasorkes

pembelajaran 4,8 % sehingga model dapat
diujicobakan pada siswa kelas III SD Negeri 1
Sukorejo.

Ahli Pembelajaran I

Diperoleh rata-rata hasil penilaian model
pembelajaran 4,8 %, sehingga model dapat
diujicobakan pada siswa kelas III SD Negeri 1
Sukorejo.

2.

Uji Coba Skala Kecil

Diperoleh persentase pilihan jawaban yang
sesuai

72,10%,

sehingga

model

dapat

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri 1
Sukorejo.
3.

Uji Coba Lapangan

Diperoleh persentase pilihan jawaban yang
sesuai

91,96%,

sehingga

model

dapat

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri 1
Sukorejo.

BAB V
KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian Prototipe Produk
Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk
model permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan yang
berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil dan uji coba lapangan.
Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian, telah
dilakukan beberapa revisi, meliputi:
(1) Ukuran lapangan diperpanjang
(2) Kegiatan pemanasan dikemas dalam bentuk permainan, yaitu dengan engklek
beregu, bermain ular – ularan
(3) Batas lapangan diperjelas guna mempermudah dalam melakukan permainan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini,
maka dapat disimpulkan bahwa:
(1) Produk model permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
sudah dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil
analisis data dari evaluasi ahli penjasorkes diperoleh rata-rata hasil penilaian
model pembelajaran 5, hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran I
diperoleh rata-rata hasil penilaian model pembelajaran 91,96 %. Berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan maka permainan keseimbangan gerak ini telah
memenuhi kriteria sangat baik, sehingga model dapat digunakan untuk siswa
kelas III SD Negeri 1 Sukorejo.
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(2) Produk model permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
sudah dapat digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri Sukorejo. Hal itu
berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase
72,10% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase 91,96 %.
Berdasarkan kriteria yang ada maka permainan keseimbangan gerak ini telah
memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas
III SD Negeri 1 Sukorejo.
(3) Produk model permainan keseimbangan gerak di lingkungan persawahan
dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan
pengukuran denyut nadi, terdapat peningkatan denyut nadi sebelum
melakukan aktivitas dengan denyut nadi setelah melakukan aktivitas.
Berdasarkan peningkatan tersebut maka permainan keseimbangan gerak di
lingkungan persawahan dapat meningkatkan aktivitas gerak siswa kelas III
SD Negeri 1 Sukorejo Kecamatan Sukorejo.
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5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut
Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:
(1) Model pembelajaran permainan keseimbangan gerak di lingkungan
persawahan sebagai produk yang dihasilkan dari penelitian ini dapat
digunakan sebagai alternatif penyampaian pembelajaran penjasorkes melalui
permainan keseimbangan gerak untuk siswa kelas III Sekolah Dasar.
(2) Jika tidak terdapat permasalahan maka permainan ini dapat dilanjutkan, akan
tetapi jika terdapat permasalahan maka permainan ini dapat dilakukan
penyesuaian. Kemudian dapat dilakukan evaluasi kerja yang berulang-ulang
untuk memperoleh kesesuaian pembelajaran dengan kondisi dan situasi di
lapangan.
(3) Bagi guru Penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan
model-model permainan keseimbangan gerak yang lebih menarik lainnya
untuk digunakan dalam pembelajaran permainan keseimbangan gerak di
sekolah.
5.3 KELEMAHAN DAN KELEBIHAN
• Kelemahan pada produk ini adalah saat musim hujan tidak sembarang
menggunakan pematang sebagai media pembelajaran, guna keselamatan
siswa.
• Kelebihan pada produk ini adalah untuk alat pembelajarannya mudah,
murah dan meriah, serta membantu mempermudah siswa dalam melakukan
aktivitas pembelajaran keseimbangan gerak.
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Lampira 2

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI
EVALUASI MODEL PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK
DALAM PEJASORKES MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN
PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 1 SUKOREJO
KECAMATAN SUKOREJO KAB KENDAL
Mata Pelajaran
: Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
Materi Pokok
: Keseimbangan Gerak
Sasaran Program
: Siswa Sekolah Dasar
Evaluator
:
Tanggal
:
Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu,
sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model pembelajaran keseimbangan
dalam penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan yang efektif dan
efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa usia 8 tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk
memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini.
Petunjuk :
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas.
2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran
umum, serta kesimpulan.
3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik”
dengan cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang tersedia.
Keterangan :
1 : tidak baik
2 : kurang baik
3 : cukup baik
4 : baik
5 : sangat baik
4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah
disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan
yang telah disediakan.
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A. Kualitas Model Permainan
No.

Aspek yang dinilai

1.

Kesesuaian dengan kompetensi
dasar.
Kejelasan petunjuk pelaksanaan
model pembelajaran yang
dikembangkan.

2.

3.

Ketepatan memilih bentuk /
model pembelajaran bagi siswa.

4.

Kesesuaian alat dan fasilitas
yang digunakan.
Kesesuaian bentuk / model
pembelajaran yang
dikembangkan untuk dilakukan
oleh siswa.
Kesesuaian bentuk / model
pembelajaran yang
dikembangkan dengan
karakteristik siswa.
Mendorong perkembangan
aspek fisik / jasmani siswa.
Mendorong perkembangan
aspek kognitif siswa.
Mendorong perkembangan
aspek psikomotor siswa.
Mendorong perkembangan
aspek efektif siswa
Dapat dimainkan siswa yang
terampil maupun tidak terampil.
Dapat dimainkan siswa putra
maupun putri.
Mendorong siswa aktif
bergerak.
Meningkatkan minat dan
motivasi siswa berpartisipasi
dalam pembelajaran
Aman untuk diterapkan dalam
pembelajaran

5.

6.

7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1

Skala Penilaian
2 3 4 5

Komentar
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B. Saran untuk Perbaikan Model Pembelajaran yang Dikembangkan
Petunjuk :
1. Apabila diperlukan revisi pada model ini, mohon di tuliskan 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
1

Bagian yang
direvisi
2

Alasan direvisi

Saran perbaikan

3

4
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C. Komentar dan Saran Umum

D. Kesimpulan
Model permainan ini dinyatakan :
1. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil tanpa revisi
2. Layak untuk digunakan / uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil
( mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dengan kesimpulan Anda )
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Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA
MODEL

PEMBELAJARAN

PENJASORKES

KESEIMBANGAN

MELALUI

PENDEKATAN

GERAK

DALAM

LINGKUNGAN

PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 1 SUKOREJO
KEC. SUKOREJO KAB.KENDAL

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar – benarnya dan sejujur –
jujurnya.
2. Jawablah secara runtut dan jelas.
3. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A atau B sesuai dengan pilihanmu.
4. Selamat mengisi dan terima kasih.

I. IDENTITAS RESPONDEN
Nama Sekolah Dasar

: ...........................................................................

Nama Siswa

: ...........................................................................

Umur

: ...........................................................................

Kelas

: ...........................................................................

Jenis Kelamin

: ...........................................................................

Nama Orang Tua
a. Ayah

: ...........................................................................

b. Ibu

: ...........................................................................

Alamat ( RT / RW )

: ...........................................................................
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II. PERTANYAAN
A. PSIKOMOTORIK
1. Apakah menurut kamu, model pembelajaran keseimbangan gerak di
persawahan merupakan pembelajaran yang sulit?
A. Tidak

B. Ya

2. Apakah kamu bisa bermain keseimbangan gerak di persawahan sesuai
petunjuk gurumu?
A. Tidak

B. Ya

3. Apakah kamu merasa kesulitan ketika meniti dalam pembelajaran
keseimbangan gerak di persawahan?
A. Tidak

B. Ya

4. Apakah dalam model permainan ini kamu merasa mudah dalam
berjalan cepat bolak-balik?
A. Tidak

B. Ya

5. Apakah selama berjalan cepat di atas pematang sawah tadi kamu mudah
untuk memberikan bendera ke teman sekelompokmu?
A. Tidak

B. Ya

6. Apakah selama berlatih keseimbangan gerak tadi kamu dengan mudah
berlari di atas pematang sawah?
A. Tidak

B. Ya

7. Apakah kamu merasa kesulitan untuk berjalan cepat di pematang sawah
dengan membawa bendera?
A. Tidak

B. Ya

8. Apakah kamu merasa sulit berjalan di atas pematang di lingkungan
persawahan tadi?
A. Tidak

B. Ya

9. Apakah kamu merasa sulit menjaga keseimbangan gerak saat berjalan
cepat di atas pematang sawah?
A. Tidak

B. Ya
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10. Apakah cara

keseimbangan gerak dengan berjalan cepat di atas

pematang sawah tadi lebih mudah daripada dengan berjalan melewati
titian balok?
A. Tidak

B. Ya

B. KOGNITIF
1. Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan keseimbangan
gerak dengan berjalan di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

2. Apakah kamu lebih mudah melakukan keseimbangan gerak dengan
menggunakan pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

3. Apakah kamu tahu tentang peraturan dalam melakukan pembelajaran
keseimbangan gerak dengan berjalan di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

4. Apakah dalam permainan kamu bisa mematuhi peraturan pembelajaran
keseimbangan gerak di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

5. Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan dalam pembelajaran
keseimbangan gerak di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

6. Apakah kamu merasa kesulitan saat melakukan permainan keseimbangan
gerak di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

7. Apakah kamu tahu bagaimana cara berlari membawa bendera dalam
permainan keseimbangan gerak di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

8. Apakah kamu tahu kegunaan pematang sawah dalam pembelajaran
keseimbangan gerak ini ?
A. Tidak

B. Ya
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9. Apakah kamu tahu cara bergandeng tangan saat berjalan di atas pematang
sawah ?
A. Tidak

B. Ya

10. Apakah pembelajaran keseimbangan gerak dengan berjalan cepat di atas
pematang sawah dapat dimainkan oleh semua orang ?
A. Tidak

B. Ya

C. AFEKTIF
1.

Apakah kamu merasa gembira setelah berhasil berjalan cepat di atas
pematang sawah tanpa terpeleset ?
A. Tidak

2.

B. Ya

Apakah kamu semangat dalam melakukan pembelajaran keseimbangan
gerak ini ?
A. Tidak

B. Ya

3. Apakah kamu bisa menerima seandainya kalah dalam bertanding ?
A. Tidak

B. Ya

4. Apakah kamu bisa menghormati lawan bertanding dalam berjalan cepat
di atas pematang sawah ?
A. Tidak

B. Ya

5. Apabila dalam permainan kamu melakukan pelanggaran, apakah kamu
akan segera minta maaf ?
A. Tidak

B. Ya

6. Apakah kamu bisa menerima hukuman apabila melakukan pelanggaran
?
A. Tidak

B. Ya

7. Apakah kamu ingin belajar keseimbangan gerak ini lagi ?
A. Tidak

B. Ya

8. Apabila tidak ada kerja sama,apakah permainan keseimbangan gerak di
atas pematang sawah bisa berjalan dengan baik ?
A. Tidak

B. Ya
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Lampiran 4
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN AHLI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KUISIONER
KUISIONER 1
KUISIONER 2
KUISIONER 3
KUISIONER 4
KUISIONER 5
KUISIONER 6
KUISIONER 7
KUISIONER 8
KUISIONER 9
KUISIONER 10
KUISIONER 11
KUISIONER 12
KUISIONER 13
KUISIONER 14
KUISIONER 15
JUMLAH
RATA-RATA

HASIL PENILAIAN
A1
A2
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
72
72
4,8
4,8
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Lampiran 5
HASIL SARAN AHLI
NO

Nama Ahli

1

Bagian Yang
Direvisi
Permainan dan
lapangan

Drs.H.Cahyo
Yuwono,M.Pd

lapangan

2
Subagyo S,Pd

Alasan Direvisi
Mempermudah
siswa saat
bermain
keseimbangan
gerak

Memanfaatkan
Lahan

Saran
Perbaikan
Permainan
dikemas
sebagus
mungkin dan
lapangan
diberi tanda
Jarak /
Ukuran
lapangan
diperpanjang
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Lampiran 6
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Lampiran 7

DAFTAR NAMA SISWA YANG MENGIKUTI UJI SKALA KECIL

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA SISWA
Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan

JENIS KELAMIN
P/L
P
P
P
P
L
P
L
P
P
L
L
P
L
L
L
L
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Lampiran 8
HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK PSIKOMOTORIK
NO NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
JUMLAH

NO SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
11 13 13 11 12 9 9 12 12 10
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF
NO NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
JUMLAH

NO SOAL
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
12 13 13 10 12 11 13 13 13 11
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF
NO NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
JUMLAH

21 22 23
1
1 1
1
1 1
1
0 1
1
1 1
0
0 1
1
1 1
1
1 1
0
1 1
1
0 1
1
1 1
0
0 1
1
1 0
1
0 0
0
1 0
1
0 1
1
1 1
12 10 13

NO SOAL
24 25
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
13
9

26 27 28
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
10 11 12
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Lampiran 9
KLASIFIKASI PRESENTASE DALAM TABEL DATA
HASIL SKALA KECIL N=16
PADA SISWA KELAS III SD 1 SUKOREJO
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NO SOAL
SKOR
P1
11
P2
13
P3
13
P4
11
P5
12
P6
9
P7
9
P8
12
P9
12
P10
10
K1
12
K2
13
K3
13
K4
10
K5
12
K6
11
K7
13
K8
13
K9
13
K10
11
A1
12
A2
10
A3
13
A4
13
A5
9
A6
10
A7
11
A8
12
RATA‐RATA

PERSENTASE
68,75
81,25
81,25
68,75
75
56,25
56,25
75
75
62,5
75
81,25
81,25
62,5
75
68,75
81,25
81,25
81,25
68,75
75
62,5
81,25
81,25
56,25
62,5
68,75
75
72,10

KRITERIA
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
CUKUP BAIK
CUKUP BAIK
CUKUP BAIK
BAIK
BAIK
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Lampiran 10
L
0

Grafikk Persen
ntase Ujii Skala Kecil
K
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
P1

P3

P5

P7
7

P9

K1

K3

K5

K
K7

K9

A1

A3

A5

A7
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Lampiran 12
HASIL PENILAIAN AHLI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KUISIONER
KUISIONER 1
KUISIONER 2
KUISIONER 3
KUISIONER 4
KUISIONER 5
KUISIONER 6
KUISIONER 7
KUISIONER 8
KUISIONER 9
KUISIONER 10
KUISIONER 11
KUISIONER 12
KUISIONER 13
KUISIONER 14
KUISIONER 15
JUMLAH
RATA-RATA

HASIL PENILAIAN
A1
A2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
75
75
5
5
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Lampiran 12

DAFTAR NAMA SISWA YANG MENGIKUTI UJI SKALA BESAR

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA SISWA
Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
Pradita
Najwa
Nurafifah
Dwi Bejo
Mareta Putri
Pramudia Luhur
Yusha Rama
David

JENIS KELAMIN P/L
P
P
P
P
L
P
L
P
P
L
L
P
L
L
L
L
L
P
P
L
P
L
P
L
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Lampiran 13
HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK PSIKOMOTORIK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA
Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
Pradita
Najwa
Nurafifah
Dwi Bejo
Mareta Putri
Pramudia Luhur
Yusha Rama
David
JUMLAH

1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
22

2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

3
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
22

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
23

NO SOAL
5
6
7
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22 20 23

8
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
23

10
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA
Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
Pradita
Najwa
Nurafifah
Dwi Bejo
Mareta Putri
Pramudia Luhur
Yusha Rama
David
JUMLAH

11
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
22

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
23

13
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
21

NO SOAL
14 15 16 17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22 22 22 21

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
23

19
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

20
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAMA
Karin P.A
Suryani
Umi S.U
Nabila Nurul F
Ferdinan N. P
Nadia N
Reyhan Aryo w
Yovan Adana
Maela Syafira
Riki Gosti O
Bagas
Melisa Findi P
Muhammad R. F
Dimas Raka
Risqi Arif D
Hasan
Pradita
Najwa
Nurafifah
Dwi Bejo
Mareta Putri
Pramudia Luhur
Yusha Rama
David
JUMLAH

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

22
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
21

NO SOAL
24 25
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
23 22

26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

27
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
20

28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
22
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Lampiran 14
KLASIFIKASI PRESENTASE DALAM TABEL DATA HASIL
SKALA BESAR N = 24
PADA SISWA KELAS III SD SUKOREJO
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NO SOAL SKOR
P1
22
P2
23
P3
22
P4
23
P5
22
P6
20
P7
23
P8
23
P9
22
P10
23
K1
22
K2
23
K3
21
K4
22
K5
22
K6
22
K7
21
K8
23
K9
22
K10
22
A1
23
A2
22
A3
21
A4
23
A5
22
A6
22
A7
20
A8
22
RATA-RATA

PERSENTASE
91,67
95,83
91,67
95,83
91,67
83,33
95,83
95,83
91,67
95,83
91,67
95,83
87,50
91,67
91,67
91,67
87,50
95,83
91,67
91,67
95,83
91,67
87,50
95,83
91,67
91,67
83,33
91,67
91,96

KRITERIA
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
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Lampiran 15

Grafik Persentase Skala Besar
98
96
94

P1
P2
P3

92

P4

90

P5
P6

88
86
84

P7
P8
P9
P10

82

K1

80

K2
K3

76

K4
K5
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

78

111

Lampiran 16

112

Lampiran 17

Gambar 1.1
Profil SD N 1 Sukorejo

Gambar 1.2
Sikap kapal terbang

Gambar 1.3
Berdiri diatas satu kaki
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Gambar 1.4
Berpegangan Pundak mengambil bola ping-pong
Dan berjalan kekanan

Gambar 1.5
Berjalan kekiri mengambil bendera

Gambar 1.6
Berjalan kedepan membawa tongkat

114

Gambar 1.7
Berjalan zig-zag melewati rintangan ( bambu berdiri )

Gambar 1.8
Pengisian kuisioner

115

Lampiran 18

Gambar 1.9 Absen, pemanasan

Gambar 1.10 Bermain ular-ularan

Gambar 1.11 Bermain engklek

116

Gambar 1.12 Berjalan menbawa bola

Gambar 1.13 Berjalan menbawa bendera

117

Gambar 1.14. Berjalan zig-zag

Gambar 1.15. Pematang sawah dan pembatas tali rafia

