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ABSTRAK

Dewi Rosianah 2012.Model Pengembangan Permainan Gobag Sodor Bola
Pada Pembelajaran Bola Tangan Dalam Penjasorkes Bagi Kelas V Sekolah
Dasar Negeri 3 Manyaran Kec.Semarang Barat Kab.Semarang Tahun
Ajaran 2011/2012.Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I Drs.Hermawan Pamot Raharjo, M.Pd., Pembimbing II
IpangSetiawan, S.Pd., M.Pd.

Pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar mempunyai Permasalahan
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model pengembangan permainan gobag
sodor bola pada pembelajaran bola tangan dalam penjasorkes siswa kelas V pada
SD N 3 Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang tahun 2012.
Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model
permainan gobag sodor bola dengan karakteristik siswa kelas V SD N 3 Manyaran
yang berupa model pengembangan permainan gobag sodor bola pada
pembelajaran  bola tangan dalam penjasorkes siswa kelas V  SD N 3 Manyaran.

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 (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 12 siswa)
sebagai bahan perbaikan terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji
lapangan (melibatkan 38 siswa), (6) revisi produk akhir yang dilakukan
berdasarkan hasil uji lapangan, (7) hasil akhir model pengembangan pembelajaran
model pengembangan permainan gobag sodor bola pada pembelajaran bola
tangan dalam penjasorkes siswa kelas V SD N 3 Manyaran yang dihasilkan
melalui revisi uji lapangan.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli, uji coba kelompok kecil (12 siswa
kelas V ), dan uji lapangan (38 siswa kelas V ). Teknik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek psikomotorik,
kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk.

Dari hasil uji ahli diperoleh persentase rata-rata hasil analisis produk
sebesar 83,55 dengan kriteria baik. Oleh karena itu dapat digunakan untuk uji
coba kelompok kecil. Data hasil kuesioner siswa pada uji coba kelompok kecil
diperoleh rata-rata jawaban dengan persentase 63,06% dengan kategori cukup
baik. Dan data hasil kuesioner siswa uji coba kelompok besar diperoleh jawaban
dengan persentase 85,18% dengan kategori baik.Dengan hasil baik sehingga
dapat digunakan dalam pembelajaran penjasorkes.

Saran bagi guru penjasorkes di sekolah dasar dapat digunakan sebagai
alternative dalam pembelajaran penjasorkes.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam kehidupan suatu bangsa, faktor pendidikan

mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan

kelangsungan hidup bangsa tersebut. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan

bagi kehidupan yang akan datang hal ini merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah, anggota masyarakat dan orang tua. Untuk mencapai

keberhasilan ini, perlu dukungan dan partisipasi aktif yang bersifat terus menerus

semua pihak. Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya yang sangat

menentukan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Salah satu upaya itu

adalah mewujudkan bentuk manusia Indonesia yang sehat, kuat terampil dan

bermoral melalui pendidikan jasmani.

Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pembelajaran melalui

aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani,

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan

aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara

saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah,

jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa ( Samsudin, 2008:2 ).
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Tujuan pendidikan jasmani yaitu Meletakan landasan karakter yang kuat

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Membangun landasan

kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks

kemajemukan budaya, etnis dan agama. Menumbuhkan kemampuan berpikir

kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Mengembangkan

sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, percaya diri, dan

demokratis melalui aktivitas jasmani. Mengembangkan keterampilan gerak dan

keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas

pengembangan, senam, aktivitas ritmis, akuatik (aktifias air), dan pendidikan luar

kelas (Outdoor education). Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam

upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat

melalui berbagai aktivitas jasmani. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga

keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mengetahui dan memahami konsep

aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan

pola hidup sehat. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang

bersifat rekreatif ( Samsudin, 2008:3).

Pada kenyataannya, pembelajaran pedidikan jasmani olahraga dan

kesehatan di sekolah-sekolah umumnya disampaikan dalam bentuk permainan dan

olahraga. Materi dan isi pembelajaran hendaknya diberikan secara bertahap,

sehingga tujuan pokok pembelajaran dapat dicapai anak. Untuk guru seharusnya

memiliki rencana pembelajaran yang didalamnya berisi bekal pengetahuan dan

keterampilan tentang strategi dan stuktur mengajar untuk peningkatan belajar

anak.



3

Pendidikan jasmani di sekolah dasar pada hakekatnya mempunyai arti,

peran dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya menciptakan masyarakat

yang sehat. Peserta didik di sekolah dasar adalah kelompok masyarakat yang

sedang tumbuh dan berkembang, dengan rasa penuh kegembiraan dalam bermain

dan memiliki kerawanan yang memerlukan pembinaan dan bimbingan, oleh

karena itu pendidikan jasmani merupakan wadah yang sangat tepat

( Soemitro, 1992:5 ).

Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah pada dasarnya selama ini

berorientasi pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang sifatnya mengarah

pada penguasaan teknik. Pada hakekatnya inti pendidikan jasmani adalah gerak.

Dalam pengertian ini ada dua hal yang harus dipahami yaitu jasmani dituntut

untuk membangkitkan jiwa yang penuh semangat dan memotivasi anak untuk

gerak. Karena bergerak tidak hanya merupakan kebutuhan alami peserta didik

sekolah dasar, melainkan juga membentuk, membina, dan mengembangkan anak.

Sementara itu dari sisi lain aktivitas gerak dapat meningkatkan kemampuan

intelektual anak didik ( Soemitro, 1992:3 ).

Pendidikan yang berkembang bahwa pembelajaran penjas yang baik

bertujuan mengembangkan sikap positif terhadap gerak atau aktivitas jasmani,

permainan dan olahraga. Dalam penelitian ini, model pengembangan

pembelajaran yang akan digunakan merupakan permainan tradisional gobag sodor

yang telah dikembangkan baik peraturan maupun bentuk dan ukuran lapangan

yang digunakan. Gobag sodor sendiri yaitu Permainan yang terdiri dari dua grup

yaitu grup jaga dan grup lawan. Satu orang penjaga lagi bertugas digaris tengah
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yang bergerak lurus dari penjaga lainnya. Peneliti melakukan penelitian gobag

sodor karena sudah pernah melihat pembelajaran di sekolah tersebut dan peneliti

mewawancarai guru penjas di sekolah, dan guru tersebut belum pernah

mengajarkan permainan tradisional sehingga peneliti berinisiatif membuat

permainan tradisional gobag sodor yang dimodifikasi yaitu Gobag Sodor Bola.

Disini peneliti mengunakan permainan gobag sodor bola karena gobag sodor  bola

belum pernah dilakukan dan jaman dulu anak-anak bermain gobak sodor tidak

mengunakan apa-apa, sedangkan sekarang peneliti membuat modifikasi

permainan gobag sodor dengan mengunakan bola tangan. Ketertarikan peneliti

untuk melakukan penelitian ini berawal dari pengamatan peneliti ketika melihat

guru penjas sedang mengajar. Peneliti juga mewawancarai guru penjasorkes

tentang pembelajarannya selama ini, kemudian guru penjas bersedia kelasnya

diberi permainan tradisional, karena guru penjas di sekolah tersebut jarang

mengajarkan permainan tradisional kedalam pembelajarannya. Guru penjas

sekolah dasar sudah memberikan suatu pembelajaran yang cukup baik sehingga

anak didiknya tidak merasa bosan. Dari uraian diatas peneliti mengeluarkan ide

untuk menciptakan dan memodifikasi jenis olahraga permainan tradisional ini

dalam bentuk permainan lain supaya anak-anak mengetahui permainan tradisional

dalam pembelajaran penjasorkes. Pengembangan model pembelajaran ini

bertujuan untuk meningkatkan siswa supaya lebih aktif bergerak. Oleh karena itu

melalui model pengembangan permainan gobag sodor bola diharapkan anak-anak

tidak hanya mampu melakukan aktivitas gerak yang terdapat didalamnya

melainkan juga anak-anak mengetahui macam-macam permainan tradisional yang
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diwariskan oleh orang jaman dahulu, siswa mampu mengambil pembelajaran

didalamnya baik itu berupa pembelajaran moral, etika, serta nilai-nilai yang

terkandung didalamnya yang mencerminkan cinta tanah air dan bangsa. Sehingga

permainan tradisional tidak tergerus atau menghilang disebabkan oleh kemajuan

zaman yang pesat.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah:

Bagaimana Model Pengembangan Permainan Gobag Sodor Bola pada

Pembelajaran Bola Tangan Dalam Penjasorkes Siswa Kelas V Pada Sekolah

Dasar Manyaran“ dapat meningkatkan aktivitas gerak pada siswa dalam

mengikuti pembelajaran Penjasorkes?

1.3 Tujuan Pengembangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pengembangan

pembelajaran gobag sodor bola pada pembelajaran bola tangan dalam penjasorkes

di SDN Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

1.4 Spesifikasi Produk

Produk yang akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini

berupa model pengembangan permainan  gobag sodor bola pada kelas V sekolah

dasar, yang dapat mengembangkan baik dari segi kognitif, afektif, dan

psikomotor, dan siswa dapat melaksanakan olahraga dengan senang, aktif

bergerak tanpa ada rasa kejenuhan, serta dapat meningkatkan intensitas fisik

sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud.
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1.5 Pentingnya Pengembangan

1.5.1 Bagi Peneliti

1. Sebagai modal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan

bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, S1 (pgpjsd).

2. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran

penjasorkes.

1.5.2 Bagi Peneliti Lanjutan

1. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut.

2. Sebagai pertimbangan untuk peneliti pengembangan model permainan dalam

pembelajaran penjasorkes siswa SD kelas atas.

1.5.3 Bagi Guru Penjas

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes.

2. Sebagai sumber bahan bagi guru, yang memungkinkan memodifikasi bahan

lama terus menjadi bahan yang baru.

3. Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan

permainan dan pengajaran yang baru.

1.5.4 Bagi Lembaga

1. Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES Semarang.

2. Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan

pembelajaran permainan gobag sodor bola pada Sekolah Dasar.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Pembelajaran sering diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru

kepada anak didik sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah

yang lebih baik.  Perubahan  tingkah  laku  bisa  dilihat dengan beberapa aspek

yaitu  afektif, kognitif, psikomotor pada anak.

Pada kajian pustaka ini ada  beberapa  pendapat  dari  pakar  sebagai

acuan berpikir  secara  ilmiah  dalam  rangka untuk  pemecahan masalah, secara

garis besar  akan diuraikan tentang: pengertian pendidikan jasmani, pengertian

gerak,  karakteristik  perkembangan  gerak  anak  sekolah dasar,  perkembangan

penguasaan  gerak pada  fase  anak besar (6-14 tahun), arti dan tujuan  bola

tangan,  komponen kondisi fisik, karakteristik permainan tradisional gobag sodor,

pentingnya modifikasi permainan, karakteristik modifikasi permainan tradisional

gobag sodor.

2.1.1 Pendidikan Jasmani

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan dan

juga digunakan sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan umum pendidikan

nasional. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud diperlukan peningkatan

pembelajaran penjas sehingga semakin efektif pelaksanaannya. Semakin

efektifnya pembelajaran penjas maka akan mempermudah pengelolaan pendidikan
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untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas baik dalam akademik

maupun unggul dalam keterampilan serta sehat jasmani dan rohani.

Kedudukan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

(Penjasorkes) di dalam kurikulum pendidikan sangatlah penting. Karena mata

pelajaran ini digunakan sebagai salah satu kelompok bidang studi penting yang

harus diajarkan sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6

ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan,

dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah salah satu diantaranya

adalah kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar cenderung aktif bergerak dan

bermain. Dalam pembelajaran penjasorkes diharapkan bisa menjadi media bagi

siswa sekolah dasar untuk melakukan berbagai bentuk gerak agar memperoleh

berbagai keterampilan. Menurut Ateng yang dikutip oleh Ade Mardiana dkk.

(2009:14) Pendidikan jasmani merupakan bagian integrasi dari pendidikan secara

keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan

individu secara organik, neuromoskuler, intelektual dan emosional. Bucher dalam

Sukintaka (1992:10) berpendapat bahwa pendidikan jasmani itu merupakan

bagian dari proses pendidikan umum, yang bertujuan untuk mengembangkan

jasmani, mental, emosi dan sosial anak menjadi baik dengan aktivitas jasmani

sebagai wadahnya. Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan

menggunakan aktivitas otot- otot besar hingga proses pendidikan yang

berlangsung tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan.
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Sebagai bagian integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani

merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik,

neuromuskuler, intelektual dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992:4).

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian

integral dari proses pendidikan dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan

jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan

organik, neuromaskuler, intelektual, dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992 : 4).

Menurut Bucher  yang dikutip oleh Ade Mardiana dkk. (2009:15), kata

pendidikan jasmani terdiri dari dua kata jasmani (physical) dan pendidikan

(education). Kata jasmani memberi pengertian pada kegiatan bermacam-macam

kegiatan jasmani, yang meliputi kekuatan jasmani, pengembangan jasmani,

kecakapan jasmani, kesehatan jasmani dan penampilan jasmani. Sedangkan

tambahan kata pendidikan yang kemudian menjadi pendidikan jasmani (physical

education) merupakan satu pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara

pendidikan dan jasmani saja . Seaton dalam buku yang dikutip oleh Ade Mardiana

dkk. (2009:15) mengatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bentuk pendidikan

yang memberikan perhatian pada pengajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan

gerak manusia.

Menurut Adang Suherman (2000:17-19) ada dua sudut pandang

mengenai pendidikan jasmani yaitu :
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a. Pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan jasmani

hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, penyeimbang,

atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain pendidikan

jasmani hanya sebagai pelengkap saja.

b. Pandangan modern, atau sering juga disebut pandangan holistik, menganggap

bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang terpilah-

pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian terpadu. Oleh karena itu

pendidikan jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja atau

hanya untuk kepentingan satu komponen saja.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan

jasmani merupakan suatu kegiatan yang menggunakan aktivitas jamani (raga) dan

dalamnya terdapat nuansa pendidikan meliputi pengetahuan, sikap dan gerak.

Pembelajaran penjasorkes merupakan perpaduan antara pendidikan jasmani,

olahraga dan pendidikan kesehatan dengan persamaan pada tujuan yaitu dalam

meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan aktivitas fisik.

2.1.1.2 Tujuan  Pendidikan Jasmani

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan penjas tidak

semata-mata pada aspek jasmani saja tetapi aspek mental dan sosial. Cakupan

pendidikan jasmani adalah sebagai berikut :

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan

aktivitas – aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh

seesorang (physical fitness).
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2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan

gerak secara efektif, efisien, halus, indah dan sempurna.

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhuungan dengan kemampuan berpikir

dan menginterprestasikan keseluruhan pengetahuan tentang penjasorkes ke

dalam lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya

pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa.

4) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat (Adang

Suherman, 2000 : 22-23).

Dalam kutipan Prana Dwija Iswara pada lampiran Peraturan Mendiknas

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Tingkat SD/MI , tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai

berikut :

1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar

4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan

5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama,

percaya diri dan demokratis
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6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang

lain dan lingkungan

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup

sehat dan kebugaran , terampil, serta memiliki sikap yang positif.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan

pendidikan jasmani adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi

anak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial dan emosional.

2.1.2 Gerak

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak

manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor) ruang

lingkupnya lebih luas dari pada psikomotor. Pengertian gerak dasar adalah

kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari,

lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992:24).

Sedangkan menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:20),

Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3, yaitu :

(1) kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat

ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat dan loncat; (2)

kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang
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memadai, contohnya mendorong, menarik, dll.,(3) kemampuan manipulatif lebih

banyak melibatkan kemampuan tangan dan kaki.

Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas jalan,

lari, lompat, dan lempar secara efektif dan efisien.

2.1.3 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar

2.1.3.1 Ukuran dan bentuk anak usia 6-12 tahun

Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan

adanya kecenderungan yang berbeda dibandingkan pada masa sebelumnya dan

pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal

pola pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan sudah dimulai

menunjukkan kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan ( Sugiyanto

dan Sudjarwo, 1993:101).

2.1.3.2 Perkembangan aktivitas motorik kasar ( gross motor activity)

Perkembangan kemampuan gerak kasar adalah gerakan yang mungkin

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

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

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

(Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 116).

2.1.3.3 Perkembangan aktivitas motorik halus ( fine motor activity)

Perkembangan kemampuan gerak  adalah hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak memerlukan
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tenaga, contohnya : menggambar, mengambil benda kecil dengan ibu jari dan jari

telunjuk.

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

Dengan meningkatnya kemampuan tubuh dan kemampuan fisik maka

meningkat pula kemampuan gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak dasar

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

Peningkatan kemampuan gerak bias diidentifikasi dalam bentuk sebagai berikut :

1.) Gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang semakin baik,

2.) Gerakan semakin lancar dan terkontrol, 3.) Pola gerakan variasi.

2.1.5 Arti dan Tujuan Bola Tangan

2.1.5.1 Pengertian Bola Tangan

Bola tangan bisa diartikan sebagai permainan beregu yang mengunakan

bola sebagai alatnya, yang dimainkan dengan mengunakan satu atau dua tangan.

Bola tersebut boleh dilempar, dipantulkan, atau ditembakkan. Tujuan dari

permainan ini adalah memasukkan bola sebanyak–banyaknya ke gawang lawan,

dan mencegah agar tim lawan tidak dapat memasukkan bola ke gawang sendiri.

Permainan ini  lebih tepat disebut sebagai permainan kombinasi antara permainan

basket dan permainan sepak bola. Disebut demikian, karena keterampilan teknik

dasar ketika memainkan bola dengan tangan lebih menyerupai teknik dasar

basket, yang terdiri dari passing, dribling, shooting, dll. Sedangkan lapangan

permainan serta bentuk-bentuknya lebih mirip lapangan sepak bola, terdiri dari

gawang berjaring, serta daerah-daerah yang dibatasi oleh peraturan yang
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membatasi peluang gerak pemain, termasuk mekanisme permainannya ( Agus

Mahendra, 2000:6).

2.1.5.2 Macam-macam bola tangan

Bola tangan bisa dibedakan menjadi dua macam pemainan. Yang pertama

adalah bola tangan dengan 11 pemain, yang biasanya dilakukan di lapangan

terbuka, dan bola tangan 7 pemain, yang lebih cocok dimainkan didalam ruangan

( Agus Mahendra, 2000:6)

2.1.5.3 Manfaat Bola Tangan

Dari cara memainkannya, bola tangan bisa dikategorikan sebagai cabang

olahraga yang sepenuhnya bersandar pada keterampilan dasar manipulatif.

Memainkan bola dengan kedua tangan, melempar, menangkap, menembak, serta

memukul bola adalah dasar dari keterampilan manipulasi objek dengan anggota

tubuh. Keterampilan manipulatif hanya mungkin dilakukan dengan efektif jika

orang yang melakukannya memiliki kemampuan sensorik ini bersumber dari

kapasitas seseorang dalam sistem ambient dan sistem fokalnya, sehingga mampu

mendeteksi rangsangan dengan tepat.

Dari segi pergerakannya, bola tangan memperlihatkan keterampilan

lokomotor tinggi. Gabungan lompatan dan lari yang begitu dinamis sambil

lempar bola ketika melayang, menunjukkan bahwa seorang pemain bola tangan

adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam koordinasi, kelincahan,

kecepatan dan daya tahan, di samping tentunya kekuatan.
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Agar dapat berperan sangat bernakna dalam keberhasilan regu, seorang

pemain bola tangan haruslah menjadi seorang yang mau bekerja sama. Dengan

mengandalkan perhitungan yang tepat dan cepat, ia pun adalah seorang pengambil

keputusan yang cerdik, dengan memperhitungkan segala ciri lingkungan yang

harus diolahnya dalam waktu yang sangat kritis.

Dengan demikian, tidak bisa dibantah lagi, bahwa permainan bola tangan

akan menimba berbagai manfaat dari permainan yang ditekuninya. Selain manfaat

fisik yang jelas-jelas berhubungan dengan peningkatan kebugaran jasmani dan

peningkatan keterampilan tingkat tinggi, seorang pemain bola tangan pun bisa

memetik manfaat secara mental-emosional serta sosial dari olahraga bola tangan

(Agus Mahendra,2000:7).

2.1.6 Komponen Kondisi Fisik

Kondisi fisik ditinjau dari segi faalnya adalah kemampuannya sebagai

pendukung aktivitas menjalankan olahraga. Kondisi fisik adalah  suatu kesatuan

utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik

peningkatanya, maupun pemeliharaannya. Komponen kondisi fisik menurut

Bompa dalam Heri Tri Cahyono 2010, sebagai komponen kesegaran biometrik

dimana komponen kesegaran motorik terdiri dari dua kelompok  komponen

masing-masing adalah kelompok kesegaran  jasmani  yaitu : Kesegaran otot,

kesegaran kardiovaskular, kesegaran keseimbangan jumlah dalam tubuh, dan

kesegaran  kelentukan. Kelompok komponen lain dikatakan  sebagai kelompok



17

kesehatan motorik yang terdiri dari: Koordinasi gerak, keseimbangan, kecepatan,

kelincahan, daya ledak otot.

Disamping itu ada dua komponen yang dapat dikategorikan sebagai

komponen kondisi fisik yaitu: Ketepatan  dan reaksi apa bila komponen gerak

digabung dalam  komponen kelincahan, maka ada 10 komponen yang masuk

kategori kondisi fisik, yang mana kesepuluh komponen tersebut dapat diukur

keadaan melalui satu tes seperti tersebut diatas. Adapun komponen yang

dimaksud :

a. Kekuatan ( strenght)

Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan

dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja

(M. Sajoto,1988:58).

b. Daya tahan ( endurance)

Daya tahan adalah kemapuan seseorang dalam mengunakan ototnya untuk

berkonsentrasi secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban

tertentu. ( M. Sajoto,1988:58).

c. Daya ledak otot (muscular power)

Daya ledak otot  adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan

kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

(M. Sajoto,1988:58).

Daya tahan otot dipengaruhi oleh kekuatan otot, kecepatan kontraksi otot

sehingga semua faktor yang mempengaruhi daya otot. Jadi daya otot adalah
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kualitas yang memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk melakukan kerja

fisik secara tiba-tiba.

d. Kecepatan ( speed)

Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan

berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya ( M.Sajoto,1988:58).

e. Kelentukan ( flexibility)

Kelentukan adaalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan dri untuk

segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Hal ini sangat mudah

ditandai dengan tingkat fleksibilitas persendian pada seluruh permukaan tubuh

(M.Sajoto,1988:58). Dengan demikian kelentukan berarti bahwa tubuh dapat

melakukan gerakan secara bebas. Tubuh yang baik harus memiliki kelentukan

yang baik pula. Hal ini dapat dicapai dengan latihan jasmani terutama untuk

penguluran dan kelentukan. Faktor yang mempengaruhi kelentukan adalah usia

dan aktivitas fisik pada usia lanjut kelentukan berkurang akibatnya menurunnya

aktivitas otot sebagai akibat berkurangnya latihan (aktivitas fisik).

f. Kelincahan ( agility)

Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi diarea tertentu,

seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan

tinggi dengan koordinasi yang baik berarti kelincahannya cukup

(M.Sajoto,1988:58).
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g. Keseimbangan ( balance)

Keseimbangan atau Balance adalah kemampuan seseorang

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

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

keadaan statis maupun lebih-lebih dalam gerak dinamis( M.Sajoto,1988:59).

h. Koordinasi atau Coordination

Koordinasi atau Coordination adalah kemampuan seseorang, dalam

mengintegrasikan gerakan yang berbeda kedalam suatu pola gerakan tunggal

secara efektif.( M.Sajoto,1988:59).

i. Ketepatan atau Accuracy

Ketepatan atau Accuracy adalah kemampuan seseorang dalam

mengendalikan gerak-gerak bebas, terhadap suatu sasaran. Sasaran dapat berupa

jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenali dengan salah satu

bidang tubuh (M.Sajoto,1988:59).

j. Reaksi atau Reaction

Reaksi atau Reaction adalah kemampuan seseorang segera bertindak

secepatnya, dalam menanggapi rangsangan-rangsangan datang lewat indera,

syaraf, atau feeling lainnya. Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan

cara penilaian bentuk tes kemampuan (M.Sajoto,1988:59). Artinya bahwa setiap

usaha peningkatan kondisi fisik, maka harus mengembangkan semua komponen

tersebut. Walaupun perlu dilakukan dengan sistem preoritas, (komponen apa yang

perlu mendapat porsi latihan lebih besar dibanding komponen lain). Sesuai status

yang diketahui, setelah komponen tersebut diukur dan dinilai. Dalam hal ini
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komponen fisik yang digunakan dalam permainan gobag sodor bola yaitu : a)

anak memerlukan daya tahan, karena kalau kondisi fisik anak lemah anak tidak

bisa melakukan kegiatan tersebut. b) Anak membutuhkan kekuatan, karena untuk

melempar bola ke temannya. c) Anak harus mempunyai kelincahan karena anak

harus bisa menerobos pertahanan lawan. d) Anak melakukan reaksi untuk

mengantisipasi datangnya bola, untuk kemudian ditangkap.

2.1.7 Karakteristik Permainan Tradisional Gobag Sodor

Hakekat permainan tradisional gobag sodor menurut Soemitro( 1992:172).

Setiap daerah mempunyai permainan yang pelaksanaannya hampir sama atau

banyak persamaannya dengan permainan daerah lainnya. Tentang nama

permainan ada yang sama, tetapi tidak jarang namanya pun berbeda, padahal

pelaksanaannya sama dengan permainan daerah lainnya tadi. Sebagai contoh

dapat dikemukakan di Jawa Tengah dikenal ada permainan gobag sodor, yang di

Jakarta disebut permainan galasin, di Sumatera Utara disebut margalah, dan

ditempat lain akan bernama lain lagi, tetapi yang jelas bahwa permainan itu

mempunyai aturan permainan yang hampir sama.

Permainan gobag sodor terdiri dari 2 grup  yaitu  grup jaga dan grup lawan.

Setiap orang di grup jaga membuat penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke

belakang sambil merentangkan tangan supaya tidak dapat dilalui lawan. Satu

orang penjaga lagi bertugas digaris tengah yang bergerak lurus dari penjaga

lainnya ( A.Husna M, 2009:1)

2.1.7.1 Lapangan dan peralatan

Bentuk      : empat persegi panjang
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Ukuran : panjang 15 meter ( disesuaikan dengan keadaan lapangan sekolah).

Garis   : garis dapat dibuat dengan kapur atau tali benda lainnya yang tidak

membahayakan pemain hadang.

1. Garis pembagi lapangan permainan menjadi dua bagian memanjang disebut

garis tengah.

2. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5m.

Gambar 1. Lapangan Permainan Gobag Sodor

5 m

4,5 m

1. Peralatan

a. Bendera

b. Kapur / cat line paper

c. Tempat mencatat angka

d. Peluit

e. Jam / stopwatch

2. Permainan

a. Terdiri dari dua regu masing-masing lima oranng.

9 m

15 m
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b. Regu putra dan putri.

3. Lamanya Permainan

a. Permainan dimainkan 2x20 menit dan istirahat 5 menit.

4. Jalannya permainan

a. Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang kalah sebagai penjaga dan

yang kalah sebagai penyerang.

b. Regu penjaga menempati  garisnya masing-masing dengan kedua kaki berada

diatas garis, sedangkan regu penyerang siap untuk masuk.

c. Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit.

d. Penyerang berusaha melewati garis depan dengan menghindari tangkapan atau

sentuhan pihak penjaga.

e. Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua

kaki berpijak diatas atau salah satu kaki berpijak diatas garis, sedangkan kaki

yang satu lagi melayang.

f. Permainan dinyatakan salah apabila kedua kaki keluar garis samping lapangan,

dan menggangu jalanya permainan.

g. Pergantian (penyerang menjadi penjaga atau sebaliknya). Pengantian diadakan

oleh wasit dengan membunyikan peluit setelah penyerang disentuh penjaga,

kedua kaki pemain keluar garis samping lapangan, menggangu jalannya

permainan, dantidak terjadi perubahan posisi selama 2 (dua ) menit.

h. Pengagantian  pemain  pada  saat  permainan  sedang  berhenti (pada saat

pergantian).
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i. Setiap pemain yang telah berhasil melewati seluruh garis dari garis depan

sampai dengan garis belakang dan dari garis belakang sampai dengan garis depan

langsung garis depan langsung dapat melanjutkan permainan seperti semula.

Demikian seterusnya permainan berlari tanpa berhenti kecuali kalau dihentikan

oleh wasit karena tertangkap atau tersetuh, pemain membuat kesalahan dan waktu

istirahat.

j. Istirahat apabila permainan telah berjalan 20 menit, wasit membunyikan peluit

tanda istirahat dan posisi pemain cacat. Apabila permainan babak kedua

dilanjutkan posisi pemain sama seperti pada saat permainan dihentikan.

k. Nilai, pemain yang telah berhasil melewati garis depan sampai dengan garis

belakang diberi nilai satu, dan pemain yang telah berhasil melewati garis belakang

sampai garis depan diberi nilai satu.

l. Wasit, Penjaga garis dan Pencacat nilai

1. Setiap pertandingan dipimpin oleh 2 orang wasit dan dibantu 2 orang penjaga

garis dan 2 orang pencatat nilai.

2. Kedua wasit mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama.

3. Wasit memberikan tanda dengan membunyikan peluit.

4. Penjaga garis  memberikan tanda dengan mengangkat bendera.

5. Pencatat nilai ditempatkan di samping garis depan dan garis belakang. Nilai /

angka dicatat di dua papan nilai.

6. Penentuan pemenang.

Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh setelah waktu

2x20 menit berakhir.
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2.1.8 Pentingnya Modifikasi Permainan

Gusril ( 2000: 46-48) dalam Donny W.Y.K, menyatakan bahwa modifikasi

memiliki keuntungan dan keefektivitasan, yang meliputi :

a) Meningkatkan Motivasi dan Kesenangan Siswa dalam Pembelajaran

Penjasorkes.

Orientasi pembelajaran olahraga dan permainan yang dimodifikasi ke

dalam penjasorkes, yaitu menimbulkan rasa senang ( gymfull) anak yang

mengikuti pembelajaran dengan rasa senang, tentu 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.

b) Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa

Prinsip dalam modifikasi olahraga dan  permainan adalah aktivitas belajar

( lerning activities). Oleh karena itu, dalam pembelajaran penjasorkes yang perlu

ditekankan adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak.

c) Meningkatkan Hasil Belajar penjasorkes siswa

Apabila pengalaman gerak anak sudah banyak, tentu akan meemberikan

kontribusi pada peningkatan kebugaran jasmaninya. Kebugaran jasmani

merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk modal dasar dalam

mendapatkan hasil belajar yang optimal.

d) Mengatasi Kekurangan Sarana Prasarana

Salah satu pendukung dalam proses pembelajaran penjasorkes adalah ketersediaan

sarana dan prasarana yang ada. Sarana merupakan alat yang digunakan dalam



25

pembelajaran penjasorkes, sedangkan prasarana menunjukan pada tempat atau

lapangan yang digunakan dalam pembelajaran penjasorkes.

2.1.9 Karakteristik Modifikasi Permainan Tradisional Gobag Sodor Bola

Dalam hal ini yang dimaksud adalah modifikasi model pembelajaran

permainan gobag sodor pada permainan bola tangan yang bertujuan supaya anak

bisa meningkatkan aktivitas olahraga dengan aktif, senang, dan tanpa ada rasa

jenuh. Cara bermain dan peraturan sama dengan permainan gobag sodor

sesungguhnya, tetapi yang digunakan dalam permainan ini menggunakan bola

tangan.

Tabel 1. Perbedaan permainan gobag sodor sebenarnya dengan modifikasi

permainan gobag sodor bola.

Perbedaan Gobag Sodor Modifikasi

Gobag Sodor

Keterangan

Bentuk dan ukuran

lapangan

Persegi

panjang,panjang

15 meter, lebar 9

meter

Persegi panjang

dengan tempat

pencetak bola

Disesuaikan

dengan jumlah

siswa dan luas

lapangan

sekolah yang

ada

Lamanya

permainan

2  x  20 menit 2  x  15 menit Dalam

permainan ini

pemain lebih

aktif
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1. Lapangan dan peralatan

Bentuk : persegi  panjang

Ukuran : disesuaikan  halaman  sekolah

Garis : garis dapat dengan kapur, tali, dan cat ( tidak     membahayakan

pemain)

Gambar 2.Lapangan Modifikasi Permainan Gobag Sodor Bola

Tempat cetak bola 3 mtr

garis start dan finish bola

13 mtr 8 mtr

Gambar 3.Lapangan Modifikasi Gobag Sodor Bola ( 12 pemain)

Gawang

garis  start

bola
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ukuran lapangan  untuk 12 pemain ( uji coba skala kecil )

1. Ukuran disesuaikan dengan halaman sekolah

2. Setiap tim 6 pemain

3. 1 lapangsn ada 8 petak dengan 2 tempat untuk mencetak bola dan 1 tempat

bola.

Gambar 4. Lapangan Modifikasi permainan gobak sodor untuk 38 pemain

Gawang

garis start bola

garis finish

Keterangan gambar:

Lapangan

: garis start

:Penjaga

: Pemain
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Gambar 5.Gawang

: gawang bisa mengunakan hula hop / kardus

Gambar 6. Tempat Bola

: Tempat bola kardus

Gambar 7. Bola Tangan

2.1.9.1 Peraturan Modifikasi Permainan Gobag Sodor Bola

1. Permainan dibagi menjadi dua tim, masing-masing tim terdiri minimal 6 orang

siswa dan kostum yang menang ( main) dikeluarkan dan yang kalah ( jaga )

dimasukkan.

2. Alokasi waktu permainan 2 x 15 menit.

3. penjaga dan pemain harus saling membantu tetapi harus berada didaerah yang

sudah ditentukan yaitu yang jaga harus berdiri di garis yang tersedia dan yang

main harus bisa masuk pada petak yang sudah disediakan. Pemain harus bisa
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melewati penjaga dari garis star dan finish kemudian  mencetak bola ketempat

yang sudah ditentukan.

4. Untuk mendapat nilai pemain yang bisa melewati penjaga dari garis star dan

kembali kefinish mendapat nilai 1 dan pemain bisa memasukkan bola ke

pencetak bola dapat nilai 2.

5. Apabila ada pemain yang sudah tertangkap 5 kali berarti mati dan bergantian

yang tadinya main menjadi jaga dan yang jaga gantian maen. Pemain dan

penjaga saling bekerja sama supaya tim dapat menang.

6. Tim yang mendapat poin atau nilai terbanyak adalah pemenangnya, dan yang

kalah diberi hukuman mengendong tenam yang menang.

2.2 Kerangka Berpikir

Sesuai dengan kompetisi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani,

Olahraga dan kesehatan di Sekolah Dasar, pada kenyataannya dalam proses

pembelajaran permainan di Sekolah Dasar masih dalam bentuk permainan baku,

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

pelaksanaan pembelajaran tersebut dijumpai anak-anak yang merasa tidak senang,

bosan, dan kurang aktif bergerak dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Model pengembangan permainan gobag sodor bola merupakan salah satu

upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang harus dikembangkan untuk siswa.

model pembelajaran gobag sodor bola diharapkan mampu membuat anak lebih

aktif bergerak dalam berbagi situasi dan kondisi yang menyenangkan.
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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 (2008:412) 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 mengembangkan pembelajaran permainan gobag sodor bola.

Pembelajaran permainan gobag sodor bola yang dimaksud dalam penelitian ini
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adalah pembelajaran. Penelitian ini 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 permainan gobag sodor bola dalam pembelajaran bola

tangan.

(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.
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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 Pengembangan gobag sodor bola dilakukan melalui beberapa

tahap. Pada gambar berikut disajikan tahap-tahap prosedur pengembangan model

pengembangan pembelajaran gobag sodor bola pada pembelajaran bola tangan

dalam penjasorkes.
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Gambar 8. Prosedur Model Pengembangan Permaianan Gobag Sodor Bola

Analisis Kebutuhan

Pembuatan Produk Awal

Uji Coba Kelompok Kecil

12 siswa di SDN 3 Manyaran
Semarng  Barat

Uji Coba Lapangan

38 siswa di DSN 3 Manyaran Semarang
Barat

Produk Akhir “lModel Permainan
Gobag Sodor Bola

Revisi Produk Akhir

Kajian Pustaka Observasi dan
Wawancara

Tinjauan Ahli Penjas
dan Ahli Pembelajaran

Revisi Produk Awal



34

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian

ini. Langkah tersebut bertujuan untuk menentukan apakah permainan gobag sodor

bola dapat diterapkan sebagai pembelajaran olahraga di SD Negeri Manyaran 3

Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang. Pada tahap ini peneliti

mengadakan observasi ke sekolah dengan cara pengamatan lapangan tentang

aktivitas siswa.

3.2.2 Pembuatan Produk Awal

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya

yaitu pembuatan produk model permainan gobag sodor yang dimodifikasi. Dalam

pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan

kajian teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli permainan dan guru

pendidikan jasmani sebagai ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil.

3.2.3 Uji Coba Produk

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu

Menetapkan disain uji coba, menentukan subyek uji coba, menyusun instrumen

pengumpulan data, dan menetapkan analisis data.

3.2.4 Revisi Produk Pertama

Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil

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

telah diuji cobakan.
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3.2.5 Uji Lapangan

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang

dikembangkan dengan menggunakan subyek uji coba pada 38 siswa kelas V SD

Negeri Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang.

3.2.6 Revisi Produk Akhir

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diuji cobakan siswa

kelas V SD Negeri Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kabupaten

Semarang.

3.2.7 Hasil Akhir

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa

modifikasi model pengembangan gobag sodor bola.

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

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efektifitas

dan manfaat produk yang dikembangkan.
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a) Uji Coba Kelompok Kecil

Pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok kecil terhadap produk yang

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V SD Negeri

Manyaran 3 yang berjumlah 12 siswa, yang diambil secara acak.

b) Uji Coba Lapangan

Pada tahap ini dilakukan uji coba lapangan terhadap produk yang

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V SD Negeri

Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang berjumlah 38

siswa. Pertama-tama siswa diberi penjelasan peraturan permainan gobag sodor

bola yang dimodifikasi yang telah direvisi dan kemudian melakukan uji coba

permainan gobag sodor bola yang telah dimodifikasi. Setelah uji coba siswa

mengisi kuisioner tentang permainan yang telah dilakukan.

Pelaksanaan uji coba kelompok kecil dilakukan melalaui beberapa tahapan

yaitu: Menetapkan disain uji coba, menentukan subyek uji coba, menyusun

instrumen pengumpulan data, dan menetapkan analisis data.

3.3.2 Subjek Uji Coba

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada

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

Bambang Priyono,M.Pd. adalah dosen di FIK UNNES dan dua ahli pembelajaran

bapak Sunardi dari SDN 3 Manyaran, ibu Ninik dari SDN 1 Purwoyoso. Variabel

yang dievaluasi ahli meliputi fasilitas dan perlengkapan serta menenangkan

pertandingan, aktifitas siswa dalam bermain. Untuk menghimpun data dari para
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ahli digunakan kuisioner. Hasil evaluasi ahli dari para ahli yang berupa masukan

dan saran terhadap produk yang telah dibuat, digunakan sebagai acuan dasar

pengembangan produk. Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

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

Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dipilih secara acak.

2. Uji coba lapangan yang terdiri dari 38 siswa kelas V SD Negeri

Manyaran 3 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sampel yang dipilih

adalah total sampling.

3.4 Jenis Data

Data yang diperoleh adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif

diperoleh dari hasil wawancara dan kuisoner dalam memilih jawaban dan saran-

saran.

3.5 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
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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

3: cukup baik

4: baik

5: sangat baik

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

digunakan pada kuesioner ahli:

Tabel 2. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner

No. Faktor Indikator Jumlah

1. Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar

kompetensi, keaktifan siswa, dan

kelayakan untuk diajarkan pada siswa

SD

15

Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang
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digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. Cara

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 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:

Tabel 4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner

No Faktor Indikator Jumlah

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktikkan

variasi gerak dalam bermain model

permainan gobag sodor bola

10

2 Kognitif Kemampuan siswa memahami

peraturan dan pengetahuan tentang

model permainan gobag sodor bola

10

3 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain

model permainan, serta nilai kerjasama,

sportivitas, dan kejujuran.

10
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3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data produk yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Data yang

berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis

kualitatif.

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari

Muhamad Ali (1987:184) yaitu :

Keterangan :

NP : Nilai dalam %

n : Nilai yang diproleh

N : jumlah seluruh data

100% : konstanta

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk

memperoleh data.

Tabel 5.  Klasifikasi Persentase
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BAB IV

HASIL PENGEMBANGAN

4.1. Penyajian Hasil Data Uji Coba I

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan

terutama berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu

dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis

proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya dilapangan, melakukan observasi

pembelajaran dan melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi

pustaka atau kajian literature.

Pada proses pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar pada

umumnya masih ditemui beberapa permasalahan antara lain pemanfaatan

lapangan yang belum maksimal dan tidak semua sekolah mempunyai halaman

atau sebuah lapangan yang cukup luas untuk pembelajaran penjasorkes,

keterbatasan alat olahraga, serta kurangnya modifikasi permainan tradisional di

dalam pendidikan jasmani, sehingga dijumpai siswa yang merasa tidak senang,

bosan, dan malas untuk bergerak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha mengembangkan model

pembelajaran permainan tradisional gobag sodor  bagi siswa kelas V sekolah
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dasar. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan

kualitas pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif dalam mengikuti

pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa, dan anak-

anak dapat mengetahui macam-macam permainan tradisional yang ada dan siswa

mampu mengambil pembelajaran di dalamnya baik itu berupa pembelajaran

moral, etika, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang mencerminkan

cinta tanah air dan bangsa, sehingga permainan tradisional tidak tergerus atau

menghilang disebabkan oleh kemajuan zaman yang pesat. Produk yang dihasilkan

diharapkan dapat membantu guru penjasorkes dalam memberiksn pembelajaran

permainan lebih bervariasi dengan mengunakan produk yang dihasilkan ini.

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal

Setalah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model

permaian tradisional gobag sodor  yang sesuai dengan siswa Sekolah Dasar.

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk menggunakan

langkah- langkah sebagai berikut :

1. Analisis tujuan dan karakteristik permainan tradisional gobag sodor di

Sekolah Dasar

2. Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar

3. Mengkaji literatur tentang prinsip -prinsip atau cara mengembangkan

modifikasi  permainan gobag sodor bola .

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model permainan gobag

sodor bola.

5. Menetapkan tujuan ,isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran.
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6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran.

7. Menyusun produk awal model pembelajaran permainan gobag sodor bola

Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal

pembelajaran permainan gobag sodor bola yang sesuai dengan siswa Sekolah

Dasar. Berikut akan disajikan draf produk awal permainan gobag sodor bola untuk

siswa Sekolah Dasar sebelum divalidasi oleh ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar :

4.1.3 Draf Produk Awal Model Permainan Gobag Sodor Bola

Draf produk awal model permainan gobag sodor bola yaitu permainan

yang dikembangkan dari permainan gobag sodor sesungguhnya dengan cara

memodifikasi mengunakan bola tangan. Lapangan berbentuk petak diawali

dengan start dan finish,  ada dua tempat cetak bola mengunakan holahop dan

tempat pengambilan bola memakai kardus. Pada penelitian awal model permainan

gobag sodor bola yaitu terdiri dari 2 tim, satu tim 6 pemain, ukuran lapangan

disesuaikan dengan  jumlah anak. Dalam permainan ini ada 2 game, 1 game

waktunya 15 menit dan istirahat 5 menit, pada pergantian game, jadi keseluruhan

waktu bermain adalah 30 menit ( 2 x 15 ).

4.1.3.1 Peraturan permainan

Berikut ini peraturan-peraturan dalam permainan gobag sodor bola:

1) Lapangan

Bentuk lapangan adalah persegi empat dengan ukuran panjang 4 x 4

meter, dimana 1,5 meter disamping lapangan yaitu untuk mencetak bola dan 1,5

meter depan lapangan tempat pengambilan bola, dan dibelakang lapangan 1,5
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meter yaitu garis start dan finish, jadi panjang lapangan yaitu 19 meter dan lebar

11 meter.

Gambar 9. Lapangan Modifikasi Permainan gobag sodor bola

Gawang 4 mtr

garis start dan finish

Tempat Bola

11mtr

19 mtr

2) Bola dalam permainan ini bola yang digunakan adalah bola tangan .

3) Tempat untuk mengambil bola mengunakan kardus, karena mudah untuk

menaruh bola.

4) Tempat untuk mencetak bola supaya mendapatkan poin dengan mngunakan

hulahop atau kardus.

5) Peraturan gobag sodor bola hampir sama dengan permainan gobag sodor

sebenarnya. Permainan ini terbagi atas 2 regu. Setiap regu terdiri dari 8

pemain. Semua pemain mengunakan nomor dadayang tampak dengan jelas.

Terdapat 1 kardus untuk mengambil bola dan 2 hulahop untuk mencetak bola.
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Cara mematikan lawan yaitu harus menyentuh anggota badan bagian bahu

sampai pinggul. Berikut ini dijabarkan tentang pemerolehan poin dalam

permainan gobag sodor bola :

a. Regu penjaga harus bias menyentuh pemain yang ada dalam lapangan

permainan, dan penjaga tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan.

b. Regu pemain harus bisa melewati regu penjaga dari star sampai finish.

c. Untuk mendapatkan poin pemain harus bisa melewati penjaga dari star –

finish mendapat poin 2 dan apabila bisa mencetak bola mendapat 1 poin.

d. Waktu pertandingan 2x 15 menit, dan istirahat 5 menit.

e. Permainan mengunakan pertandingan dimana yang mendapat nilai terbanyak

yaitu adalah pemenangnya.

4.1.4 Validasi Ahli

4.1.4.1 Validasi Ahli Draf Produk Awal

Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan gobag sodor

bola bagi siswa kelas V Sekolah Dasar sebelum diujicobakan dalam uji kelompok

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

dengan bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan satu ahli penjas (Drs. Bambang

Priyono, M.Pd.), dan dua ahli pembelajaran (Sunardi, S.Pd dan Ninik Mahraini

,S.Pd.) dengan kualifikasi: (1) Drs. Bambang Priyono, M.Pd, adalah dosen di FIK

UNNES, (2) Sunardi ,S.Pd adalah guru penjas SD Negeri 3 Manyaran Kecamatan

Semarang Barat Kabupaten Semarang (3) Ninik Mahrainai,S.Pd.) adalah guru

penjas di SD Negeri 1 purwoyoso.
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Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model

permainan gobag sodor bola, dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli dan guru

penjas Sekolah Dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek

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

Sekolah Dasar terhadap model permainan gobag sodor bola. Hasil evaluasi berupa

nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan menggunakan skala likert 1

sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu angka yang tersedia pada

lembar evaluasi.

4.1.4.2 Deskripsi Data Validasi Ahli

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan

pedoman untuk menyatakan apakah model permainan gobag sodor bola dapat

Penilaian sebelum uji coba skala kecil

No Kuesioner Ahli 1 Ahli 2
1. Kuesioner 1 5 5
2. Kuesioner 2 4 4
3. Kuesioner 3 5 4
4. Kuesioner 4 5 5
5. Kuesioner 5 5 4
6. Kuesioner 6 4 4
7. Kuesioner 7 5 4
8. Kuesioner 8 4 4
9. Kuesioner 9 5 5

10. Kuesioner 10 4 4
11. Kuesioner 11 5 4
12. Kuesioner 12 5 4
13. Kuesioner 13 4 4
14. Kuesioner 14 5 4
15. Kuesioner 15 5 4

Jumlah 70 63
Rata-Rata 4,667 4,2

Tabel.6. Penilaian sebelum Ujia coba
kecil
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digunakan sebagai uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berdasarkan hasil

pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan guru Penjas Sekolah

Dasar didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk dalam kategori penilaian

“baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model permainan Gobag Sodor

Bola bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba skala

kecil. Masukan berupa saran dan komentar pada produk model permainan

tradisional gobak sodor modifikasi, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap

model tersebut.

4.1.4.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil

Tabel .7. Hasil Revisi sebelum Uji Skala Kecil

No Nama Ahli Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi Saran perbaikan

1. Bambang.P.
M.Pd

Ukuran kotak Sangat sempit
mudah bagi
penjaga
menyentuh
pemain

Mohon agar
diperlebar lagi

2. Sunardi. S.Pd Ukuran
Lapangan
permainan

Pemain mudah
tersentuh
pemain

Ukuran lapangan
permainan perlu
diperluas.

Berdasarkan saran dari ahli dan guru Penjas Sekolah Dasar pada produk

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

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

Sekolah Dasar yaitu untuk lapangan diperlebar supaya anak bergerak dengan

leluasa.



48

4.1.4.4 Hasil Uji Skala Kecil

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

Aspek Pertanyaan Jawaban Presentase Kriteria

Psiko-

motori

k

1. 1. Apakah kamu dapat melakukan

permainan gobag sodor bola

dengan mudah?

2. Apakah menurut kamu permainan

gobag sodor bola sulit untuk

dimainkan?

3. Apakah kamu dapat

melakukan  gerakan  lari pada

permainan gobag sodor bola

dengan mudah?

4. Apakah  dalam  bermain gobag

sodor  bola kamu  kesulitan  saat

masuk dan melewati penjaga

garis?

5. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan melempar bola dalam

bermain gobag sodor bola dengan

mudah?

6. Apakah dalam  bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan  untuk

melempar melempar bola pada

teman kamu?

7.Apakah kamu dapat

melakukan gerakan menghindar  dari

lawan dalam permainan gobag sodor

bola dengan mudah?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

83,33

66,67

58,33

66,67

50,00

58,33

58,33

BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK
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8. Apakah dalam bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan untuk

menghindar dari lawan?

9. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

10.Apakah kamu merasa kesulitan

saat menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola?

TIDAK

YA

TIDAK

66,67

58,33

58,33

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

Kogni-

tif

1.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara permainan gobag sodor bola

dengan baik?

2.Apakah kamu dapat  menjelaskan

cara peraturan  dalam  permainan

gobag sodor bola dengan permainan

gobag sodor sesungguhnya dengan

baik?

3.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara sebelum bermain gobag sodor

bola?

4.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melempar bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

benar?

YA

YA

YA

YA

58,33

58,33

50,00

58,33

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK
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5. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

baik?

6.Apakah kamu dapat menjelaskan

apabila kamu telah  melanggar

permainan gobag sodor bola dengan

baik?

7.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menghidar dari lawan dengan

baik?

8.Apakah kamu dapat menjelaskan

kenapa seorang wasit  akan

memberikan teguran kepada

pemain?

9.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melewati penjaga garis supaya

kamu tidak tersentuh dalam

permainan gobag sodor bola?

10.Apakah kamu dapat menjelaskan

apa benar permainan gobag sodor

bola mudah dimainkan oleh setiap

orang?

YA

YA

YA

YA

YA

YA

50,00

58,33

50,00

58,33

50,00

58,33

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

Afektif
1. Apakah dalam permainan gobag

sodor bola perlu adanya kerja sama

dengan satu regu?

2. Apakah kamu sudah bekerja sama

YA

YA

75,00

75,00

BAIK

BAIK
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dengan baik dengan teman satu regu

dalam bermain gobag sodor bola?

3. Apakah dalam permainan gobag

sodor bola bila satu regu tidak ada

kerja sama akan mengalami

kekalahan?

4. Apakah perasaan kamu senang

dalam  bermainan gobag sodor

bola?

5. Apakah kamu takut saat

menghadapi lawan kamu dalam

permainan gobag sodor bola?

6. Apakah kamu bersungguh-

sungguh ketika bermain gobag

sodor bola?

7. Apakah kamu akan bekerja sama

dengan teman satu tim selama

permainan?

8. Apakah kamu menerima

seandainya kalah dalam permainan

gobag sodor bola?

9. Apakah kamu bisa menerima

hukuman dari wasit apabila kamu

melanggaran dalam permainan?

10. Apakah kamu ingin bermain

gobag sodor bola lagi?

RATA-RATA

YA

YA

TIDAK

YA

YA

YA

YA

YA

75,00

66,67

66,67

66,67

75,00

66,67

75,00

75,00

63,06

BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

CUKUP BAIK

BAIK

CUKUP BAIK

BAIK

BAIK

CUKUP BAIK
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4.1.4.5 Deskripsi Data Validasi Ahli Setelah Uji Skala kecil

Penilaian Uji Skala Kecil
No Kuesioner Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3
1. Kuesioner  1 5 4 4
2. Kuesioner  2 4 4 4
3. Kuesioner  3 5 4 4
4. Kuesioner  4 5 4 4
5. Kuesioner  5 5 4 4
6. Kuesioner  6 4 5 4
7. Kuesioner  7 5 5 5
8. Kuesioner  8 4 4 4
9. Kuesioner  9 5 5 5
10. Kuesioner  10 4 4 4
11. Kuesioner  11 5 4 4
12. Kuesioner  12 5 4 5
13. Kuesioner  13 4 5 4
14. Kuesioner  14 5 4 5
15. Kuesioner  15 5 4 5

Jumlah 70 64 65
Rata-Rata 4,667 4,267 4,333

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, Berdasarkan

hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 1 ahli Penjas dan 2 guru Penjas

Sekolah Dasar didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk dalam kategori

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

Gobag Sodor Bola bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji

coba lapangan.

Tabel. 9. Penilaian Ahli Setelah Uji Skala Kecil
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4.1.4.6 Hasil Revisi Ahli pada Uji Skala Kecil

No Nama Ahli Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi Saran perbaikan

1. Bambang.P.
M.Pd

Ukuran kotak Sangat mudah
bagi penjaga
untuk
menyentuh
pemain

Mohon agar
lapangannya diperluas
dengan ukuran dua
tangan, merentangkan
untuk ukuran 2 orang
agar pemain yang
masuk secara leluasa
dapat berekspresi /
bagi penjaga menjadi
lebih sulit, maka unsur
kecepatan, kelincahan,
reaksi, jadi bagian
yang menarik untuk
dikembangkan.

2. Sunardi. S.Pd Ukuran
Lapangan
permainan

Mudah bagi
penjaga
menyentuh
pemain

Ukuran lapangan
permainan perlu
ditambah / diperluas,
sehingga tingkat
kesulitan lebih
menantang.

3. Nini Mahraini Ukuran kotak Penjaga mudah
menyentuh
pemain

Ukuran lapangan
permainan perlu
diperluas.

Masukan berupa saran dan komentar pada produk model permainan

tradisional gobak sodor modifikasi, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap

model tersebut.

Tabel.10. Revisi Ahli Pada Uji Skala Kecil
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4.1.4.7 Data Hasil Uji Coba Lapangan (N=38)

Tabel. 11. Data Hasil Uji Coba Lapangan

Aspek Pertanyaan Jawaban Presentase Kriteria

Psiko-

motori

k

1.Apakah kamu dapat

melakukan permainan gobag sodor

bola dengan mudah?

2. Apakah menurut kamu

permainan gobag sodor bolasulit

untuk dimainkan?

3. Apakah kamu dapat

melakukan  gerakan  lari pada

permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

4. Apakah  dalam  bermain gobag

sodor  bola kamu  kesulitan  saat

masuk dan melewati penjaga garis

5. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan melempar bola dalam

bermain gobag sodor bola dengan

mudah?

6. Apakah dalam  bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan  untuk

melempar melempar bola pada

teman kamu?

7. Apakah kamu dapat

melakukan gerakan menghindar  dari

lawan dalam permainan gobag sodor

bola dengan mudah?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

83,33

73,68

71,05

81,58

89,47

86,84

76,32

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK
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8. Apakah dalam bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan untuk

menghindar dari lawan?

9. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

10. Apakah kamu merasa kesulitan

saat menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola?

TIDAK

YA

TIDAK

73,86

71,05

81,58

BAIK

BAIK

BAIK

Kogni-

tif

1. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara permainan gobag sodor bola

dengan baik?

2. Apakah kamu dapat  menjelaskan

cara peraturan  dalam  permainan

gobag sodor bola dengan permainan

gobag sodor sesungguhnya dengan

baik?

3. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara sebelum bermain gobag sodor

bola?

4. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melempar bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

benar?

5. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menangkap bola dalam

YA

YA

YA

YA

YA

73,68

81,58

76.32

73,68

76,32

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK
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permainan gobag sodor bola dengan

baik?

6. Apakah kamu dapat menjelaskan

apabila kamu telah  melanggar

permainan gobag sodor bola dengan

baik?

7.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menghidar dari lawan dengan

baik?

8. Apakah kamu dapat menjelaskan

kenapa seorang wasit  akan

memberikan teguran kepada

pemain?

9. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melewati penjaga garis supaya

kamu tidak tersentuh dalam

permainan gobag sodor bola?

10. Apakah kamu dapat

menjelaskan apa benar  permainan

gobag sodor bola mudah dimainkan

oleh setiap orang?

YA

YA

YA

YA

YA

71,05

73,68

71,05

78,95

76,32

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

Afektif

1. Apakah dalam permainan gobag

sodor bola perlu adanya kerja sama

dengan satu regu?

2. Apakah kamu sudah bekerja sama

dengan baik dengan teman satu regu

dalam bermain gobag sodor bola?

3. Apakah dalam permainan gobag

YA

YA

YA

97,37

84,21

78,95

SANGAT

BAIK

BAIK

BAIK
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sodor bola bila satu regu tidak ada

kerja sama akan mengalami

kekalahan?

4. Apakah perasaan kamu senang

dalam  bermainan gobag sodor

bola?

5. Apakah kamu takut saat

menghadapi lawan kamu dalam

permainan gobag sodor bola?

6. Apakah kamu bersungguh-

sungguh ketika bermain gobag

sodor bola?

7. Apakah kamu akan bekerja sama

dengan teman satu tim selama

permainan?

8. Apakah kamu menerima

seandainya kalah dalam permainan

gobag sodor bola?

9. Apakah kamu bisa menerima

hukuman dari wasit apabila kamu

melanggaran dalam permainan?

10. Apakah kamu ingin bermain

gobag sodor bola lagi?

RATA-RATA

YA

TIDAK

YA

YA

YA

YA

YA

94,74

89,47

86,84

92,11

97,37

89,47

76,32

85,18

SANGAT

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

SANGAT

SANGAT

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK
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4.1.4.8 Deskripsi Data Penilaian Ahli Uji Coba Lapangan

Tabel. 12. Data Penilaian Uji Coba Lapangan

Penilaian UjiAhli
No Kuesioner Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3
1. Kuesioner  1 5 4 4
2. Kuesioner  2 4 4 4
3. Kuesioner  3 4 4 4
4. Kuesioner  4 5 4 4
5. Kuesioner  5 4 4 4
6. Kuesioner  6 5 4 4
7. Kuesioner  7 4 4 4
8. Kuesioner  8 5 4 4
9. Kuesioner  9 5 4 4
10. Kuesioner  10 4 4 4
11. Kuesioner  11 5 4 4
12. Kuesioner  12 4 4 4
13. Kuesioner  13 4 4 4
14. Kuesioner  14 4 5 4
15. Kuesioner  15 5 4 4

Jumlah 67 61 60
Rata-Rata 4,73 4,66 4,66
persentase 89,33 81,33 80,00

rata presentase 83,55

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, Berdasarkan

hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 1 ahli Penjas dan 2 guru Penjas

Sekolah Dasar didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk dalam kategori

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

Gobag Sodor Bola bagi siswa kelas V Sekolah Dasar dapat digunakan sebagai

alternative dalam pembelajaran penjasorkes.
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4.1.4.9 Revisi Hasil Uji Coba Lapangan

Tabel 13. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan

No. Nama Ahli Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi Saran
perbaikan

1. Drs. Bambang
Priyono, M.Pd

Lapangan
untuk main
baik

Tidak sempit
sehingga anak
leluasa untuk
bergerak

Maka agar
dipraktikan
anak pengajar

2. Sunardi, S.Pd Lapangan
sudah cukup
baik.

Lapangan
tidak sempit
mudah anak
bergerak

Lapangan
lebih lebar
supaya lebih
menantang

3. Nini Mahraini Lapangan baik Siswa dapat
bergerak

Bisa
dipraktikan

Masukan berupa saran dan komentar pada produk model permainan

tradisional gobak sodor modifikasi, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap

model tersebut.

4.2. Hasil Analisis Data Uji Coba Skala kecil

Setelah produk model permainan gobag sodor bola divalidasi oleh ahli

dan para guru Penjas Sekolah Dasar serta dilakukan revisi, maka pada tanggal 17

Juli 2012 produk diuji cobakan kepada siswa kelas V SDN Manyaran 3 Kec.

Semarang Barat yang berjumlah 12 siswa. Pengambilan sampel dengan

menggunakan metode sampel secara acak (random sampling).

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat

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

dasar melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba lapangan.
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Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan

pembelajaran siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan gobag sodor bola

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

kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji kelompok kecil. Siswa

cenderung aktif bergerak dalam melakukan permainan gobag sodor bola. Dengan

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

Tabel 14 . Pengukuran Denyut Nadi Uji Skala Kecil

Frekwensi denyut nadi
(kali/menit)

Jumlah siswa sebelum
aktivitas

Jumlah siswa sesudah
akvifitas

61-70 4

71-80 5

81-90 3

91-100 5

101-110 4

111-120 3

121-130

no. nama siswa
jenis

kelamin
denyut
awal

denyut
akhir

1 Surya Pratama Putra 72 113
2 Izhar Perwira Putra 81 115
3 Muhammad Faiz A Putra 75 112
4 Arya Satria Putra 77 102
5 Yakni Dharma M Putra 82 105
6 Raysi Iqbal P Putra 80 103
7 alfian ningrum putri 71 101
8 Nova Wulamn putri 67 91
9 Syifa Huraira putri 60 92
10 Dinda Karisma putri 65 91
11 Hana Sima putri 68 93

Tabel.15. Keterangan Denyut nadi Skala Kecil
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Sumber : Hasil penelitian uji skala kecil

Berdasar data pada hasil koesioner yang diisi para siswa diperoleh

presentase jawaban yang sesuai dengan aspek yang dinilai sebesar 63,06%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model pengembangan permainan

gobag sodor bola ini memenuhi kriteria Cukup Baik sehingga dapat digunakan

untuk siswa kelas V SDN Manyaran.

Gambar 10.Grafik uji skala kecil

4.2.1 Analisis Data Uji Coba Kelompok Kecil

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

berdasarkan tabel anilalisis data uji coba kelompok kecil yang diperoleh melalui

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut :
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12 Rizka H putri 64 91
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Rata-rata 71,83 100,75
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a) Aspek Psikomotorik

1. Aspek melakukan permainan gobag sodor bola didapat presentase 83,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2. Aspek perbedaan permainan gobag sodor bola sulit dimainkan, didapat

presentase 66,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

3. Aspek  melakukan gerakan lari, didapat presentase 58,33%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek kesulitan saat masuk dan melewati pejaga garis dalam permainan gobag

sodor bola, didapat presentase 66,67%. Berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek

ini dapat digunakan.

5. Aspek melakukan gerakan lempar, didapat presentase 50,00%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

6. Apsek kesulitan gerakan melempar pada permainan gobag sodor bola, didapat

presentase 58,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7. Aspek melakukan gerakan menghindar dari lawan, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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8. Aspek kesulitan gerakan menghindar, didapat presentase 66, 67%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

9. Aspek melakukan gerakan menangkap bola, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

10. Aspek kesulitan gerakan menangkap bola, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

b.) Aspek Kognitif

1. Aspek menjelaskan permainan gobag sodor bola, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2. Aspek menjelaskan peraturan dalam permainan, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

3. Aspek menjelaskan cara sebelum bermain, didapat presentase 50,00%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek menjelaskan cara melempar bola, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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5. Aspek menjelaskan cara menangkap bola, didapat presentase 50,00%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

6. Aspek menjelaskan pelanggaran dalam permainan, didapat presentase 58,33%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7. Aspek menjelaskan cara menghindar dalam permainan, didapat presentase

50,00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapakan maka aspek ini telah

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

8. Aspek menjelaskan wasit menegur pemain dan penjaga, didapat presentase

58,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah

memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

9. Aspek menjelaskan cara melewati penjaga garis, didapat presentase 50,00%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria cukup baik sehingga aspaek ini dapat digunakan.

10. Aspek menjelaskan permainan ini dapat dimainkan setiap orang, didapat

presentase 58,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga aspaek ini dapat digunakan.

c.) Aspek Afektif

1. Aspek perlu adanya kerjasama, didapat persentase 75,00%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.
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2. Aspek kerjasama dengan regu, didapat presentase 66,67%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

3. Aspek tidak ada kerjasama akan mengalami kekalahan,didapat presentase

75,00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka  aspek ini telah

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek perasaan senang, didapat presentase 75,00%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

5. Aspek perasaan takut, didapat presentase 66,67%, Berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

6. Aspek kesungguhan dalam bermain, didapat presentase 66,67%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7. Aspek akan bekerjasama, didapat presentase 75,00%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

8. Aspek menerima kekalahan, didapat presentase 66,67%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup baik

sehingga aspek ini telah digunakan.
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9. Aspek menerima hukuman saat kalah, didapat presentase 75,00%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

10. Aspek ingan bermain lagi, didapat presentase 75,00%. Berdasarkan criteria

yang telah dirtetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli

pembelajaran dan uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan.

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model

permainan kaskor diujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas V SD N 3

Manyaran, perlu untuk dicari solusi dan pemecahannya. Hal ini sangat perlu

dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini adalah beberapa

permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada skala kecil yaitu :

1. Pemain

Dalam pelaksanaan uji coba kecil, masing-masing tim harus aktif

bergerak. Tim pemain harus bisa mendapatkan poin/nilai sebanyak-banyaknya

dan tim penjaga harus bisa menjaga pertahanan daerah yang sudah ditentukan.

Untuk pemain yang terkena penjaga harus keluar dari lapangan, apabila pemain

sudah terkena penjaga 3x maka permainan harus diubah, yang tadinya penjaga

menjadi pemain dan pemain jadi penjaga. Bagi pemain yang sudah terkena harus

dibedakan antara yang masih aktif dan sudah terkena penjaga, sehingga pemain

penjaga tidak bingung untuk membedakan antara pemain yang aktif dan yang
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terkena penjaga. Dengan permasalahan tersebut maka pemain cenderung kurang

kompetitif.

2. Lapangan

Lapangan kurang luas sehingga pemain tidak leluasa untuk bergerak.

3. Pencatat nilai disamping pemain.

4.3 Revisi Produk

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar pada produk

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

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

penjas  Sekolah Dasar terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah

uji coba skala kecil. Proses revisi sebagai berikut:

1. Untuk pemain yang sudah terkena oleh penjaga harus berdiri di belakang

pemain supaya tidak menganggu permain dan penjaga.

2. Lapangan diperluas lagi supaya anak banyak bergerak.

3. Pencatat nilai harus diluar lapangan dan jangan disamping pemain.

4.3.1 Draf Setelah Uji Coba Skala Kecil

4.3.1.1 Pengertian Model Pengembangan Permainan Gobag Sodor Bola

Gobag sodor bola adalah permainan yang dikembangkan dari permainan

goba sodor sesungguhnya dengan cara memodifikasi beberapa peraturan dan

bentuk permainan. Pemain dibagi menjadi 2 regu, jumlah pemain pada satu regu

berjumlah 6 orang. Jumlah babak dalam permainan ini terdiri dari 2 babak.

Dengan waktu 15 menit pada setiap babak, waktu istirahat kurang lebih 5 menit
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pada saat pergantian babak, jadi keseluruhan waktu bermain adalah ( 2 x 15

menit). Permulaan permainan gobag sodor bola dilakukan dengan tos atau suit,

yang menang menjadi regu penyerang dan yang kalah menjdi regu penjaga.

4.3.1.2 Peraturan Permainan Gobag Sodor Bola

Berikut adalah peraturan dalam permainan gobag sodor bola. Peraturan

tersebut antara lain :

1) Fasilitas dan peralatan

a. Bola : dalam permainan gobag sodor bola ini mengunakan bola tangan, setiap

regu harus bisa mencek bola untuk mendapatkan poin. Bola tangan ini

diletakkan di kardus.

b. Gawang: dalam permainan ini untuk mencetak bola dengan cara memasukan

bola ke kardus atau hulahop yang kecil, supaya mendapat poin atau nilai yang

banyak. Alat ini diletakkan di samping lapangan.

c. Alat untuk mengambil bola

Dalam permainan ini untuk mengambil bola dengan mengunakan kardus supaya

bola tidak berantakan. Tempat ini diletakan didepan lapangan

d. Lapangan
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Gambar 11. Lapangan Modifikasi Permainan gobag sodor bola
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= pemain
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e. Wasit

 Permainan gobag sodor bola dipimpin oleh satu wasit.

 Wasit mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya permainan.

 Posisi wasit berada dekat dengan lapangan.

f. Lama permainan

 Permainan dibagi 2 babak.

 Tiap babak terdiri dari 15 menit.

 Waktu istirahat 5 menit.

4.3.1.2 Cara Bermain Gobag Sodor Bola

1) Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang menang menjadi pemain

dan yang kalah menjadi penjaga.

2) Regu penjaga menempati posisinya dilapangan dengan menginjak garis yang

sudah ada dilapangan dan regu penyerang berada diluar lapangan dan siap

menyerang

3) Permainan dimulai ketika peluit dibunyikan serta pemain dan penjaga sudah

siap.

4) Penyerang berusaha melewati garis depan dengan menghindari tangkapan atau

seutuhan dari pihak penjaga. Apabila tersentuh penjaga, pemain boleh

mengikuti permainan dengan mengulangi lagi dari awal.

5) Bagi pemain penyerang yang tersentuh pemain penjaga, harus meninggalkan

atau keluar dari lapangan dan kembali lagi ke garis start untuk mulai dari awal.
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6) Penjaga berusaha menyentuh penyerang dengan tangan dalam posisi kedua

kaki berpijak diatas atau salah satu kakinya melayang.

7) Pergantian ( penyerang menjadi penjaga dan sebaliknya) apabila penyerang

tersentuh penjaga sebanyak 5x.

8) Pemain berhasil apabila pemain masuk start dan kembali ke finish mendapat

poin/nilai 2, kemudian dapat memasukan bola mendapat poin/nilai 1.

9) Bagi regu yang kalah harus bernyanyi.

Dalam permainan ini sangat diharapkan siswa dapat bergerak secara aktif,

merasa senang, disiplin, dan kerjasama tim serta nilai kejujuran.

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba Lapangan

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta

uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam

lingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh siswa kelas V SD N 3

Manyaran Semarang Barat yang berjumlah 38 siswa. Data uji coba lapangan

dihimpun dengan menggunakan pengukuran denyut nadi dan kuesioner. Berikut

tabel denyut nadi dari uji lapangan:

Tabel 16 . Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Lapangan

Frekwensi denyut nadi

(kali/menit)

Jumlah siswa

sebelum aktivitas

Jumlah siswa

sesudah aktivitas

61-70 16

71-80 10
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81-90 12

91-100 14

101-110 12

111-120 12

121-130

Sumber : Hasil penelitian uji lapangan

Tabel .17. Keterangan Denyut nadi Uji Lapangan

No Nama

Denyut nadi
(permenit)

Sebelum Sesudah
1. Eka Rahmania61 91
2. Etiko 82 112
3. Tegar Satria 75 103
4. Tegar Trapsilo 76 102
5. Agnes Sukma 63 92
6. Alfian Ningrum.D 62 91
7. Alviana Oktaviana 61 91
8. Arina Priandini 62 91
9. Arya Satriya 76 102
10. Augi Putri 65 93
11. Clarisa Oktaviani 60 91
12. Dani Sabella G 65 92
13. Devanda.P 62 91
14. Dikan Riski 78 101
15. Dinda Karisma 63 92
16. Dwi Aditya 83 112
17. Diah Ayu .K.D 73 102
18. Fajar K.D 74 104
19. Gita Asri M 72 102
20. Hanna Shima S 63 92
21. Ika Nur 76 102
22. Izhar Perwira 82 114
23. Johan Crisnando 82 112
24. Lisna Rahmawati 62 92
25. M. Faizh 83 113
26. M. Husein 81 112
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Berdasarkan data uji lapangan didapatkan persentase sebesar 85,18%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan gobag sodor bola ini

telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V

Sekolah Dasar Negeri 3 Manyaran Semarang Barat. Berikut tabel persentase

kuesioner siswa. Data Hasil Uji Coba Lapangan (N=38)

27. Naufal Qori'syah 72 102
28. Nova Wulan 64 91
29. Rasyid Iqbal 82 112
30. Rifka . H 62 91
31. Riska Hanantik 71 102
32. Salma .R.B 73 102
33. Surya Pratama 84 115
34. Syifa Huraira 71 101
35. Yakni Dharma 83 114
36. Adrian Enggar . B 82 111
37. Ibnu Sena 81 113
38. Tio Andika 82 112

Jumlah 2749 3858
Rata-rata 72,34 101,53

Aspek Pertanyaan Jawaban Presentase Kriteria

Psiko-

motori

k

1.Apakah kamu dapat

melakukan permainan gobag sodor

bola dengan mudah?

2. Apakah menurut kamu

permainan gobag sodor bolasulit

untuk dimainkan?

3. Apakah kamu dapat

melakukan  gerakan  lari pada

permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

4. Apakah  dalam  bermain gobag

YA

TIDAK

YA

TIDAK

83,33

73,68

71,05

81,58

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK
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sodor  bola kamu  kesulitan  saat

masuk dan melewati penjaga garis

5. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan melempar bola dalam

bermain gobag sodor bola dengan

mudah?

6. Apakah dalam  bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan  untuk

melempar melempar bola pada

teman kamu?

7. Apakah kamu dapat

melakukan gerakan menghindar  dari

lawan dalam permainan gobag sodor

bola dengan mudah?

8. Apakah dalam bermain gobag

sodor bola kamu kesulitan untuk

menghindar dari lawan?

9. Apakah kamu dapat melakukan

gerakan menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

10. Apakah kamu merasa kesulitan

saat menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

89,47

86,84

76,32

73,86

71,05

81,58

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK



75

Kogni-

tif

1. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara permainan gobag sodor bola

dengan baik?

2. Apakah kamu dapat  menjelaskan

cara peraturan  dalam  permainan

gobag sodor bola dengan permainan

gobag sodor sesungguhnya dengan

baik?

3. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara sebelum bermain gobag sodor

bola?

4. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melempar bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

benar?

5. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan

baik?

6. Apakah kamu dapat menjelaskan

apabila kamu telah  melanggar

permainan gobag sodor bola dengan

baik?

7.Apakah kamu dapat menjelaskan

cara menghidar dari lawan dengan

baik?

8. Apakah kamu dapat menjelaskan

kenapa seorang wasit  akan

memberikan teguran kepada

pemain?

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

73,68

81,58

76.32

73,68

76,32

71,05

73,68

71,05

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK
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9. Apakah kamu dapat menjelaskan

cara melewati penjaga garis supaya

kamu tidak tersentuh dalam

permainan gobag sodor bola?

10. Apakah kamu dapat

menjelaskan apa benar  permainan

gobag sodor bola mudah dimainkan

oleh setiap orang?

YA

YA

78,95

76,32

BAIK

BAIK

Afektif

1. Apakah dalam permainan gobag

sodor bola perlu adanya kerja sama

dengan satu regu?

2. Apakah kamu sudah bekerja sama

dengan baik dengan teman satu regu

dalam bermain gobag sodor bola?

3. Apakah dalam permainan gobag

sodor bola bila satu regu tidak ada

kerja sama akan mengalami

kekalahan?

4. Apakah perasaan kamu senang

dalam  bermainan gobag sodor

bola?

5. Apakah kamu takut saat

menghadapi lawan kamu dalam

permainan gobag sodor bola?

6. Apakah kamu bersungguh-

sungguh ketika bermain gobag

sodor bola?

7. Apakah kamu akan bekerja sama

YA

YA

YA

YA

TIDAK

YA

YA

97,37

84,21

78,95

94,74

89,47

86,84

92,11

SANGAT

BAIK

BAIK

BAIK

SANGAT

BAIK

BAIK

BAIK

BAIK

SANGAT



77

Gambar 12.grafik uji coba lapangan
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yang sesuai 85,18 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan

kaskor telah memenehui kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas

V SD N 3 Manyaran

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh

melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.) Aspek Psikomotorik

1. Aspek melakukan permainan gobag sodor bola didapat presentase 94,74%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2. Aspek perbedaan permainan gobag sodor bola sulit dimainkan, didapat

presentase 92,11%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

3. Aspek  melakukan gerakan lari, didapat presentase 89,47%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek kesulitan saat masuk dan melewati pejaga garis dalam permainan gobag

sodor bola, didapat presentase 81,58%. Berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini

dapat digunakan.

5. Aspek melakukan gerakan lempar, didapat presentase 89,47%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.
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6. Apsek kesulitan gerakan melempar pada permainan gobag sodor bola, didapat

presentase 92,11%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7. Aspek melakukan gerakan menghindar dari lawan, didapat presentase 78,95%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

8. Aspek kesulitan gerakan menghindar, didapat presentase 89,47%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.

9. Aspek melakukan gerakan menangkap bola, didapat presentase 92,11%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

10. Aspek kesulitan gerakan menangkap bola, didapat presentase 94,47%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

b.) Aspek Kognitif

1. Aspek menjelaskan permainan gobag sodor bola, didapat presentase 73,68%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2. Aspek menjelaskan peraturan dalam permainan, didapat presentase 81,58%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.
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3. Aspek menjelaskan cara sebelum bermain, didapat presentase 76,32%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek menjelaskan cara melempar bola, didapat presentase 73,68%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

5. Aspek menjelaskan cara menangkap bola, didapat presentase 76,32%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

6. Aspek menjelaskan pelanggaran dalam permainan, didapat presentase 71,05%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

7. Aspek menjelaskan cara menghindar dalam permainan, didapat presentase

73,68%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapakan maka aspek ini telah

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

8. Aspek menjelaskan wasit menegur pemain dan penjaga, didapat presentase

71,05%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

9. Aspek menjelaskan cara melewati penjaga garis, didapat presentase 78,95%.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria

baik sehingga aspaek ini dapat digunakan.
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10. Aspek menjelaskan permainan ini dapat dimainkan setiap orang, didapat

presentase 76,32%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspaek ini dapat digunakan.

c.) Aspek Afektif

1. Aspek perlu adanya kerjasama, didapat persentase 97,37%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat

baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

2. Aspek kerjasama dengan regu, didapat presentase 84,21%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

3. Aspek tidak ada kerjasama akan mengalami kekalahan,didapat presentase

78,95%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka  aspek ini telah

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.

4. Aspek perasaan senang, didapat presentase 94,74%. Berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga

aspek ini dapat digunakan.

5. Aspek perasaan takut, didapat presentase 89,47%, Berdasarkan kriteria yang

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek

ini dapat digunakan.

6. Aspek kesungguhan dalam bermain, didapat presentase 86,84%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.
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7. Aspek akan bekerjasama, didapat presentase 92,11%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.

8. Aspek menerima kekalahan, didapat presentase 97,37%. Berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik

sehingga aspek ini telah digunakan.

9. Aspek menerima hukuman saat kalah, didapat presentase 89,47%. Berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.

10. Aspek ingan bermain lagi, didapat presentase 97,37 %. Berdasarkan criteria

yang telah dirtetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik

sehingga aspek ini dapat digunakan.

4.5.1 Pembahasan

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

83,55%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk permainan

gobag sodor bola ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan

untuk siswa V SDN 3 Manyaran Barat.

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

penilaian 86%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk

permainan gobag sodor bola ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat

digunakan untuk siswa V SDN 3 Manyaran Semarang Barat.

Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran 1 didapat rata-rat 4,7,

ahli penjas 1 dan 2 didapat rata-rata penilaian 4,6%. Berdasarkan kriteria yang
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telah ditetapkan maka produk permainan gobag sodor bola ini telah memenuhi

kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa V SDN 3 Manyaran

Semarang Barat.

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat presentasi pilihan

jawaban yang sesuai 63,06 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka

produk permainan gobag sodor bola ini telah memenuhi kriteria cukup baik,

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

kelas V SDN 3 Manyaran Semarang Barat.

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat presentasi pilihan jawaban

yang sesuai 85,18%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk

permainan gobag sodor bola ini memenuhi kriteria baik, sehingga dari uji coba

lapangan model ini dapat digunakan untuk siswa kelas V SD N 3 Manyaran

Semarang Barat.

4.5.2 Kelemahan Produk

Secara umum, permainan ini hampir tidak memenuhi kelemahan. Namun

ada beberapa nilai yang menjadikan permainan tersebut kurang begitu lengkap.

Berikut ini adalah poin-poinnya:

a.) Dari segi seragam (kaos tim)

Untuk lingkup sekolah dasar memang jarang sekali yang memiliki

seragam khusus untuk melakukan permainan ini. Akan tetapi hal ini bisa disiasati

dengan cara, apabila antara kedua tim memakai seragam yang sama, dapat

menggunakan alternatif yaitu: (1) memakaikan nomor dada dengan warna yang

berbeda, (2) salah satu tim baju masuk dan yang tim satunya baju keluar.
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b.) Dari segi lahan

Dalam melakukan permainan gobag sodor bola memerlukan adanya lahan

atau lapangan yang cukup besar dan memadahi ditinjau dari segi peraturan. hal ini

bisa menjadi permasalahan bagi sekolah yang hanya memiliki lahan atau lapangan

yang tidak cukup luas untuk melakukan permainan ini. hal ini bisa disiasati

dengan cara mengurangi jumlah pemain atau siswa untuk saling bergantian.
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BAB V

KAJIAN DAN SARAN

5.1 Kajian Prototipe Produk

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk

model permainan gobag sodor bola yang berdasarkan data pada saat uji coba skala

kecil (N= 12) dan uji coba lapangan ( N=38 )

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian

maka dilakukan beberapa revisi meliputi :

1) Lapangan permainan diperluas supaya anak leluasa saat bermain.

2) Pemain harus bisa memasukan bola ke tempat yang sudah disediakan.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi

ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1 Produk model pengembangan permainan gobag sodor bola sudah dapat

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

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

Pembelajaran I dan analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran II. Nilai penilaian

mereka rata – rata adalah 83,55 berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada

maka produk permainan gobag sodor bola ini memenuhi kriteria BAIK sehingga

dapat digunakan untuk siswa kelas V  Sekolah Dasar di Manyaran Semarang

Barat.
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5.1.2 Produk model pengembangan permainan gobag sodor bola sudah dapat

digunakan untuk siswa kelas V di Sekolah Dasar di Manyaran Semarang Barat.

Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat presentase

63,06%, dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat presentase  85,18%

Berdasarkan kriteria yang ada maka pembelajaran melalui permainan gobag sodor

bola ini telah memenuhi kriteria BAIK sehingga dapat digunakan sebagai

pembelajaran siswa kelas V SDN di Manyaran Semarang Barat.

5.1.3 Produk model pengembangan pembelajaran gobag sodor bola dapat

meningkatkan aktivitas gerak siswa. Karena dalam permainan ini siswa dapat

bergerak aktif, saling bekerjasama dan kekompakan regu supaya dapat mencetak

nilai bagi pemain, dan bagi penjaga untuk menjaga daerah serang, sehingga siswa

termotivasi untuk bergerak aktif.

5.2 Saran

1) Model pengembangan pembelajaran gobag sodor bola ini salah satu

pembelajaran  alternatif yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran

penjasorkes di Sekolah Dasar dalam konteks permainan.

2) Dalam pembelajaran penjasorkes pada anak usia sekolah dasar sebaiknya

dibuat model modifikasi permainan yang menarik, supaya anak dalam

pembelajaran tidak bosan.

3) Dalam permainan ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih perlu

adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut, sehingga pembelajaran

permainan tradisional ini dapat digunakan lebih efektif.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
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Lampiran 2
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Lampiran 3
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Lampiram 4
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Lampiran 5

Nama siswa di SDN 3 Manyaran Kelas V

Penelitian skala kecil

No Nama Jenis Kelamin

1. Surya  P L
2. Izhar Perwira L
3. M. Faiz. A L
4. Arya Satria L
5. Yakni .D.M L
6. Raysi iqbal. P L
7. Alfian Ningrum P
8. Nova .W P
9. Syifa. H P
10. Dinda .K P
11. Hanna Sima P
12. Riska .H P
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Lampiran 6

Hasil denyut nadi skala kecil

No. Nama siswa
Jenis

kelamin
denyut
awal

denyut
akhir

1 Surya Pratama Putra 72 113
2 Izhar Perwira Putra 81 115
3 Muhammad Faiz A Putra 75 112
4 Arya Satria Putra 77 102
5 Yakni Dharma M Putra 82 105
6 Raysi Iqbal P Putra 80 103
7 alfian ningrum putri 71 101
8 Nova Wulamn putri 67 91
9 Syifa Huraira putri 60 92
10 Dinda Karisma putri 65 91
11 Hana Sima putri 68 93
12 Rizka H putri 64 91

Jumlah 862 1209
Rata-rata 71,83 100,75
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Lampiran 7

Hasil Denyut Nadi Uji Coba Lapangan

No Nama

Denyut nadi
(permenit)

Sebelum Sesudah
1. Eka Rahmania 61 91
2. Etiko 82 112
3. Tegar Satria 75 103
4. Tegar Trapsilo 76 102
5. Agnes Sukma 63 92
6. Alfian Ningrum.D 62 91
7. Alviana Oktaviana 61 91
8. Arina Priandini 62 91
9. Arya Satriya 76 102
10. Augi Putri 65 93
11. Clarisa Oktaviani 60 91
12. Dani Sabella G 65 92
13. Devanda.P 62 91
14. Dikan Riski 78 101
15. Dinda Karisma 63 92
16. Dwi Aditya 83 112
17. Diah Ayu .K.D 73 102
18. Fajar K.D 74 104
19. Gita Asri M 72 102
20. Hanna Shima S 63 92
21. Ika Nur 76 102
22. Izhar Perwira 82 114
23. Johan Crisnando 82 112
24. Lisna Rahmawati 62 92
25. M. Faizh 83 113
26. M. Husein 81 112
27. Naufal Qori'syah 72 102
28. Nova Wulan 64 91
29. Rasyid Iqbal 82 112
30. Rifka . H 62 91
31. Riska Hanantik 71 102
32. Salma .R.B 73 102
33. Surya Pratama 84 115
34. Syifa Huraira 71 101
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35. Yakni Dharma 83 114
36. Adrian Enggar . B 82 111
37. Ibnu Sena 81 113
38. Tio Andika 82 112

Jumlah 2749 3858
Rata-rata 72,34 101,53
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Lampiran 8

KUESIONER PENILAIAN UNTUK SISWA

MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN GOBAK SODOR BOLA

PADA

PERMAINAN BOLA TANGAN

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

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

jujurnya.

2. Jawablah secara runtut dan jelas.

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau b

sesuai dengan pilihanmu.

4. Selamat mengisi dan terima kasih.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Sekolah : ...........................................................................

Nama Siswa : ...........................................................................

Umur : ...........................................................................

Kelas : ...........................................................................

Jenis Kelamin : ...........................................................................

Tanda tangan siswa : ………………………….
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Psikomotorik

1. Apakah kamu dapat melakukan permainan gobag sodor bola dengan

mudah?

a. Ya

b. Tidak

2. Apakah menurut kamu permainan gobag sodor bola sulit untuk

dimainkan?

a. Ya

b. Tidak

3. Apakah kamu dapat  melakukan  gerakan  lari pada permainan gobag

sodor bola dengan mudah?

a. Ya

b. Tidak

4. Apakah  dalam  bermain gobag sodor  bola kamu  kesulitan  saat  masuk

dan melewati penjaga garis?

a. Ya

b. Tidak

5. Apakah kamu dapat melakukan gerakan melempar bola dalam bermain

gobag sodor bola dengan mudah?

a. Ya

b. Tidak

6. Apakah dalam  bermain gobag sodor bola kamu kesulitan  untuk melempar

bola pada teman kamu?

a. Ya

b. Tidak

7. Apakah kamu dapat melakukan gerakan menghindar  dari lawan dalam

permainan gobag sodor bola dengan mudah?

a. Ya

b. Tidak
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8. Apakah dalam bermain gobag sodor bola kamu kesulitan untuk

menghindar dari lawan?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah kamu dapat melakukan gerakan menangkap bola dalam

permainan gobag sodor bola dengan mudah?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah kamu merasa kesulitan saat menangkap bola dalam permainan

gobag sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

Kognitif

1. Apakah kamu dapat menjelaskan cara permainan gobag sodor bola dengan

baik?

a. Ya

b. Tidak

2. Apakah kamu  dapat  menjelaskan cara peraturan  dalam  permainan

gobag sodor bola dengan permainan gobag sodor sesungguhnya dengan

baik?

a. Ya

b. Tidak

3. Apakah kamu dapat menjelaskan cara sebelum bermain gobag sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

4. Apakah kamu dapat menjelaskan cara melempar bola dalam permainan

gobag sodor bola dengan benar?

a. Ya

b. Tidak
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5. Apakah kamu dapat menjelaskan cara menangkap bola dalam permainan

gobag sodor bola dengan baik?

a. Ya

b. Tidak

6. Apakah kamu dapat menjelaskan apabila kamu telah  melanggar

permainan gobag sodor bola dengan baik?

a. Ya

b. Tidak

7. Apakah kamu dapat menjelaskan cara menghidar dari lawan dengan baik?

a. Ya

b. Tidak

8. Apakah kamu dapat menjelaskan kenapa seorang wasit  akan memberikan

teguran kepada pemain?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah kamu dapat menjelaskan cara melewati penjaga garis supaya

kamu tidak tersentuh dalam permainan gobag sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah kamu dapat menjelaskan apa benar  permainan gobag sodor bola

mudah dimainkan oleh setiap orang?

a. Ya

b. Tidak

Afektif

1. Apakah dalam permainan gobag sodor bola perlu adanya kerja sama

dengan satu regu?

a. Ya

b. Tidak

2. Apakah kamu sudah bekerja sama dengan baik dengan teman satu regu

dalam bermain gobag sodor bola?
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a. Ya

b. Tidak

3. Apakah dalam permainan gobag sodor bola bila satu regu tidak ada kerja

sama akan mengalami kekalahan?

a. Ya

b. Tidak

4. Apakah perasaan kamu senang dalam  bermainan gobag sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

5. Apakah kamu takut saat menghadapi lawan kamu dalam permainan gobag

sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

6. Apakah kamu bersungguh-sungguh ketika bermain gobag sodor bola?

a. Ya

b. Tidak

7. Apakah kamu akan bekerja sama dengan teman satu tim selama

permainan?

a. Ya

b. Tidak

8. Apakah kamu menerima seandainya kalah dalam permainan gobag sodor

bola?

a. Ya

b. Tidak

9. Apakah kamu bisa menerima hukuman dari wasit apabila kamu

melanggaran dalam permainan?

a. Ya

b. Tidak

10. Apakah kamu ingin bermain gobag sodor bola lagi?
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a. Ya

b. Tidak
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Lampiran 9

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI

EVALUASI MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN GOBAG SODOR

BOLA PADA SISWA KELAS V SDN MANYARAN 3  KEC. SEMARANG

BARAT KAB. SEMARANG

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

Materi Pokok : Permainan Gobag Sodor Bola

Sasaran Program : Siswa Sekolah Dasar

Evaluator : ......................................................

Tanggal : ......................................................

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu,

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Goabg Sodor Bola

Berjalan yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi

siswa SD yang kami modifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap

kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai

dengan petunjuk di bawah ini :

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas.

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan

yang telah disediakan

A. Kualitas Model Permainan

No. Aspek yang dinilai
Skala Penilaian Komentar

1 2 3 4 5
1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar.

2. Kejelasan petunjuk permainan.

3. Ketepatan memilih bentuk / model
permainan bagi siswa.

4. Kesesuaian alat dan fasilitas yang
digunakan.

5. Kesesuaian bentuk / model permainan untuk
dimainkan siswa.

6. Kesesuaian bentuk / model permainan
dengan karakteristik siswa.

7. Mendorong perkembangan aspek fisik /
jasmani siswa.

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif
siswa.

9 Mendorong perkembangan aspek
psikomotor siswa.

10. Mendorong perkembangan aspek efektif
siswa

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil
maupun tidak terampil.

12. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri.

13. Mendorong siswa aktif bergerak.

14. Meningkatkan minat dan motivasi siswa
berpartisipasi dalam pembelajaran Gobag
Sodor Bola.

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran
permainan Gobag Sodor Bola.
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B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan

Petunjuk :
1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan 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 Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan

1 2 3 4

C. Komentar dan Saran Umum
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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 )

Semarang, 17 Juli 2012

Evaluator

..........................................
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Lampiran 10

Hasil Uji Skala Kecil

no.
Nomor
Soal Skor Persentase

Kriteria

1 P1 10 83,33 BAIK
2 P2 8 66,67 CUKUP BAIK
3 P3 7 58,33 CUKUP BAIK
4 P4 8 66,67 CUKUP BAIK
5 P5 6 50,00 CUKUP BAIK
6 P6 7 58,33 CUKUP BAIK
7 P7 7 58,33 CUKUP BAIK
8 P8 8 66,67 CUKUP BAIK
9 P9 7 58,33 CUKUP BAIK

10 P10 7 58,33 Cukup baik
11 K1 7 58,33 CUKUP BAIK
12 K2 7 58,33 CUKUP BAIK
13 K3 6 50,00 CUKUP BAIK
14 K4 7 58,33 CUKUP BAIK
15 K5 6 50,00 CUKUP BAIK
16 K6 7 58,33 CUKUP BAIK
17 K7 6 50,00 CUKUP BAIK
18 K8 7 58,33 CUKUP BAIK
19 K9 6 50,00 CUKUP BAIK
20 K10 7 58,33 CUKUP BAIK
21 A1 9 75,00 BAIK
22 A2 9 75,00 BAIK
23 A3 9 75,00 BAIK
24 A4 8 66,67 CUKUP BAIK
25 A5 8 66,67 CUKUP BAIK
26 A6 8 66,67 CUKUP BAIK
27 A7 9 75,00 BAIK
28 A8 8 66,67 CUKUP BAIK
29 A9 9 75,00 BAIK
30 A10 9 75,00 BAIK

rata-rata 63,06 CUKUP BAIK
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Lampiran 10

Hasil Penilaian Psikomotorik ( P ) Pada Uji Skala Kecil

No. Nama
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

1. Surya Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2. Izhar Perwira 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
3. Muhammad Faiz A 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4. Arya Satria 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5. Yakni Dharma M 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
6. Raysi Iqbal P 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
7. alfian ningrum 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
8. Nova Wulamn 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
9. Syifa Huraira 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
10. Dinda Karisma 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
11. Hana Sima 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
12. Rizka H 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

JUMLAH 8 8 7 6 8 8 8 8 7 8
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Lampiran 10

Hasil Penilaian Kognitif  ( K) Pada Uji Skala Kecil

no. Nama
k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10

1. Surya Pratama 1 1 1 1 0 1 1 1 0
2. Izhar Perwira 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
3. Muhammad Faiz A 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
4. Arya Satria 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
5. Yakni Dharma M 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
6. Raysi Iqbal P 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
7. alfian ningrum 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8. Nova Wulamn 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
9. Syifa Huraira 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
10. Dinda Karisma 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
11. Hana Sima 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
12. Rizka H 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1

JUMLAH 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6

Lampiran 10

Hasil Penilaian Afektif  ( A ) Pada Uji Skala Kecil

No. Nama
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

1. Surya Pratama 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
2. Izhar Perwira 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
3. Muhammad Faiz A 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
4. Arya Satria 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
5. Yakni Dharma M 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
6. Raysi Iqbal P 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
7. alfian ningrum 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
8. Nova Wulamn 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
9. Syifa Huraira 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
10. Dinda Karisma 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
11. Hana Sima 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
12. Rizka H 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1

JUMLAH 9 8 9 8 8 9 8 8 8 8
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Lampiran 11

Nama siswa di SD N 3 Manyaran Kelas V

Penelitian uji coba lapangan

No Nama Identittas
Laki-laki (L)

Perempuan (P)
1. Eka Rahmania P
2. Etiko L
3. Tegar Satria L
4. Tegar Trapsilo L
5. Agnes Sukma P
6. Afian Ningrum P
7. Alviana Oktaviana P
8. Arina Priandini P
9. Arya Satria P
10. Augi Putri P
11. Clarisa Oktaviani P
12. Dani Sabella Gadis P
13. Devanda P
14. Dikan Riski L
15. Dinda karisma P
16. Dwi Aditya L
17. Diah Ayu P
18. Fajr Khoirul L
19. Gita Asri M P
20. Hanna Shima S P
21. Ika Nur P
22. Izhar Perwira L
23. Johan Cristanto L
24. Lisna Rahmawati P
25. M. Faiz L
26. M. Husein L
27. Naufal Qori’syah P
28. Nova Wulan P
29. Rasyid Iqbal L
30. Rifka H P
31. Riska Hanantik P
32. Salma R.B P
33. Surya Pratama L
34. Syifa Huraira P
35. Yakni Dharma L
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36. Adrian Eggar B L
37. Ibnu Sena L
38. Tio Andika L
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Lampiran 12

Hasil Uji Coba Lapangan

No
Nomor

Soal Skor Presentase Kriteria
1. P1 36 94,74 SANGAT BAIK
2. P2 35 92,11 SANGAT BAIK
3. P3 34 89,47 BAIK
4. P4 31 81,58 BAIK
5. P5 34 89,47 BAIK
6. P6 35 92,11 SANGAT BAIK
7. P7 30 78,95 BAIK
8. P8 34 89,47 BAIK
9. P9 35 92,11 SANGAT BAIK
10. P10 36 94,74 SANGAT BAIK
11. K1 28 73,68 BAIK
12. K2 31 81,58 BAIK
13. K3 29 76,32 BAIK
14. K4 28 73,68 BAIK
15. K5 29 76,32 BAIK
16. K6 27 71,05 BAIK
17. K7 28 73,68 BAIK
18. K8 27 71,05 BAIK
19. K9 30 78,95 BAIK
20. K10 29 76,32 BAIK
21. A1 37 97,37 SANGAT BAIK
22. A2 32 84,21 BAIK
23. A3 30 78,95 BAIK
24. A4 36 94,74 SANGAT BAIK
25. A5 34 89,47 BAIK
26. A6 33 86,84 BAIK
27. A7 35 92,11 SANGAT BAIK
28. A8 37 97,37 SANGAT BAIK
29. A9 34 89,47 BAIK
30. A10 37 97,37 SANGAT BAIK

rata-rata : 85,18 BAIK
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Lampiran 12

LampiranHasil Penilaian Psikomotor ( P ) Pada Uji Coba Lapangan.

No Nama P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P9 P10
1. Eka Rahmania 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Etiko 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3. Tegar Satria 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Tegar Trapsilo 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5. Agnes Sukma 0 0 0 1 1 1 1 0 1
6. Alfian Ningrum.D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Alviana Oktaviana 1 0 0 0 1 1 1 1 1
8. Arina Priandini 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9. Arya Satriya 1 1 0 1 1 1 1 1 1
10. Augi Putri 1 1 1 1 0 1 0 1 1
11. Clarisa Oktaviani 1 1 1 1 1 1 1 0 1
12. Dani Sabella Gadis 1 1 1 1 1 0 0 1 1
13. Devanda.P 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14. Dikan Riski 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15. Dinda Karisma 1 0 1 0 1 0 0 1 0
16. Dwi Aditya 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17. Diah Ayu .K.D 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18. Fajar K.D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19. Gita Asri M 1 1 1 1 1 1 1 1 0
20. Hanna Shima S 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21. Ika Nur 1 1 1 0 1 1 1 1 1
22. Izhar Perwira 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23. Johan Crisnando 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24. Lisna Rahmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25. M. Faizh 1 1 1 0 1 1 1 1 1
26. M. Husein 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27. Naufal Qori'syah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28. Nova Wulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29. Rasyid Iqbal 1 1 1 1 0 1 1 1 1
30. Rifka . H 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31. Riska Hanantik 1 1 1 1 0 1 1 1 1
32. Salma .R.B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33. Surya Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34. Syifa Huraira 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35. Yakni Dharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36. Adrian Enggar . B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37. Ibnu Sena 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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38. Tio Andika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah 36 35 34 31 34 35 34 35 36

Lampiran 12

Hasil Penilaian Kognitif ( K ) Pada Uji Coba Lapangan

No Nama

Nomor Soal

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
1. Eka Rahmania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Etiko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Tegar Satria 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
4. Tegar Trapsilo 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
5. Agnes Sukma 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6. Alfian Ningrum.D 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
7. Alviana Oktaviana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8. Arina Priandini 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Arya Satriya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
10. Augi Putri 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
11. Clarisa Oktaviani 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
12. Dani Sabella Gadis 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
13. Devanda.P 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
14. Dikan Riski 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
15. Dinda Karisma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
16. Dwi Aditya 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
17. Diah Ayu .K.D 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
18. Fajar K.D 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19. Gita Asri M 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
20. Hanna Shima S 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
21. Ika Nur 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
22. Izhar Perwira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23. Johan Crisnando 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
24. Lisna Rahmawati 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
25. M. Faizh 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
26. M. Husein 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
27. Naufal Qori'syah 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
28. Nova Wulan 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
29. Rasyid Iqbal 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
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30. Rifka . H 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
31. Riska Hanantik 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
32. Salma .R.B 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
33. Surya Pratama 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
34. Syifa Huraira 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
35. Yakni Dharma 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
36. Adrian Enggar . B 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
37. Ibnu Sena 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
38. Tio Andika 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Jumlah 28 31 29 28 29 27 28 27 30 29

Lampiran 12

Hasil Penilaian Afektif ( A ) Pada Uji Coba Lapangan

No Nama Nomor Soal
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

1. Eka Rahmania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Etiko 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
3. Tegar Satria 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
4. Tegar Trapsilo 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
5. Agnes Sukma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Alfian N. D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Alviana .O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Arina Priandini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Arya Satriya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
10. Augi Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Clarisa .O 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
12. Dani Sabella. G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Devanda.P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
14. Dikan Riski 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
15. Dinda Karisma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16. Dwi Aditya 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
17. Diah Ayu .K.D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18. Fajar K.D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19. Gita Asri M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20. Hanna Shima S 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
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21. Ika Nur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22. Izhar Perwira 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
23. Johan Crisnando 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
24. Lisna .R 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
25. M. Faizh 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
26. M. Husein 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27. Naufal .Q 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
28. Nova Wulan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29. Rasyid Iqbal 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
30. Rifka . H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31. Riska Hanantik 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
32. Salma .R.B 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
33. Surya Pratama 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
34. Syifa Huraira 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
35. Yakni Dharma 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
36. Adrian Enggar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
37. Ibnu Sena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38. Tio Andika 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah 37 32 30 36 34 33 35 37 34 37
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Lampiran 13

Hasil Penilaian Kuesioner Ahli

No Kuesioner Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3
1. Kuesioner  1 5 4 4
2. Kuesioner  2 4 4 4
3. Kuesioner  3 4 4 4
4. Kuesioner  4 5 4 4
5. Kuesioner  5 4 4 4
6. Kuesioner  6 5 4 4
7. Kuesioner  7 4 4 4
8. Kuesioner  8 5 4 4
9. Kuesioner  9 5 4 4
10. Kuesioner  10 4 4 4
11. Kuesioner  11 5 4 4
12. Kuesioner  12 4 4 4
13. Kuesioner  13 4 4 4
14. Kuesioner  14 4 5 4
15. Kuesioner  15 5 4 4

Jumlah 67 61 60
Rata-Rata 4,73 4,66 4,66
persentase 89,33 81,33 80,00

rata presentase 83,55
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Lampiran 15

Saran dari Ahli pada Uji Coba Lapangan

No. Nama Ahli Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi Saran
perbaikan

1. Drs. Bambang
Priyono, M.Pd

Lapangan
untuk main
baik

Tidak sempit
sehingga anak
leluasa untuk
bergerak

Maka agar
dipraktikan
anak pengajar

2. Sunardi, S.Pd Lapangan
sudah cukup
baik.

Lapangan
tidak sempit
mudah anak
bergerak

Lapangan
lebih lebar
supaya lebih
menantang

3. Nini Mahraini Lapangan baik Siswa dapat
bergerak

Bisa
dipraktikan
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Lampiran 14

Saran Perbaikan Ahli pada Uji Skala Kecil

No Nama Ahli Bagian yang
direvisi

Alasan direvisi Saran perbaikan

1. Bambang.P.
M.Pd

Ukuran kotak Sangat mudah
bagi penjaga
untuk
menyentuh
pemain

Mohon agar
lapangannya
diperluas dengan
ukuran dua
tangan,
merentangkan
untuk ukuran 2
orang agar
pemain yang
masuk secara
leluasa dapat
berekspresi /
bagi penjaga
menjadi lebih
sulit, maka unsur
kecepatan,
kelincahan,
reaksi, jadi
bagian yang
menarik untuk
dikembangkan.

2. Sunardi. S.Pd Ukuran
Lapangan
permainan

Mudah bagi
penjaga
menyentuh
pemain

Ukuran lapangan
permainan perlu
ditambah /
diperluas,
sehingga tingkat
kesulitan lebih
menantang.

3. Nini Mahraini Ukuran kotak Penjaga mudah
menyentuh
pemain

Ukuran lapangan
permainan perlu
diperluas.
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Lampiran 16

gbr.Lokasi SDN 3 Manyaran.

Lampiran 16

gambar uji skala kecil
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Lampiran 16

gbr.  Penjelasan permainan sebelum di ujicobakan.

Lampiran 16

gbr. pemberian Pemanasan dengan cara permainan sebelum permaianan di ujikan
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Lampiran

gbr. Pemanasan sebelum di ujikan.

Lampiran 16

gb. Permainan Gobag sodor bola
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Lampiran 16

gbr. Permaianan Gobag sodor bola

Lampiran 16

gbr. permainan gobag sodor bola.
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Lampiran 16

gbr. pengisian kuesioner kelas V.

Lampiran 16

gbr. setelah permainan gobag sodor bola ( uji coba lapangan)
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

(UJI COBA KELOMPOK KECIL)

Nama Sekolah : SD NEGERI MANYARAN 3

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Kelas/Semester : V (Lima) / I (Satu )

Pertemuan ke : I ( Satu )

Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit

Standar Kompetensi: Mempraktikan gobag sodor dengan variasi bola tangan, serta

sportivitas, kerjasama, percaya diri, kejujuran dan semangat.

Kompetensi Dasar: Mempraktikan gerakan yang ada dalam gobag sodor bola serta nilai

keselamatan, disiplin, dan keberanian.

Indikator: Melakukan Gerakan

 Menghindari lawan

 Menghadang lawan

 Melempar bola

 Menangkap bola

 Memetikan lawan

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin

Kejujuran

Tanggung jawab

Kerja sama

Percaya diri

Keberanian

II. Materi Ajar (Materi Pokok):

 Gobag Sodor Bola

 Melakukan permainan dengan menggunakan alat
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III. Metode Pembelajaran:

 Ceramah

 Demonstrasi

 Praktek

 Latihan

 Tanya jawab

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :

A.Kegiatan Awal:

Apresepsi/ Motivasi

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan

 Mengecek kehadiran siswa

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari

B. Kegiatan Inti:

 Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi:

 Menghindari lawan

 Menghadang lawan

 Melempar bola

 Menangkap bola

 Memetikan lawan

 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

Melakukan menghindari lawan

Melakukan menghadang lawan

Melakukan lempar bola

Melakukan tangkap bola

Melakukan mematikan lawan
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 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan

C.Kegiatan Akhir / Penenangan

Dalam kegiatan Akhir, guru:

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang

telah dilakukan/ diajarkan

 Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan

V. Alat dan Sumber Belajar:

 Lapangan

 Hola hop

 Bola kecil

 peluit

 kardus

Semarang, 17 juli 2012

Praktikan

Dewi Rosianah

Nim 6101408096



129

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

(UJI COBA LAPANGAN)

Nama Sekolah : SD NEGERI MANYARAN 3

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Kelas/Semester : V (Lima) / I (Satu )

Pertemuan ke : I ( Satu )

Alokasi Waktu : 3 x 35 Menit

Standar Kompetensi: Mempraktikan gobag sodor dengan variasi bola tangan, serta

sportivitas, kerjasama, percaya diri, kejujuran dan semangat.

Kompetensi Dasar: Mempraktikan gerakan yang ada dalam gobag sodor bola serta nilai

keselamatan, disiplin, dan keberanian.

Indikator: Melakukan Gerakan

 Menghindari lawan

 Menghadang lawan

 Melempar bola

 Menangkap bola

 Memetikan lawan

 Karakter siswa yang diharapkan : Disiplin

Kejujuran

Tanggung jawab

Kerja sama

Percaya diri

Keberanian

II. Materi Ajar (Materi Pokok):

 Gobag Sodor Bola

 Melakukan permainan dengan menggunakan alat
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III. Metode Pembelajaran:

 Ceramah

 Demonstrasi

 Praktek

 Latihan

 Tanya jawab

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :

A.Kegiatan Awal:

Apresepsi/ Motivasi

 Siswa dibariskan menjadi empat barisan

 Mengecek kehadiran siswa

 Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap

 Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti

 Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari

C. Kegiatan Inti:

 Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi:

 Menghindari lawan

 Menghadang lawan

 Melempar bola

 Menangkap bola

 Memetikan lawan

 Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi:

 Melakukan menghindari lawan

 Melakukan menghadang lawan

 Melakukan lempar bola

 Melakukan tangkap bola
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 Melakukan mematikan lawan

 Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi:

Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,

memberikan penguatan  dan penyimpulan

C.Kegiatan Akhir / Penenangan

Dalam kegiatan Akhir, guru:

 Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang

telah dilakukan/ diajarkan

 Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan

VI. Alat dan Sumber Belajar:

 Lapangan

 Hola hop

 Bola kecil

 peluit

 kardus

Semarang, 6 Septermber2012

Praktikan

Dewi Rosianah

Nim 6101408096


