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ABSTRAK 

Indra Putra Prihastyadi. 2013. Pengembangan Model Pembelajaran Gosabel 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Dribble BolaBasket Pada Pembelajaran 
Penjasorkes Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon 
Kabupaten Banyumas Tahun 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani 
Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Drs. Uen Hartiwan, M.Pd. Pembimbing II Ranu 
Baskora Aji Putra, S.Pd.,M.Pd. 

Kata Kunci; Pengembangan, Model Pembelajaran, Gosabel, Dribble, 
Penjasorkes. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk model 
pembelajaran Gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble (Bolabasket) 
pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon di Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hasil pengembangan model pembelajaran Gosabel untuk 
meningkatkan keterampilan dribble Bolabasket yang dapat digunakan sebagai 
alat bantu guru dalam proses pembelajaran penjasorkes pada siswa sekolah 
dasar. 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan yang merupakan dasar 
untuk mengembangkan model yang akan dihasilkan, adapun prosedur/langkah-
langkahnya sebagai berikut, 1) melakukan analisis produk yang akan 
dikembangkan, 2) mengembangkan produk awal, 3) validasi ahli dan revisi, 4) uji 
coba kelompok kecil dan revisi produk, dan 5) uji coba kelompok besar dan 
produk akhir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model pembelajaran 
Gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble pada siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri I Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas 
ternyata memenuhi kriteria baik, ini berdasarkan analisis data evaluasi ahli 
Penjasorkes dan ahli pembelajaran pada uji coba skala kecil, didapat rata-rata 
persentase 85%. Hasil analisis data uji coba skala kecil didapat rata-rata 
persentase pilihan jawaban yang sesuai 85%, hasil analisis data uji coba skala 
besar rata-rata persentase sebesar 93%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble Bolabasket pada siswa kelas 
V Sekolah Dasar Negeri I Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten 
Banyumas dapat digunakan dan baik. Harapan peneliti kepada guru penjas 
untuk dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan sekitar 
dan dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang menarik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan 

jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan 

jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga 

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir 

kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral 

melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. 

Pendidikan jasmani adalah bentuk pendidikan yang memberikan perhatian 

pada pengajaran pengetahuan, sikap dan keterampilan gerak manusia. 

Pendidikan jasmani mempunyai keunikan dibandingkan dengan pendidikan yang 

lain, yaitu yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan karakter dan 

sifat sosial yang lebih besar untuk diwujudkan dalam praktik pengajaran. 

Pendidikan jasmani adalah satu aspek dari pendidikan melalui jasmani. 

Pendidikan jasmani memiliki kedua komponen bermain dan olahraga, tetapi 

tidak mesti harus selalu ada keduannya, baik salah satu atau lengkap dalam 

takaran yang berimbang antara keduanya. Pendidikan jasmani adalah aktivitas 

fisik yang mempunyai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan belajar gerak dimana belajar gerak 

merupakan salah satu bentuk belajar yang mempunyai tujuan dalam peningkatan 

kualitas gerak tubuh. Di dalam pendidikan jasmani, belajar gerak berperan dalam 

pengembangan keterampilan gerak tubuh dan penguasaan pola-pola gerak 

keterampilan olahraga. 
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Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

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

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

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat penting dalam 

mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan 

manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani memberikan 

kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang dilakukan 

secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman belajar itu 

diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif 

sepanjang hayat. 

Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan/ 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur kerjasama, dan lain-lain) dari 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran 

konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melibatkan 

unsur fisik mental, intelektual, emosional dan sosial. Melalui pendidikan jasmani 

diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk 

mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, 

meningkatkan dan memeliharan kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap 

gerak manusia. 

Agar standar kompetensi pembelajaran pendidikan jasmani dapat terlaksana 

sesuai dengan pedoman, maksud dan juga tujuan sebagaimana yang ada dalam 

kurikulum, maka guru pendidikan jasmani harus mampu membuat pembelajaran 
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yang efektif dan menyenangkan. Untuk itu perlu adanya pendekatan, variasi 

maupun modifikasi  pembelajaran. 

Penerapan yang dilakukan untuk meningkatkan aspek gerak peserta didik 

dapat dilakukan dengan jalan menambah suatu pola permainan pada salah satu 

cabang olahraga, dalam hal ini dilakukan dengan harapan peserta didik dapat 

meningkatkan keterampilan potensi gerak yang ada pada dirinya yang mengarah 

pada cabang olahraga tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan model permainan gobag sodor driblle pada pembelajaran 

bolabasket dalam penjasorkes bagi siswa kelas V SD Negeri Ajibarang Kulon 

dikarenakan pada saat peneliti mengamati jalannya pembelajaran bolabasket, 

guru masih menggunakan pembelajaran bolabasket yang sebenarnya/ masih 

bentuk baku. Pembelajaran bolabasket bentuk baku ini kurang memotivasi siswa 

terhadap penerimaan pelajaran karena pembelajaran yang kurang menarik. 

Siswa tertama pada tehnik dribble, siswa-siswi cenderung malas, kurang 

bersemangat, dan takut untuk melakukan tekhnik ini. 

Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan jasmani harus lebih 

dikembangkan ke arah yang lebih optimal sehingga peserta didik akan lebih 

inovatif, terampil, kreatif dan memiliki kesegaran jasmani dan kebiasaan hidup 

sehat serta memiliki pengetahuan dan pemahaman gerak manusia. Orang 

dewasa memiliki kegiatan jasmani dalam bentuk olahraga dengan fasilitas yang 

standar, maka anak-anak juga memerlukan fasilitas kegiatan jasmani dengan 

segala peralatannya yang khas sesuai dengan karakteristik anak atau peserta 

didik tersebut. Kondisi ini sangat diperlukan agar anak dapat melakukan kegiatan 

jasmani dan olahraga sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. 
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Gobag sodor adalah sejenis permainan daerah dari Indonesia, permainan 

grup yang terdiri 2 grup, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. 

Cara melakukan permainan ini yaitu dengan membuat garis-garis penjagaan 

dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang 

rangkap, gobag sodor terdiri dari 3 sampai 5 orang. Aturan mainnya adalah 

mencegah lawan karena permainan gobag sodor melatih kemampuan tungkai 

bagian bawah, gerakannya hampir sama dengan basket. Dalam gerakan 

menghadang pada gobag sodor sama dengan gerakan fundamental untuk 

dribble pada bolabasket. 

Modifikasi cabang olahraga bolabasket yang nantinya diterapkan kepada 

peserta didik harapannya menjadikan salah satu pemecahan masalah dari 

kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan proses pembelajaran 

penjasorkes.  Harapan yang diinginkan setidaknya; 1) dapat meningkatkan minat 

peserta didik terhadap materi pembelajaran penjasorkes, 2) dapat menjadi solusi 

untuk mengatasi rasa kejenuhan peserta didik dalam belajar yang selama ini 

masih tergolong dalam kategori monoton, 3) adanya peningkatan keterampilan 

peserta didik dan intensitas aktivitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

penjasorkes. 

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu diteliti, yaitu;  

1. Pembelajaran pendidikan jasmani dahulu lebih menekankan anak harus bisa 

menguasai teknik yang diberikan dengan baik, namun pembelajaran 

pendidikan jasmani yang berkembang sekarang bahwa yang terpenting anak 

sudah mau bergerak dan gembira merupakan tujuan utama dari pendidikan 

jasmani yang baik. 
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2. Agar siswa mampu mengenal lebih dulu arti penting olahraga pada 

umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya sehingga tujuan dari 

pendidikan jasmani dan olahraga dapat tercapai. 

3. Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar pada hakekatnya mempunyai arti, 

peran, dan fungsi yang penting dalam upaya pengembangan keterampilan 

gerak siswa. 

1.2 PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang 

akan di kaji adalah; “Bagaimanakah pengembangan model permainan Gobag 

sodor driblle pada pembelajaran penjasorkes sebagai dasar olahraga bolabasket 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ajibarang kulon, Kecamatan 

Ajibarang, Kabupaten Banyumas. 

1.3 TUJUAN PENGEMBANGAN 

Dalam penelitian pengembangan ini berusaha untuk dapat menghasilkan 

pembeajaran bolabasket dengan menggunakan permainan gobag sodor dengan 

cara dribble dan shooting yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran penjasorkes yang sesuai karakteristik peserta didik untuk 

pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar dan dapat berjalan dengan efektif. 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini berupa model 

pembelajaran bolabasket dengan menggunakan permainan gobag sodor dribble 

yang dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik dan tingkat pertumbuhan 

peserta didik antara lain; kognitif (pengetahuan), psikomotor (gerak), afektif 
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(sikap), dan jasmani (fisik) secara efektif dan efisien, serta meningkatkan daya 

tarik siswa dalam pembelajaran penjasorkes. 

Manfaat dari produk antara lain; 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian dan 

dapat dijadikan gambaran bahwa dengan menanamkan model pembelajaran 

bolabasket melalui modifikasi permainan dapat menciptakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. 

2. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran 

penjasorkes. 

3. Meningkatkan kesegaran jasmani dan daya tahan peserta didik dengan 

peningkatan denyut nadi yang meningkat selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

1.5 PENTINGNYA PENGEMBANGAN 

Modifikasi pembelajaran bolabasket dengan bentuk permainan sangat 

penting dilaksanakan dalam proses pembelajaran penjasorkes karena kebutuhan 

sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas sehingga pembelajaran kurang 

efektif dan hasil pembelajaran yang dicapai kurang maksimal. Pemecahan 

masalah pembelajaran bolabasket disekolah dasar melalui penerapan model 

pembelajaran permainan gobag sodor bagi siswa Sekolah Dasar diharapkan 

dapat digunakan dan membantu guru pendidikan jasmani dalam memberikan 

pembelajaran permainan bolabasket, sehingga kualitas pembelajaran bisa 

meningkat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu 

pembelajaran penjasorkes akan dikembangkan dengan bentuk modifikasi 

permainan gobag sodor dribble penjasorkes pada siswa kelas V SD Negeri 

Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
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1.6 ASUMSI DAN KETERBATASAN PENGEMBANGAN 

Pengembangan permainan gobag sodor dribble untuk peserta didik sekolah 

dasar merupakan media untuk meningkatan minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran dari ranah afektif, kognitif, psikomotor dan jasmani. Keterbatasan 

pengembangan cabang olahraga bolabasket hanya berlaku bagi peserta didik 

kelas atas siswa sekolah dasar agar dapat mencapai semua ranah dalam tujuan 

pembelajaran. 

1.7 SUMBER PEMECAHAN MASALAH 

Pengembangan model pembelajaran bolabasket ke permainan gobag sodor 

bagi siswa SD ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru pendidikan jasmani selama ini masih jauh dari yang 

diharapkan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pemecahan masalah 

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

sekaligus penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam pelaksanaanya 

sehingga menjadi sumber pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan 

nantinya, melakukan modifikasi pembelajaran dan menguji keefektifan model 

pembelajaran tersebut supaya mencapai tujuan yang diharapkan, penggunaan 

media barang bekas seperti kardus yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

untuk memodifikasi dalam pembelajaran bolabasket dalam penjasorkes pada 

siswa kelas V SD Negeri Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

Sebagai acuan berfikir secara ilimiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan pada kajian pustaka ini dimuat beberapa pendapat para pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang ; pengertian penjasorkes, 

tujuan penjasorkes, ruang lingkup penjasorkes, teori bermain, gerak, karakteristik 

anak usia 6 sampai 12 tahun, teori biomekanika, teori bolabasket, prinsip-prinsip 

modifikasi, karakteristik permainan gobag sodor dribble. 

2.1.1 Pengertian Penjasorkes 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) merupakan 

bagian intergral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan 

berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan 

moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang direncanakan secara sistematis 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Penjasorkes merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, 

perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, sportivitas, spiritual, sosial), 

serta pembiasaan pola hidup sehat untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang lebih baik (Khomsin, 2010; 12). 

Pendidikan jasmani, Olahraga dan Kesehatan (penjasorkes) adalah 

kelompok mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai 
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pendidikan menengah atau kejuruan melalui aktivitas fisik. Penjasorkes 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 

keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, serta 

pembiasaan hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

Proses pembelajaran penjasorkes selama ini masih terbatas sekali jenisnya 

yang diajarkan kepada peserta didik, selain itu juga dengan sedikitnya model 

pembelajaran dengan bentuk permainan yang diberikan kepada peserta didik 

pada jenjang sekolah dasar dapat mengurangi minat siswa untuk belajar, 

padahal dengan memberikan banyak pilihan materi untuk melakukan aktivitas 

permainan yang diberikan kepada peserta didik yang dilakukan secara tidak 

berulang-ulang akan menambah minat dan motivasi peserta didik untuk 

melakukan aktivitas gerak dalam pengembangan geraknya, sehingga secara 

tidak langsung melalui bentuk-bentuk permainan juga akan mengurangi rasa 

kebosanan dari peserta didik terhadap mata pelajaran penjasorkes. 

2.1.2  Tujuan Penjasorkes 

Pada dasarnya penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui aktivitas 

jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani, oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai melalui 

penjasorkes mencakup pengembangan individu secara menyeluruh, artinya 

cakupan penjasorkes tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga 

aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. 
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Penjasorkes bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang baik. 

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 

4) Meletakkan landasan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai-nilai yang terkandung  di dalam penjasorkes. 

5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, 

percaya diri, dan demokratis. 

6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan. 

7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga dilingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

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

(Depdiknas, 2006;195). 

Menurut Khomsin (2010;13) Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu 

mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih, meningkatkan pertumbuhan fisik dan 

pengembangan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan gerak dasar, meletakan landasan karakter moral yang kuat melalui 

internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam penjasorkes, mengembangkan 
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sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, percaya diri dan 

demokratis, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri 

sendiri, orang lain dan lingkungan, memahami konsep aktivitas jasmani dan 

olahraga dilingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai 

pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil 

serta memiliki sikap yang positif. 

2.1.3 Ruang Lingkup Penjasorkes 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan meliputi aspek-aspek yaitu permainan dan olahraga meliputi olahraga 

tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, 

dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bolabasket, bola 

voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis dan bela diri, serta aktivitas lainnya; 

Aktivitas pelayanan meliputi; mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran 

jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya;  Aktivitas ritmik meliputi; 

gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya; 

Aktivitas air meliputi; permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di 

air, dan renang serta aktivitas lainnya. 

Ruang lingkup mata pelajaran Penjasorkes menurut Khomsin (2010; 13) 

meliputi beberapa aspek, antara lain yaitu permainan dan olahraga (meliputi; 

olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non 

lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepakbola, 

bolabasket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri serta 

aktivitas lainnya; Aktivitas pengembangan (meliputi mekanika sikap tubuh, dan 

komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya; 

Aktivitas senam (meliputi; ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 
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ketangkasan dengan alat dan senam lantai serta aktivitas lainnya; Aktivita ritmik 

(meliputi; gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobik serta aktivitas lainnya; 

Aktivitas air (meliputi; permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di 

air, dan renang serta aktivitas lainnya; Pendidikan luar kelas (meliputi; piknik/ 

karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah dan mendaki 

gunung; Kesehatan (meliputi; penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 

sehari-hari khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 

mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan 

berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS, aspek kesehatan merupakan aspek 

tersendiri dan secara implisit masuk kedalam semua aspek. 

2.1.4 Teori Bermain 

Bermain merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat disenangi oleh 

anak-anak. Karena rasa senang inilah akan terbentuk suatu situasi yang dapat 

digunakan sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian 

akan timbul suatu situasi yang memungkinkan terlaksananya proses pendidikan. 

Dengan adanya rasa senang menyebabkan anak berbuat secara spontan, 

sehingga keadaan asli anak akan mudah terlihat (Sukintaka, 1992; 76). 

Pada umumnya anak-anak suka bermain. Bermain merupakan kegiatan 

hakiki kebutuhan dasar manusia. Bermain merupakan sebuah konsep, oleh 

karenanya manusia disebut “makhluk bermain’ (homo ludens). Agar dapat 

membina, mengarahkan dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak, para guru pendidikan jasmani atau pelatih, akan mempertimbangkan pula, 
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jenis serta bentuk permainan dengan karaketristik fase-fase pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Sifat bermain ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut; 

1) Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara bebas dan sukarela 

atas dasar rasa senang. Kebebasan ini tak berlaku bagi anak-anak dan 

hewan, mereka bermain dan harus bermain karena dorongan naluri. 

Bermain berguna untuk merangsang perkembangan fisik dan mental anak. 

Ciri utama bermain, ialah kebebasan yang tak didesak oleh tugas dan 

kewajiban moral. Karena dilakukan tanpa paksaan, maka bermain dilakukan 

pada waktu luang. 

2) Bermain dengan rasa senang, menumbuhkan aktivitas yang dilakukan 

secara spontan. 

3) Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan, 

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, kadang-

kadang memerlukan kerja sama dengan teman, menghormati lawan, 

mengetahui kemampuan lawan, patuh pada peraturan, dan mengetahui 

kemampuan dirinya sendiri  (Sukintaka, 1992; 7). 

Anak-anak memiliki fisik yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. aktivitas gerak tubuh bukan hanya bermanfaat untuk pertumbuhan 

dan perkembangan fisik semata, melainkan juga sangat penting untuk 

perkembangan daya fikir dan kreativitasnya. Permainan atau games aktivitas 

yang bersifat sukarela atau kesenangan yang dilakukan dengan unsur-unsur ; 1) 

play, 2) kompetisi sederhana, 3) aturan dibuat untuk ditaati bersama, 4) hasil 

ditentukan oleh unsur ketepatan strategi dan kesempatan (Sugiyanto, 2007). Ada 
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beberapa alasan kenapa permainan dibutuhkan sebagai media pembelajaran. 

Beberapa alasan tersebut antara lain ; 

1. Anak-anak membutuhkan pengalaman yang kaya, bermakna dan menarik. 

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

dan menarik. 

3. Rangsangan otak sensori multimedia penting dalam pembelajaran. Makin 

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

makin besar pula kemungkinan siswa untuk belajar. 

4. Siswa umumnya senang bergerak. 

5. Permainan (games) menyenangkan bagi anak. Keinginan untuk belajar akan 

meningkat dengan adanya tantangan dan terhambat oleh ancaman yang 

disertai oleh rasa tidak mampu atau kelelahan. 

Bermanfaat tidaknya suatu permainan tergantung kepada desain permainan 

itu sendiri, jika desainnya bagus banyak sekali aspek pelajaran yang bisa diambil 

dari kegiatan bermain. Beberapa aspek tersebut diantarannya adalah belajar 

berinteraksi sosial, menghargai pendapat orang lain, belajar empati, dan belajar 

bekerja sama dalam kelompok. 

Tujuan permainan secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut ; 

1. Kerja sama kelompok (team building) 

Team building sangat bagus untuk melatih bekerja sama dalam 

memecahkan masalah, melatih kekompakan tim, membangun 

kepemimpinan, belajar bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kerja 

sama kelompok tidak akan kokoh tanpa adanya persaingan dengan grup 

lain. 
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2. Menyegarkan suasana (energizer) 

Jenis permainan sangat bagus untuk dijadikan sebagai selingan ketika 

suasana sudah jenuh dan membosankan. Suasana bermain dalam kondisi 

fun bisa membuat mental bersemangat kembali.  

3. Mencairkan suasana (ice breaker) 

Sering kali muncul suasana beku ketika dalam kegiatan yang 

membutuhkan konsentrasi besar. Hal ini bisa disebabkan karena 

ketegangan dan terlalu serius atau beberapa individu belum mengenal 

dengan baik teman sebayanya. Bahkan bad mood juga bisa merusak 

suasana yang pada awalnya kondusif. Suasana yang kaku dan kurang 

hangat seperti ini bisa diatasi  dengan melakukan permainan. 

4. Komunikasi ( communication) 

Jenis permainan membutuhkan komunikasi antar peserta dalam satu 

kelompok. Membangun komunikasi efektif dalam bermain akan membantu 

kelompok dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan efisien. 

5. Persepsi (perception) 

Persepsi berkaitan dengan pemahaman peserta terhadap sesuatu 

berdasarkan proses identifikasi objek tersebut. 

6. Pelajaran (learning) 

Jenis permainan selain bersifat menghibur juga mengajarkan kepada 

peserta mengenai berbagai pengetahuan yang hanya bisa diperoleh melalui 

pengalaman sendiri melalui permainan tersebut (Pepen Supendi, 2008). 

2.1.5 Gerak 

Anak-anak memiliki fisik yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Melakukan aktivitas gerak tubuh bukan hanya bermanfaat untuk 
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pertumbuhan dan perkembangan fisik semata, dalam hal ini meliputi gerak 

melempar, menangkap, menggiring bola sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

pada kelas V. Gerakan yang paling dominan dari permainan Gosabel adalah 

menggiring bola dengan baik dan benar. 

Gerak merupakan unsur utama dalam sebagian besar kegiatan olahraga. 

Apabila seorang guru olahraga ingin memperoleh hasil-hasil terbaik dan tepat 

dari gerakan yang akan dikembangkan pada siswa, maka ia harus mengetahui 

hukum-hukum yang mengatur gerak. Untuk mengajarkan dan melatih teknik-

teknik suatu gerak cabang olahraga, harus tahu sebab-sebab gerakan dan tahu 

bagaimana gerakan itu sebaiknya dilakukan berdasarkan asas-asas mekanika 

gerak (Sulaiman, 2008: 20). 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 101) Anak besar adalah anak yang 

berusia antara 6 sampai 10 atau 12 tahun. Perkembangan anak yang terjadi 

pada masa ini menunjukan adanya kecenderungan yang berbeda pada masa 

sebelumnya dan juga pada masa sesudahnya.Kecenderungan perbedaannya 

adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan 

proporsi ukuran bagian tubuh. Pada masa anak besar pertumbuhan fisik 

pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan mulai menunjukan 

kecenderungan semakin jelas tampak adanya perbedaan. 

Kemampuan gerak dalam berolahraga biasanya memberi pengaruh pada 

gerak dan sikap gerak sehari-hari, organ tubuh berfungsi dengan baik dalam 

melakukan gerak. Adapun dasar gerak itu ialah, kekuatan otot, kelentukan otot, 

daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskuler. Dengan demikian akan 

berkembang, kemudian diikuti adanya perkembangan kemampuan gerak 

(Sukintaka, 1992:16). 
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Gerakan yang paling dominan dalam permainan Gosabel ini adalah gerakan 

dribble dan shooting. Dengan gerakan dribble dan shooting seorang anak sudah 

dapat bermain bolabasket. Jika dilihat dari keterampilan dasar, terdapat tiga 

dasar keterampilan diantaranya adalah lokomotor, non lokomotor dan 

manipulatif. 

2.1.5.1. Lokomotor 

Pada keterampilan bermain Gosabel ada gerakan berpindah tempat, yaitu 

pada saat berlari melewati penjaga dan pada saat dribble melewati penjaga. 

Gerakan tersebut merupakan gerak lokomotor. 

2.1.5.2. Non lokomotor 

Dalam bermain permainan Gosabel ada gerakan yang tidak berpindah 

tempat, yaitu pada saat memantulkan bola. Gerakan tersebut tergolong dalam 

gerakan non lokomotor. 

2.1.5.3 Manipulatif 

Gerakan-gerakan yang termasuk kedalam gerak manipulatif dalam 

permainan Gosabel, seperti gerakan memantulkan bola, pada saat dribble 

melewati penjaga.  

2.1.6 Perkembangan Motorik 

2.1.6.1  Anak usia 6 – 12 tahun 

Aktivitas yang diperlukan bagi anak besar (6 sampai 12) tahun dikemukakan 

oleh sugiyanto sebagai berikut: 

2.6.1.1.1 Aktivitas keterampilan yang ada tujuannya 

Bermain dalam situasi berlomba atau bertanding; 
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1) Aktivitas pengujian diri. 

2) Aktivitas menggunakan alat-alat. 

3) Pengenalan cabang-cabang olah raga tertentu yang sederhana. 

4) Berlatih melakukan gerakan berulang-ulang untuk menguasai keterampilan 

tertentu. 

2.6.1.1.2 Aktivitas beregu 

1) Aktivitas permainan atau berlomba beregu. 

2) Menari berkelompok membentuk formasi tertentu. 

2.1.6.1.3 Aktivitas mencoba-coba 

1) Aktivitas menyelesaikan tugas dengan cara dan kemampuan sendiri-sendiri. 

2) Aktivitas gerak bebas dan tari kreatif 

2.1.6.1.4 Aktivitas latihan fisik dan latihan keberanian 

1) Latihan kemampuan fisik yang berunsur gerak; jalan, lari, lompat, lempar, 

tangkap, sepak, panjat, mengguling, mengulur dan melipat tubuh. 

2) Bermain kombatif; bermain perang-perangan, kejar-kejaran. 

3) Latihan relaksasi 

2.1.6.2 Usia 10 sampai 12 tahun 

1) Anak usia 10 sampai 12 tahun sudah mulai mengenal permainan. 

2) Tahapan kemampuan anak usia 10 sampai 12 tahun merupakan dasar 

dalam penyusunan dan pengembangan model pembelajaran pada siswa 

kelas V dan VI Sekolah Dasar. 

3) Pada tahap usia ini, anak biasanya cenderung lebih tertarik dengan 

permainan yang sifatnya kompetisi dan rekreasi sesuai dengan tahap 

perkembangan motorik anak. 
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2.1.7 Gobag Sodor 

Setiap daerah mempunyai permainan yang pelaksanaanya hamper sama 

atau banyak persamaanya dengan permainan di daerah lainnya. Tentang nama 

permainan ada yang sama, tetapi tidak jarang namanyapun berbeda, padahal 

pelaksanaanya sama dengan permainan daerah lainnya tadi. Sebagai contoh  

dapat dikemukakan di Jawa Tengah dikenal dengan permainan gobag sodor, 

yang di Jakarta disebut permainan galasin, di Sumatra Utara disebut margalah, 

dan di tempat lain akan bernama lain lagi. (Soemitro, 1992:172) 

Gobag sodor adalah sejenis permainan daerah dari indonesia, permainan 

grup yang terdiri 2 grup, dimana masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. 

Cara melakukan permainan ini yaitu dengan membuat garis-garis penjagaan 

dengan kapur seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang 

rangkap, gobag sodor terdiri dari 3 sampai 5  orang. Aturan mainnya adalah 

mencegah lawan agar tidak bisa lolos ke baris terakhir secara bolak-balik untuk 

menentukan siapa yang juara adalah seluruh anggota tim harus secara lengkap 

melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan telah ditentukan. Anggota tim 

yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan, caranya yang dijaga adalah 

garis horisontal dan ada juga yang menjaga garis batas vertikal. Untuk penjaga 

garis horisontal tugasnya adalah berusaha untuk melewati garis batas yang 

sudah ditentukan sebagai garis batas bebas. Bagi seorang yang mendapatkan 

tugas untuk menjaga garis batas vertikal maka tugasnya adalah menjaga 

keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. 
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Gambar 1. Permainan Gobak sodor 

(Sumber : Ahmadfikreatif.wordpress.com) 

Permainan ini sangat menarik, menyenangkan sekaligus sangat sulit karena 

setiap orang harus selalu berjaga dan dan berlari secepat mungkin jika 

diperlukan untuk meraih kemenangan. Kalau kita sudah lepas dari garis batas 

terakhir kita menjadi bebas merdeka inilah yang dituju. Nilai spiritual dalam 

permainan gobag sodor adalah menjalin kebersamaan dan kita juga bisa belajar 

kerja sama yang kompak antara satu penjaga dan penjaga lain agar lawan tidak 

lepas kendali untuk keluar dari kungkungan kita. Di pihak lain bagi penerobos 

yang piawai, disana masih banyak pintu-pintu yang terbuka apabila satu celah 

dirasa telah tertutup. Jangan putus asa apabila dirasa ada pintu satu yang dijaga, 

karena masih ada pintu lain yang siap menerima kedatangan kita, yang penting 

kita mau berusaha dan bertindak segera ingatlah bahwa peluang selalu ada, 

walaupun terkadang nilai probabilitisnya sedikit. Http;permata-

nusantara.blogspot.com/2009/02/gobag-sodor.html. 

2.1.8 Bolabasket 

Bolabasket adalah salah satu cabang olahraga paling populer di dunia.  

Penggemarnya yang berasal dari segala usia merasakan bahwa bolabasket 
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adalah olahraga menyenangkan, kompetitif, mendidik, menghibur, dan 

menyehatkan. Keterampilan-keterampilan seperti tembakan, umpan, dribble, dan 

rebound, serta kerja sama tim untuk menyerang atau bertahan, adalah prasyarat 

agar berhasil dalam memainkan olahraga ini. Ditinjau dari strategi dan taktik 

permainan dribbling merupakan teknik dalam bolabasket yang dapat mendukung 

terciptanya angka. Banyak manfaat yang diperoleh melalui dribble dan shooting. 

Menurut Nuril Ahmadi (2007:17), bentuk-bentuk menggiring bola yang sering 

dilakukan antara lain; 

1. Menggiring bola tinggi 

Menggiring bola dengan pantulan tinggi dilakukan bila menginginkan 

gerakan atau langkah dengan cepat (kecepatan). 

2. Menggiring bola rendah 

Menggiring bola dengan pantulan rendah dilakukan untuk mengontrol atau 

mengusai bola, terutama dalam melakukan terobosan ke dalam pertahanan 

lawan. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari dribble yaitu lebih cepat menuju ke 

keranjang lawan, untuk menerobos pertahanan lawan, untuk mengendalikan 

permainan. Namun di sisi lain, mendribble bola secara berlebihan juga tidak baik 

untuk kepentingan timnya. Seperti dikemukakan Wissel Hall (2000;95) bahwa 

“jika anda mendribble terlalu banyak, maka tim cenderung tidak bergerak ini 

memudahkan lawan untuk menghadangnya’’. Hal ini berarti, mendribble bola 

berlebihan akan memudahkan lawan untuk menjaga teman seregunya karena 

tidak bergerak. Tidak menutup kemungkinan dribble yang berlebihan akan 

mudah direbut lawan dan pihak lawan akan dapat melakukan serangan balik. 

Dribble dapat dilakukan dengan baik jika menguasai teknik yang baik dan benar. 
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Untuk memperoleh kualitas dribble yang baik, maka seorang pemain harus 

memahami dan menguasai teknik dribble. 

Cara melakukan driblle sebagai berikut; Peganglah bola dengan kedua 

tangan yang relax, tangan kanan di atas bola, sedang tangan kiri menjadi tempat 

terletaknya bola. Berdirilah seenaknya dengan kaki kiri agak sedikit di depan kaki 

kanan lalu condongkan badan ke depan mulai dan pinggang. Mulai pantulkan 

bola dengan tangan kanan, lalu lakukanlah dengan sikap berdiri ditempat, 

memulailah dengan gerakan maju.Mulailah jangan melihat bola dan percepatlah 

gerak. 

Sedangkan shooting atau tembakan yang dimaksud adalah menembakan 

bola ke jaring dari belakang garis hukuman. Secara teknis, kunci pokok 

keberhasilan dalam melakukan shooting adalah pola gerakan (dasar mekanika) 

shooting tersebut. Dasar mekanika dalam melakukan shooting atau tembakan, 

menurut Hall Wissel (1996:46) antara lain; 

1. Pada saat melakukan tembakan, pandangan mata harus cermat dan 

terpusat pada keranjang dan pemain harus memusatkan perhatian dan 

pandangan mata keaarah keranjang. Pandangan mata harus fokus pada 

sasaran yang akan dituju sehingga dapat menambah keakuratan dalam 

melakukan tembakan. 

2. Dalam melakukan tembakan, keseimbangan tubuh harus dijaga. Dengan 

keseimbangan tubuh yang baik akan dapat menambah kemampuan dalam 

memberikan tenaga pada bola, selain itu irama gerakan dalam melakukan 

tembakan akan lebih baik. 
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3. Posisi tangan sangat penting dalam melakukan shooting. Untuk menembak 

adalah penting menempatkan tangan yang tidak menembak di bawah bola 

sebagai penjaga keseimbangannya. 

4. Bola didepan dan di atas bahu untuk menembak, antara telinga dan bahu, 

siku-siku tetap di dalam. Saat siku penembak di dalam, bola harus sejajar 

dengan basket. 

5. Suatu hal sangat penting dalam melakukan tembakan adalah koordinasi 

antara pandangan mata, posisi kaki, gerakan batang tubuh, dan gerakan 

lengan. 

6. Berdasarkan pelaksanaannya teknik shooting dibagi menjadi beberapa 

tahap. Tahap-tahap gerakan di dalam melakukan shooting merupakan gerak 

yang berkesinambungan dan harus dilakukan dengan koordinasi gerakan 

yang baik. 

2.1.9 Prinsip-Prinsip Modifikasi 

Bentuk modifikasi merupakan penyampaian keterampilan berolahraga 

dengan mengubah keterampilan olahraga prestasi ke dalam bentuk keterampilan 

yang sesuai dengan kemampuan anak (Sukintaka, 1992:82). Kebanyakan 

aktivitas olahraga memerlukan modifikasi agar anak-anak sekolah dasar 

memperoleh kepuasan dan hasil yang baik. Merubah unsur-unsur tertentu 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan partisipasi. Pertimbangan yang paling 

penting dalam modifikasi adalah agar anak dapat belajar mengerjakan pola gerak 

yang benar (Dalam Abdulkadir Ateng, 1992; 122). Pembelajaran mengandung 

pengertian bagaimana mengajarkan sesuatu kepada anak didik dan bagaimana 

anak didik mempelajarinya. Dalam sesuatu kejadian pembelajaran terjadi 

sesuatu perisitwa, yaitu antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima. 



24 

 

 

 

Oleh sebab itu pada peristiwa tersebut dapat dikatakan terjadi proses interaksi 

edukatif (menurut Winarno Surachmad dalam Sukintaka, 1992:70). Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha pembelajaran seorang guru 

(termasuk di dalamnya guru pendidikan jasmani) harus mendalami dasar-dasar 

interaksi edukatif sebagai berikut ; 

1. Tujuan 

Mengajar merupakan peristiwa bertujuan, artinya mengajar itu 

merupakan peristiwa yang terikat oleh tujuan, terarah pada tujuan, dan 

dilaksanakan semata-mata untuk mencapai tujuan tersebut (menurut 

Winarno Surachmad dalam Sukintaka, 1992:71). 

2. Bahan  

Bahan merupakan bagian dari permainan, adapun bagian-bagian itu 

merupakan situasi yang terkecil dari kesatuan permainan yang harus 

diajarkan. Seorang guru pendidikan jasmani dituntut kemampuannya untuk 

membagi-bagi permainan itu kedalam bagian yang kecil, tetapi bermakna 

untuk kebulatan suatu permainan. Termasuk didalamnnya teknik apa dan 

unsur jasmani apa yang mendukungnya. Selain itu guru pendidikan jasmani 

harus mengetahui kemampuan gerak yang bagaimana yang perlu 

ditingkatkan bagi anak-anak untuk tiap tahap perkembangannya. Permainan 

merupakan situasi yang menyebabkan anak untuk bergerak secara spontan. 

3. Metode 

Metode merupakan cara untuk memperoleh jawaban terhadap 

pertanyaan bagaimana cara mengajar. Jadi maksudnya ialah bagaimana 

cara mengajar sesuatu, agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Makin 

baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan. Metode telah 



25 

 

 

 

berkembang sesuai dengan perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan perkembangan psikologis. Patokan kesamaan metode 

mengajar dapat ditentukan berdasar karakteristik anak pada tiap tahap 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

4. Situasi (“Dalam keadaan yang bagaimana?”) 

Dalam bermain, akan terjadi situasi yang timbul secara spontan, yang 

diliputi rasa senang dan kebebasan yang terbatasi oleh peraturan yang 

dibuat guru maupun yang telah disusun oleh badan olahraga internasional. 

Dengan adanya situasi spontan dan kegembiraan ini, dengan bermain 

diharapkan teraktualisasikan potensi aktivitas anak yang berbentuk gerak, 

sikap dan perilaku, sehingga guru dapat memberi koreksi, bimbingan atau 

pengarahan. 

2.1.10 Media Pembelajaran 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar tercapai (UNNES, 2011: 2). 

Peran media dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan meningkatkan hasil belajar yang 

ingin dicapai. Manfaat media dalam proses pembelajaran siswa yaitu; 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik. 
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3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

mata pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dll. 

5. Media pengajaran dapat membuat hal-hal yang abstrak dan konkrit. 

Dengan menggunakan media guru dapat menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa agar lebih efektif dan efisien, tanpa harus 

menggunakan peralatan pembelajaran olahraga yang sebenarnya. Guru dalam 

mengajar pada dasarnya adalah untuk menyampaikan informasi kepada anak 

didiknya. Oleh karena itu, media yang digunakan harus tepat dan dibuat secara 

kreatif dalam hal ini guru harus menyiapkan dan merancang dengan tepat agar 

memungkinkan siswa belajar lebih banyak dan meningkat aktivitas siswa sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Media yang dipersiapkan secara baik dan menarik, dapat menarik perhatian 

siswa untuk membangkitkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Penggunaan media sangat penting untuk memperlancar proses 

pembelajaran dari guru kepada siswa, dalam merencanakan pemanfaatan media 

guru harus mengetahui tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang 

mendukung tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai 

untuk mencapai tujuan itu. 
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2.1.11 Karakteristik Permainan Gosabel 

Modifikasi pembelajaran bolabasket dengan menggunakan permainan 

gobag sodor dribble ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan 

dengan menggunakan media bola karet, kapur dan keranjang/tempat sampah 

yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam permainan 

Gosabel, sehingga hasil belajar siswa pada aspek kognitif, psikomotor dan afektif 

siswa dapat meningkat dan dengan permainan dapat meningkatkan aktivitas dan 

kerjasama siswa dalam pembelajaran penjasorkes. Model lapangan dibuat 

persegi model permainan ini sama seperti permaianan tradisional gobag sodor. 

Fasilitas dan peralatan; 

1. Bola karet 

Bola yang digunakan untuk permainan ini adalah bola karet karena lebih 

ringan digunakan untuk mendribble dan shooting. 

                            

Gambar 2. Bola karet 

(Sumber; Data Dokumentasi Penelitian 2013) 

2. Kapur 

Kapur yang digunakan untuk permainan ini adalah kapur tulis yang 

digunakan untuk membuat lapangan model persegi dan segitiga. 
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Gambar 3. Kapur tulis yang digunakan untuk membuat lapangan 

(Sumber; Data Dokumentasi Penelitian 2013) 

3. Keranjang 

Keranjang ini digunakan untuk memasukkan bola. 

 

Gambar 4. Keranjang digunakan untuk memasukan bola 

(Sumber; Data Dokumentasi Penelitian) 
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4. Lapangan permainan 

 

Gambar 5. Lapangan permainan Gobag Sodor Dribble (Gosabel) 
(Sumber; Data Penelitian 2013) 

Aturan Permainan; 

1) Jumlah pemain 

1. Permainan gobag sodor dribble (Gosabel) dimainkan oleh 2 tim. 

2. Setiap tim terdiri dari 5 anak, menyesuaikan jumlah pemain untuk di bagi 

menjadi 2 kelompok. 

3. Satu siswa sebagai ketua kelompok atau kapten dan yang lainnya 

sebagai anggota kelompok 

2) Perlengkapan pemain 

Pemain diwajibkan memakai pakaian seragam olahraga lengkap dan sepatu 

olahraga sesuai dengan aturan. 
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3) Wasit 

Permainan gosabel modifikasi dipimpin oleh 1 orang wasit untuk setiap 

kelompok, supaya permainan berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan. 

4) Cara permainan 

Permainan ini modelnya sama seperti permainan gobag sodor, pemain wajib 

masuk ke dalam lapangan dan harus melewati penjaga dulu, setelah masuk 

lapangan pemain menunggu bola yang di lempar teman satu tim dari luar 

lapangan. Setelah menerma bola, siswa keluar lapangan dengan cara 

mendribble dan harus melewati penjaga, setelah melewati penjagaan 

pemain wajib shooting atau menembak bola ke dalam keranjang yang sudah 

disiapkan oleh rekan satu tim. 

Berikut ini gambar dan keterangan dalam permainan Gosabel 

 

 

Gambar 6. Permainan Gosabel 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 
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Gambar 7. Pemain berusaha melewati penjagaan 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 

 

Gambar 8. Pemain melakukan shooting 

(Sumber; Data Penellitian 2013)  

 

Gambar 9. Setelah melewati penjagaan, pemain berusaha menangkap bola 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 
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Gambar 10. Setelah menangkap bola, pemain berusaha melewati hadangan 

penjaga dengan cara mendribble bola 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 

5) Pemain dinyatakan gagal apabila ; 

1. Pemain tidak bisa melewati penjaga disaat lari maupun driblle keluar. 

2. Melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Tidak memasukkan bola ke dalam keranjang. 

4. Berbuat curang atau menggangu kelompok lain. 

6) Lama permainan 

Lama permainan waktunya dibatasi 15-20 menit. Semisal yang bermain 

adalah tim A setelah 20 menit bergantin tim B yang bermain.  

7) Nilai 

Antara tim A dan B  yang paling banyak memasukan bola berarti tim tersebut 

yang menang. Tim yang kalah mendapat hukuman dari tim yang menang 

yaitu menggendong. Tim yang melanggar peraturan atau curang akan 

mendapat hukuman /dinyatakan kalah. 

2.2 KERANGKA BERFIKIR 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 
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kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan 

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

dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Model pembelajaran bolabasket melalui pendekatan modifikasi permainan 

diharapkan dapat membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan 

kondisi yang menyenangkan, ketika mengikuti pembelajaran bolabasket dengan 

menggunakan permainan gobag sodor. 

Berikut ini akan disajikan justifikasi pengembangan model pembelajaran 

bolabasket ; 

Tabel 1. Justifikasi pengembangan model pembelajaran bolabasket pada 

permainan Gosabel. 

NO. 

Kondisi Faktual 

Pembelajaran dribble 

dan shooting 

Kesulitan yang 

Dihadapi 

Solusi yang 

Ditawarkan 

1 Banyak sekolah tidak 

mempunyai lapangan 

Pembelajaran 

bolabasket pada 

permainan Gosabel 

tidak bisa 

dilaksanakan jika 

lapangan tidak 

standar 

Alternatif 

pembelajaran 

bolabasket pada 

permainan Gosabel 

bisa dilaksanakan di 

halaman sekolah 

yang menggunakan 

paving 

2 Kurang memberikan 

kebebasan kepada 

murid  

pembelajaran 

menjadi kaku dan 

tidak lancar karena 

peralatan bolabasket 

menggunakan 

ukuran orang 

dewasa 

Peraturan permainan 

yang sederhana, 

mudah dipahami dan 

peralaatanya 

memanfaatkan media 

barang bekas dan 

menggunakan bola 

karet 

3 Tidak semua murid 

mampu menggunakan 

dengan baik fasilitas 

Pembelajaran 

bolabasket pada 

permainan Gosabel 

Dengan 

memanfaatkan 

halaman sekolah 
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olahraga ukuran 

standar  

tidak bisa 

dilaksanakan jika 

harus membutuhkan 

lapangan ukuran 

standar 

pembelajaran 

bolabasket pada 

permainan  Gosabel 

bisa dilaksanakan 

tidak harus 

dilapangan 

4 Tidak sesuai dengan 

karakteristik murid 

Siswa merasa cepat 

bosan karena Guru 

mengajar dengan 

teknik yang 

sebenarnya seperti 

melatih atlit yang 

sudah jadi. 

Pembelajarannya 

dengan modifikasi 

permainan dan 

perlombaan yang 

menyenangkan 

5 Tujuan pendidikan 

jasmani sulit dicapai 

Pembelajarannya 

tidak sesuai dengan 

karakteristik anak 

Sekolah Dasar 

Dengan modifikasi 

permainan akan 

menimbulkan 

kesadaran agar 

bermain dengan baik 

perlu berlatih  

(Sumber; Data Penelitian 2013) 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 MODEL PENGEMBANGAN 

Model pengembangan yang digunakan adalah menggunakan model 

pengembangan (Research-Based Development) merupakan jenis penelitian 

yang sedang meningkat penggunaannya untuk memecahkan permasalahan 

dalam dunia penelitian, terutama penelitian pendidikan dan pembelajaran. 

Menurut Borg dan Gall seperti yang dikutip Punaji S (2010:194) penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. Selain itu disebutkan juga bahwa prosedur 

penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yaitu; (1) pengembangan 

produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan. 

3.2 PROSEDUR PENGEMBANGAN 

Modifikasi peraturan permainan Gosabel (gobag sodor dribble) ini, dilakukan 

melalui beberapa tahapan pada gambar dibawah ini akan disajikan tahap-tahap 

prosedur pengembangan modifikasi peraturan permainan Gosabel (gobag sodor 

dribble). 
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Tahapan-tahapan tersebut antara lain; 

 

Analisis kebutuhan 

 

Kajian pustaka      Observasi dan Wawancara 

 

Pembuatan produk awal 

 

Tinjauan ahli Bolabasket                                Uji coba kelompok kecil 

dan Ahli Pembelajaran                                  10 Siswa Kelas V SD 

 

Revisi Produk Pertama 

Uji Coba Lapangan 

Revisi Produk Akhir 

Permainan Gobak Sodor Dribble 

Gambar 11. Prosedur Pengembangan Permainan Gobak Sodor Dribble 
(Sumber; Data Penelitian 2013) 

 

3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian  

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model  permainan ini 
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dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi di SD Negeri 

Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas tentang 

pelaksanaan pembelajaran bolabasket pada permainan gobag sodor dengan 

cara melakukan pengamatan lapangan tentang aktifitas siswa. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan gobag sodor. Dalam pembuatan 

produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian teori 

yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan dua 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 

dengan menetapkan desain uji coba, menentukan subjek uji coba, menyusun 

instrumen pengumpulan data, dan menetapkan teknik analisis data. 

3.2.4 Revisi Produk Pertama 

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

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

telah diujicobakan 

3.2.5 Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan skala kecil terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba 10 siswa yaitu 4 Putri dan 

6 Putra kelas V Sekolah Dasar Negeri Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas. 
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3.2.6 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan skala besar yang telah diujicobakan 

siswa kelas V SD Negeri Ajibarang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa modifikasi 

model permainan Gosabel. 

3.3 UJI COBA PRODUK 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan manfaat dari produk. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut; 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba produk bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari 

produk yang akan dikembangkan nantinya. Desain uji coba dilaksanakan terdiri 

dari 2 tahap, yaitu; 

3.3.1.1 Evaluasi ahli 

Sebelum produk dikembangkan dan diujicobakan kepada subjek. Produk 

yang dibuat harus divalidasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas dan dua ahli 

dalam pembelajaran.Variabel yang divalidasi oleh ahli meliputi kesesuaian materi 

dengan kurikulum, pemilihan alat, pemilihan bentuk permainan, kesesuaian 

model dengan karakteristik siswa SD, mendorong ketiga ranah pendidikan 

(afektif, kognitif dan psikomotor), minat dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, kenyamanan dan keamanan produk bagi siswa. Untuk 

mengumpulkan data dari para ahli dilakukan dengan cara pemberian data draf 

awal model pembelajaran, kuesioner atau lembar evaluasi kepada ahli penjas 
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dan ahli pembelajaran. Hasil penilaian, saran, kritik dari para ahli terdapat produk 

yang dibuat, digunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.1.2 Uji coba kelompok kecil 

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

diujicobakan kepada siswa kelas V SD N Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang 

Kabupaten Banyumas. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa 

sebagai subjeknya. Pengambilan siswa sebagai subjek dilakukan dengan 

menggunakan sampel secara total (total sampling). 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan lompat tinggi 

yang kemudian melakukan uji coba permainan gobag sodor dribble. Setelah 

selesai melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang 

telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil ini adalah untuk mengetahui 

tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. 

3.3.1.3 Revisi produk pertama 

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

coba kelompok kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk 

merevisi produk yang telah dibuat. 

3.3.1.4 Uji coba lapangan 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, 

selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan pada 

siswa kelas V SD Negeri Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas. 
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3.3.1.5 Subjek uji coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1) Uji coba skala kecil terdiri dari 10 siswa yaitu kelas V SD Negeri Ajibarang 

Kulon Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

2) Uji coba sekala besar terdiri dari semua siswa kelas V SD Negeri Ajibarang 

Kulon, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

3) Subjek uji coba adalah siswa atau sasaran pemakai produk yaitu siswa 

Sekolah Dasar kelas V. 

4) Uji lapangan skala kecil maupun uji lapangan skala besar. 

5) Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli pendidikan jasmani dan dua orang 

ahli dalam pembelajaran. 

3.4. JENIS DATA 

3.4.1. Data Kualitatif 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan 

persepsinnya. 

3.4.2. Data Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif menggunakan instrumen-instrumen formal, standar dan 

bersifat mengukur serta menekankan skor serta penyempurnaan keajegan skor 

yang diperoleh dari instrumen. 

3.5. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari 
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para ahli penjas dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk 

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

adalah jumlah subjek yang banyak sehingga data dapat diambil secara serentak 

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

berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan pada kenyamanan produk. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model permainan Gosabel. 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. 

1 ; tidak baik 

2 ; kurang baik 

3 ; cukup baik 

4 ; baik 

5 ; sangat baik 

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

digunakan pada kuesioner ahli; 

Tabel 2. Faktor, indikator, dan jumlah kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 
Kualitas 

Model 

Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada 

siswa SD 

15 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 
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Kuesioner yang digunakan siswa berupa sejumlah pertanyaan, yang harus 

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

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek psikomotor, kognitif dan afektif. 

Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut; 

Tabel 3. Skor jawaban kuesioner “Ya” dan “Tidak”. 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 

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 Psikomotorik 

Kemampuan siswa mempraktekan variasi 

gerak dalam bermain model permainan 

Gosabel. 

10 

2 Kognitif 

Kemampuan siswa memahami peraturan dan 

pengetahuan tentang model permainan 

Gosabel. 

10 

3 Afektif 

Menampilkan sikap dalam bermain model 

permainan Gosabel, serta nilai kerjasama, 

sportifitas, dan kejujuran. 
10 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif. 
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Untuk memperoleh persentase dari suatu nilai, dapat di cari dengan rumus; 

 % =  x 100% 

Dimana; n  = Adalah nilai yang diperoleh, 

  N  =  Jumlah seluruh nilai. 

  100% = Konstanta 

  (M. Ali, 1987; 184) 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel dibawah akan disajikan klasifikasi 

persentase. 

Tabel 5. Klasifikasi persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0,00 – 20,00% 

20,01 – 40,00% 

40,01 – 60,00% 

60,01 – 80,00% 

80,01 – 100% 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan (Bersyarat) 

Digunakan 

Digunakan 

(Sumber; Ali dalam Sri Ernawanti, 2011; 38) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Data Uji Coba 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan 

Jasmani, Olahraga dan kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan 

tersebut, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara menganalisis proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, 

melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka/kajian literatur. 

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan tradisional bagi 

siswa kelas sekolah dasar, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikan 

berbagai bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan secara sederhana serta 

nilai disiplin. Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran masih jauh dari 

sikap disiplin, kerjasama, sportifitas dan kejujuran yang merupakan salah satu 

tujuan penjas. 

Pada proses pembelajaran permainan tradisional gobag sodor masih ditemui 

beberapa hal, antara lain dalam kegiatan penjas tidak memanfaatkan yang 

tersedia seperti lapangan secara maksimal. Serta tidak sesuai dengan tahap 

pertumbuhan dan pengembangan siswa, diketahui guru pada Sekolah Dasar 

Negeri Ajibarang Kulon dalam memberikan materi permainan tradisional gobag 

sodor sesuai dengan aslinya, sedangkan di dalam permainan gobag sodor yang 

asli membutuhkan banyak stamina untuk malakukan gerakan lari sehingga siswa 

khususnya siswa putri mengeluh merasa bosan dan lebih cepat lelah karena 

kurang adanya inovasi dalam pembelajaran. 

44 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha mengembangkan model 

pembelajaran Gosabel untuk meningkatkan keterampilan Driblle (Bolabasket) 

pada pembelajaran penjas bagi siswa kelas atas siswa SD.  Peneliti 

mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui permainan sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dan diharapkan juga dapat meningkatkan tingkat 

kesegaran jasmani siswa. 

4.1.2 Diskripsi Draf Pemilihan Produk 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa 

pengembangan model pembelajaran gosabel untuk meningkatkan keterampilan 

driblle (Bolabasket) yang sesuai dengan siswa sekolah dasar. Tahap selanjutnya 

yang dilakukan adalah membuat produk dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut ; 

1. Analisis karakteristik permainan di SD 

2. Mengkaji sarana dan prasarana yang digunakan 

3. Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran 

4. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

5. Menyusun produk awal model permainan gobak sodor dengan bola 

Setelah melalui proses desain maka dihasilkan produk awal model 

permainan gobak sodor yang sesuai dengan siswa SD. Berikut adalah draf 

produk awal permainan gobak sodor dengan bola yang sesuai bagi siswa 

sebelum divalidasi oleh ahli dan guru penjasorkes sekolah dasar. 

Berdasarkan pada pertimbangan pembuatan produk, maka peneliti 

memberikan alternatif pengembangan yaitu sebagai berikut; 

1) Lapangan sebelumnya berdasarkan saran dari ahli penjas. 
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2) Tempat sampah yang terbuat dari plastik yang biasa digunakan untuk 

tempat sampah. Pada permainan ini tempat sampah digunakan sebagai 

keranjang karena lebih praktis. 

3) Botol bekas air mineral 1500 ml sebagai pengganti kerucut yang di bariskan 

pada garis tiap daerah lapangan sebagi penanda daerah. 

4) Bola karet digunakan sebagai media agar permainan lebih menarik 

Berikut adalah skema permainan Gosabel yang akan diujicobakan pada 

skala kecil. 

 

Gambar 12. Skema Permainan Gosabel 
(Sumber ; Data Penelitian 2013) 

4.1.3 Validasi Ahli 

4.1.3.1 Validasi draf produk awal 

Produk awal pengembangan model pembelajaran permainan gosabel siswa 

sekolah dasar (SD) sebelum diujicobakan dalam uji kelompok kecil, produk yang 

dihasilkan perlu dilakukan validasi dari para ahli yang sesuai dengan penelitian 

ini, peneliti melibatkan (1) Sebagai ahli penjas Bapak Cahyo Yuwono M. Pd, dan 
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dua (2) Sebagai ahli pembelajaran penjas sekolah dasar yaitu Ibu Titi 

Rokhmawati S.Pd, dan Bapak Teguh S. Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberi draf produk awal model permainan 

gosabel disertai dengan lembar evaluasi untuk ahli dan guru penjasorkes sekolah 

dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model 

permainan, saran, serta komentar dari ahli penjasorkes dan guru penjasorkes 

sekolah dasar terhadap model permainan gosabel. Hasil evaluasi berupa nilai 

dari aspek kualitas model pembelajaran dengan skal likert 1 sampai 5. Caranya 

dengan menyontreng salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 

4.1.3.2 Deskripsi data validasi ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, dari uji produk 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan 

gosabel dapat digunakan untuk uji kelompok skala kecil dan uji lapangan. Hasil 

pengisian kuesioner dari ahli penjas dan ahli pembelajaran sekolah dasar dapat 

dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas dan 

guru penjasorkes sekolah dasar didapat rata-rata dalam kategori penilaian 

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

sekolah dasar dapat digunakan untuk uji skala kecil. Masukan berupa saran dan 

komentar pada produk model permainan gosabel sangat dperlukan untuk 

perbaikan model tersebut. 

4.1.3.3 Revisi draf produk awal sebelum uji skala kecil 

Saran dari ahli dan guru penjasorkes sekolah dasar pada produk atau model 

seperti yang diuraikan diatas, maka dapat segera dilaksanakan revisi produk. 
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Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan guru penjasorkes sekolah 

dasar sebagai berikut ; 

Tabel 6. Revisi Draf Produk Awal 

No Hal yang perlu direvisi Alasan Saran 

1 Lapangan yang ditengah 

sebaiknya dihilangkan  

Agar anak tidak 

kesulitan 

Agar permainan 

bisa berjalan 

dengan baik 

2 Jumlah bola tidak harus satu 

boleh lebih  

Agar permainan 

menarik 

Agar tidak ada 

anak yang pasif 

3 Lebar lapangan harus 

disesuaikan dengan 

karakteristik siswa SD 

Supaya anak tidak 

kesulitan ketika 

menjadi penjaga 

Lebar lapangan 

bisa 4x rentangan 

tangan siswa SD 

 (Sumber; Data Penelitian 2013) 

Berikut merupakan hasil produk pengembangan model pembelajaran 

gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble (Bolabasket) pada 

pembelajaran penjaskes yang sesuai dengan karakteristik siswa SD, yang telah 

direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari guru Penjasorkes. 

4.1.4 Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah produk model permainan Gosabel divalidasi oleh ahli dan guru 

penjasorkes sekolah dasar serta dilakukan revisi, maka pada tanggal 2 Maret 

2013 produk diujicobakan pada siswa kelas V SD N Ajibarang Kulon yang 

berjumlah 10 siswa. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (random 

sampling). 

Uji coba untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan 

seperti kelemahan, kekurangan, atau keefektifan produk saat digunakan siswa. 

Uji skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan denyut nadi 

siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan gosabel dan tanggapan awal 
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dari produk yang dikembangkan. Data hasil uji coba skala kecil dihimpun dengan 

menggunakan kuesioner dan pengamatan lapangan. Data yang diperoleh dari uji 

coba ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi produk sebelum 

digunakan pada uji coba lapangan. 

Berikut data pengukuran denyut nadi siswa pada saat uji skala kecil ; 

Tabel 7. Pengukuran Denyut Nadi Uji Skala Kecil  (N=10) 

Frekuensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 

aktivitas 

Jumlah siswa sesudah 

aktivitas 

61 – 70 4 - 

71 – 80 5 - 

81 – 90 1 - 

91 – 100 - - 

101 – 110 - 3 

111 – 120 - 4 

121 – 130 - 2 

131 – 140 - 1 

(Sumber; Data Penelitian 2013) 

Dari tabel data pengukuran denyut nadi siswa diatas menunjukkan bahwa 

denyut nadi siswa sebelum dan sesudah mengalami peningkatan setelah siswa 

melakukan permainan gosabel, dapat disimpulkan bahwa anak lebih aktif 

bergerak dalam permainan ini, sehingga permainan ini layak diajarkan pada 

siswa sekolah dasar. 

Tabel 8. Hasil Kuesioner Uji Coba Skala Kecil (N=10) 

Aspek yang dinilai 
Jawaban 

yang sesuai 
Persentase Kriteria 

1. Apakah menurut kamu, model 

permainan Gosabel merupakan 

permainan yang mudah untuk 

dimainkan? 

Ya 70% Baik 
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2. Apakah kamu bisa memainkan 

model permainanGosabel? 
Ya 80% Baik 

3. Apakah dalam permainanGosabel, 

kamu mudah untuk melakukan 

driblle? 

Ya 70% Baik 

4. Apakahdalam permainanGosabel, 

kamu mudah untuk menerobos 

penjaga? 

Ya 70% Baik 

5. Apakah dalam permainanGosabel, 

kamu mudah untuk melakukan 

driblle bola rendah? 

Ya 70% Baik 

6. Apakah dalam permainan 

Gosabel, kamu bergerak aktif? 
Ya 70% Baik 

7. Apakah dalam permainanGosabel, 

kamu mudah untuk mencetak 

point? 

Tidak 60% 
Cukup 

Baik 

8. Apakah kamu merasa capek dan 

berkeringat setelah bermain 

permainan Gosabel? 

Ya 70% Baik 

9. Apakah kamu merasa senang 

bermain permainan Gosabel? 
Ya 70% Baik 

10. Apakah dengan bermain Gosabel 

kamu lebih terampil dalam 

melakukan driblle dengan berlari? 

Ya 70% Baik 

11. Apakah kamu tahu cara bermain 

permainanGosabel? 
Ya 90% 

Sangat 

Baik 

12. Apakah kamu tahu peraturan 

permainan Gosabel? 
Ya 90% 

Sangat 

Baik 

13. Apakah permainan Gosabel 

adalah materi yang diajarkan 

dengan tujuan agar kamu 

bergerak? 

Ya 70% Baik 

14. Apakah permainan Gosabel dapat Ya 70% Baik 
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mendorong siswa lebih aktif 

bergerak? 

15. Apakah sebelum bermain 

permainan Gosabel perlu 

melakukan pemanasan terlebih 

dahulu? 

Ya 70% Baik 

16. Apakah dalam bermain 

permaianan Gosabel perlu kerja 

sama dengan teman satu tim? 

Ya 70% Baik 

17. Apakah dalam permainan Gosabel 

setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan? 

Ya 80% Baik 

18. Apakah dengan bermain 

permainan Gosabel dapat 

membuat tubuh menjadi sehat? 

Ya 70% Baik 

19. Apakah permainan Gosabel dapat 

menjadikan tubuh menjadi kuat, 

jiwa menjadi sehat dan 

pembiasaan untuk hidup sehat? 

Ya 70% Baik 

20. Apakah bermain permainan 

Gosabel dapat menaikkan denyut 

nadi? 

Ya 80% Baik 

21. Apakah kamu suka 

bermainpermainan Gosabel? 
Ya 70% Baik 

22. Apakah permainan Gosabel 

menarik bagi kamu? 
Ya 70% Baik 

23. Apakah kamu serius atau 

bersungguh-sungguh ketika 

bermain permainan Gosabel? 

Ya 70% Baik 

24. Apakah kamu selalu mentaati 

peraturan selama bermain 

permainan Gosabel? 

Ya 90% 
Sangat 

Baik 

25. Apakah setiap pemain harus Ya 70% Baik 
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mentaati peraturan permainan 

Gosabel? 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama 

dengan teman satu tim atau regu 

ketika kamu bermain permainan 

Gosabel? 

Ya 70% Baik 

27. Apakah kamu merasa percaya diri 

ketika bermain permainan 

Gosabel? 

Ya 70% Baik 

28. Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang 

diberikan oleh wasit? 

Tidak 70% Baik 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah 

kamu akan mengakui keunggulan 

tim lawan? 

Ya 70% Baik 

30. Apakah kamu bersedia 

bermainpermainan Gosabel lagi? 
Ya 70% Baik 

Sumber ; Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=10) 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner hasil belajar siswa didapatkan hasil 

dari aspek afektif mencapai 73%, aspek kognitif mencapai 71%, dan aspek 

psikomotorik mencapai 68%. Dari hasil yang diperoleh diatas menjadi pedoman 

produk yang nantinya akan digunakan dalam uji lapangan berikutnya agar lebih 

baik dan juga terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh Ahli penjasorkes 

untuk diterapkan pada uji coba II (skala besar) sehingga model permainan 

gosabel menjadi lebih baik. 
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Hasil diatas digambarkan dengan diagram dibawah ini ; 

 

Gambar 13. Diagram hasil uji coba kelompok kecil 
(Sumber : Data uji lapangan 2013) 

Tabel 9. Hasil Rekapitulasi Kuesioner Siswa aspek Kognitif, Psikomotor, dan 
Afektif dalam Skala Kecil  

Persentase Klasifikasi Jumlah 

0,00 – 20,00% 

20,01 – 40,00% 

40,01 – 60,00% 

60,01 – 80,00% 

80,01 – 100% 

Sangat 

Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

0 

0 

6 

22 

2 

                                      (Sumber; Data Penelitian 2013) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase hasil kuesioner siswa adalah 

sebagai berikut ; 

a. Kategori Sangat Baik, diperoleh 2 poin soal  kuesioner  yang tercapai 

b. Kategori Baik , diperoleh 22 poin soal kuesioner yang tercapai 

c. Kategori Cukup, diperoleh 6 poin soal kuesioner yang tercapai 

d. Kategori Kurang, tidak ada poin soal yang mencapai kategori ini 

e. Kategori Kurang Sekali. tidak ada poin soal yang mencapai kategori ini 
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Tabel 10. Hasil Validasi  Oleh Ahli Penjasorkes dan Guru Penjasorkes (Skala 
Kecil) 

No. Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1. 

2. 

3. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran 1 

Ahli Pembelajaran 2 

4,4 

4,5 

3,6 

Sumber ; Hasil penelitian 2013 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjasorkes dan ahli 

pembelajaran dan uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

gosabel diujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas V SD Negeri Ajibarang 

Kulon, perlu dicari solusi dan pemecahannya. Hal itu perlu dilakukan sebagai 

perbaikan terhadap model permainan tersebut. Berikut adalah sebagai 

permasalahan dan kendala setelah produk diujicobakan pada skala kecil ; 

1) Penjelasan materi 

Dalam uji kelompok kecil pelaksanaan permainan gosabel. Peneliti 

memperhatikan beberapa siswa kurang memahami permainan, dikarenakan 

siswa kurang mengatahui dengan jenis permainan tradisional. 

2) Lapangan 

Pada saat uji skala kecil pelaksanaan permainan gosabol membutuhkan 

lapangan yang lebih luas supaya siswa lebih leluasa untuk melakukan 

aktivitas permainan, maka lapangan diperlebar untuk memudahkan siswa 

bermain. 
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3) Peraturan Permainan 

Dalam uji kelompok kecil, penyerang yang terdiri dari beberapa anggota 

harus menyelesaikan sampai tingkat tertinggi sehingga pemain yang lain 

menunggu giliran bermain. 

4.1.5 Revisi Produk Setelah Uji Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjasorkes 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 penjasorkes. Proses revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut ; 

1) Penjelasan materi 

Dalam revisi uji kelompok kecil, peneliti mengkondisikan siswa didalam kelas 

dengan memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap materi dan 

melakukan simulasi dilapangan oleh siswa. 

2) Lapangan 

Dalam revisi uji kelompok kecil, membuat garis lapangan yang diperlebar 

dan agar anak lebih leluasa dalam melakukan permainan dan bergerak aktif. 

3) Peraturan permainan 

Dalam revisi uji kelompok kecil, tim yang menjadi penyerang berikutnya 

mengikuti tanpa menunggu. Jadi semua tim penyerang aktif bergerak sambil 

mengoper bola untuk dimasukan kedalam keranjang. 
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Tabel 11. Kisi-kisi Angket Siswa Skala Kecil 

No Aspek Faktor yang Diamati No. Soal 

1. Afektif 

Sikap siswa dalam melakukan 

permainan Gosabel, kerjasama dan 

sportifitas siswa 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

2. Kognitif 

Pengetahuan siswa tentang 

permainan Gosabel dan 

kemampuan siswa dalam 

memahami peraturan permainan 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

3. Psikomotorik 

Kemampuan siswa mempraktikkan 

permainan Gosabel dalam 

pembelajaran penjaskes 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30 

4.1.6 Uji Coba Skala Besar 

Setelah produk model pengembangan pembelajaran penjasorkes permainan 

tradisional gobak sodor melalui permainan Gosabel diujicobakan dalam skala 

kecil dan telah direvisi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba skala 

besar. Uji coba skala besar dilaksanakan di SD Negeri Ajibarang Kulon dengan 

melibatkan seluruh siswa yang berada pada kelas V tersebut. 

4.1.7 Data Uji Coba Skala Besar 

Berdasarkan evaluasi ahli penjas, ahli pembelajaran serta uji coba kelompok 

kecil langkah selanjutnya adalah melaksanakan uji lapangan. Uji lapangan 

dilakukan pada 27 Mei 2013 bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan 

yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba skala kecil apakah bahan 

permainan itu telah sesuai dan dapat dilingkungan sebenarnya. Uji lapangan 

dilakukan oleh siswa kelas V SD Negeri Ajibarang Kulon yang dilakukan secara 

total sampling berjumlah 30 siswa. 
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Tabel 12. Data Pengukuran Denyut Nadi Uji Lapangan (N=30) 

Frekuensi denyut 

nadi (kali/menit) 

Jumlah siswa 

sebelum aktivitas 

Jumlah siswa 

sesudah aktivitas 

61 – 70 14 - 

71 – 80 11 - 

81 – 90 5 - 

91 – 100 - - 

101 – 110 - 3 

111 – 120 - 8 

121 – 130 - 14 

131 – 140 - 5 

Sumber ; Hasil Penelitian Uji Lapangan 

Dari tabel 4.7 data pengukuran denyut nadi siswa dalam uji lapangan diatas 

menunjukkan bahwa denyut nadi siswa sebelum dan sesudah mengalami 

peningkatan setelah siswa melakukan permainan gosabel, sehingga dapat 

diartikan bahwa model pengembangan permainan gosabel dapat meningkatkan 

kesegaran jasmani siswa sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran 

permainan tradisional. 

Tabel 13. Hasil Uji Coba Lapangan (N=30) 

Aspek yang dinilai 

Jawaban 

yang 

sesuai 

Persentase Kriteria 

1. Apakah menurut kamu, model 

permainan Gosabel merupakan 

permainan yang mudah untuk 

dimainkan? 

Ya 80% Baik 

2. Apakah kamu bisa memainkan 

model permainan Gosabel? 
Ya 70% Baik 

3. Apakah dalam permainan 

Gosabel, kamu mudah untuk 
Ya 70% Baik 
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melakukan driblle? 

4. Apakahdalam permainan 

Gosabel, kamu mudah untuk 

menerobos penjaga? 

Ya 80% Baik 

5. Apakah dalam permainan 

Gosabel, kamu mudah untuk 

melakukan driblle bola rendah? 

Ya 80% Baik 

6. Apakah dalam permainan 

Gosabel, kamu bergerak aktif? 
Ya 90% 

Sangat 

Baik 

7. Apakah dalam permainan 

Gosabel, kamu mudah untuk 

mencetak point? 

Tidak 65% Cukup Baik 

8. Apakah kamu merasa capek 

dan berkeringat setelah bermain 

permainan Gosabel? 

Ya 70% Baik 

9. Apakah kamu merasa senang 

bermain permainan Gosabel? 
Ya 80% Baik 

10. Apakah dengan bermain 

Gosabel kamu lebih terampil 

dalam melakukan driblle 

dengan berlari? 

Ya 80% Baik 

11. Apakah kamu tahu cara 

bermain permainan Gosabel? 
Ya 90% 

Sangat 

Baik 

12. Apakah kamu tahu peraturan 

permainan Gosabel? 
Ya 80% Baik 

13. Apakah permainan Gosabel 

adalah materi yang diajarkan 

dengan tujuan agar kamu 

bergerak? 

Ya 70% Baik 

14. Apakah permainan Gosabel 

dapat mendorong siswa lebih 

aktif bergerak? 

Ya 70% Baik 

15. Apakah sebelum bermain Ya 80% Baik 
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permainan Gosabel perlu 

melakukan pemanasan terlebih 

dahulu? 

16. Apakah dalam bermain 

permaianan Gosabel perlu kerja 

sama dengan teman satu tim? 

Ya 70% Baik 

17. Apakah dalam permainan 

Gosabel setiap pemain harus 

mematuhi peraturan 

permainan? 

Ya 70% Baik 

18. Apakah dengan bermain 

permainan Gosabel dapat 

membuat tubuh menjadi sehat? 

Ya 80% Baik 

19. Apakah permainan Gosabel 

dapat menjadikan tubuh 

menjadi kuat, jiwa menjadi 

sehat dan pembiasaan untuk 

hidup sehat? 

Ya 80% Baik 

20. Apakah bermain permainan 

Gosabel dapat menaikkan 

denyut nadi? 

Ya 90% 
Sangat 

Baik 

21. Apakah kamu suka bermain 

permainan Gosabel? 
Ya 80% Baik 

22. Apakah permainan Gosabel 

menarik bagi kamu? 
Ya 80% Baik 

23. Apakah kamu serius atau 

bersungguh-sungguh ketika 

bermain permainan Gosabel? 

Ya 70% Baik 

24. Apakah kamu selalu mentaati 

peraturan selama bermain 

permainan Gosabel? 

Ya 80% Baik 

25. Apakah setiap pemain harus 

mentaati peraturan permainan 
Ya 70% Baik 



60 

 

 

 

Gosabel? 

26. Apakah kamu bisa bekerjasama 

dengan teman satu tim atau 

regu ketika kamu bermain 

permainan Gosabel? 

Ya 90% 
Sangat 

Baik 

27. Apakah kamu merasa percaya 

diri ketika bermain permainan 

Gosabel? 

Ya 70% Baik 

28. Apakah seorang pemain boleh 

menentang keputusan yang 

diberikan oleh wasit? 

Tidak 80% Baik 

29. Apabila tim kamu kalah, apakah 

kamu akan mengakui 

keunggulan tim lawan? 

Ya 90% 
Sangat 

Baik 

30. Apakah kamu bersedia bermain 

permainan Gosabel lagi? 
Ya 80% Baik 

Sumber ; Hasil Uji Coba Lapangan (N=30) 

Berdasarkan data uji lapangan permainan Gosabel memenuhi kriteria 

“sangat baik” karena dalam semua aspek meningkat yaitu dari aspek kognitif 

mencapai 80%, aspek psikomotor mencapai 83%, dan aspek afektif.mencapai 

93% sehingga dapat digunakan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Ajibarang 

Kulon. Selain itu model permainan gosabel pada pembelajaran permainan 

tradisional juga dapat meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa. 
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Hasil diatas digambarkan dengan diagram dibawah ini; 

 

 

 

 

 

 

Gambar  14. Aspek Kognitif, Psikomotor, dan Afektif  Skala Besar 
(Sumber ; Data Uji Lapangan 2013) 

Berikut adalah rekapitulasi hasil kuesioner siswa dari segi aspek kognitif, 

Psikomotor, dan  Afektif. 

Tabel 14.  Hasil Rekapitulasi Kuesioner Siswa aspek Kognitif, Psikomotor, dan 
Afektif dalam Skala Besar 

Persentase Klasifikasi Jumlah 

0,00 – 20,00% 

20,01 – 40,00% 

40,01 – 60,00% 

60,01 – 80,00% 

80,01 – 100% 

Sangat Kurang 

Kurang  

Cukup  

Baik 

Sangat baik 

0 

0 

7 

29 

54 

(Sumber : Data penelitian 2013) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase hasil kuesioner siswa adalah 

sebagai berikut ; 

1. Kategori Sangat Baik, diperoleh 54 yang mencapai poin ini 

2. Kategori Baik , diperoleh 29 yang mencapai poin ini 

3. Kategori Cukup, diperoleh 7 yang mencapai kategori ini 

4. Kategori Kurang, tidak ada poin soal yang mencapai kategori ini 
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5. Kategori Kurang Sekali. tidak ada poin soal yang mencapai kategori ini 

Tabel 15. Hasil Validasi Oleh Ahli Penjasorkes dan Guru Penjasorkes (Skala 
Besar) 

No. Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1. 

2. 

3. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran 1 

Ahli Pembelajaran 2 

4 

4,2 

4,5 

   (Sumber; Data Uji Lapangan 2013) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase hasil kuesioner ahli adalah 

sebagai berikut ; 

1. Kategori nilai 5 ; Baik Sekali, diperoleh 2 poin dari ahli penjasorkes, 4 poin 

dari ahli pembelajaran I, dan 7 poin dari ahli pembelajaran II 

2. Kategori nilai 4 ; Baik , diperoleh 11 poin dari ahli penjasorkes, 11 poin dari 

ahli pembelajaran I, dan 7 poin dari ahli pembelajaran II 

3. Kategori nilai 3 ; Cukup, diperoleh 2 poin dari ahli penjasorkes, 0 poin dari 

ahli pembelajaran I, dan 1 poin dari ahli pembelajaran II 

4. Kategori nilai 2 ; Kurang, tidak ada poin yang mencapai kategori ini 

5. Kategori nilai 1 ; Kurang Sekali, tidak ada poin soal yang mencapai kategori 

ini 

4.1.8 Analisis Data 

Analisis data diperoleh berdasarkan data pada tabel kuesioner uji kelompok 

kecil dan uji lapangan dengan persentase setiap aspek. 

4.1.9 Analisis Hasil Uji Skala Kecil 

Analisis data uji coba berdasarkan hasil pengamatan skala kecil yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut ; 

1. Aspek kualitas permainan Gosabel didapat persentase 80% berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek memainkan model permainan gosabel didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek membawa bola didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

4. Aspek mengoper bola didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek menerima bola didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapakan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek mencetak angka didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

7. Aspek menyerang dalam permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek menghadang gerak lawan dalam permaianan gosabel didapat 

persentase 70% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek menghindari hadangan lawan didapat persentase 70% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 
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sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek aktivitas gerak terhadap bertambahnya denyut nadi dalam permainan 

gosabel didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

11. Aspek cara bermain permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

12. Aspek pemahaman untuk kerjasama dalam permainan gosabel didapat 

persentase 90% berdasarkan kriteria yang telah ditetpakan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

13. Aspek mematuhi peraturan permainan gosabel didapat persentase 90% 

berdasarkan kriteria yang telah ditaetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

14. Aspek pengetahuan permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

15. Aspek pemahaman permainan didapat persentase 90% berdasarkan kriteria 

yang telah ditetpakan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga dapat digunakan. 

16. Aspek kemudahan bermain permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 
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17. Aspek pemahaman tugas wasit pada model permainan gosabel didapat 

persentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

18. Aspek menghormati keputusan wasit didapat persentase 80% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

19. Aspek melakukan pemanasan sebelum aktivitas bermain didapat persentase 

80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapakan maka aspek ini memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

20. Aspek pemahaman aktivitas gerak permainan terhadap denyut nadi pada 

permainan gosabel didapat persentase 70% berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkam maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 

21. Aspek perasaan senang dalam bermain model permaianan gosabel didapat 

persentase 70% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria  baik sehingga dapat digunakan. 

22. Aspek ketertarikan bermain model permainan gosabel didapat persentase 

90% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

23. Aspek mentaati peraturan model permainan gosabel didapat persentase 

80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

24. Aspek kekompakan memenangkan permainan didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 
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25. Aspek kemampuan kerjasama individu didapat persentase 80% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

26. Aspek kesenangan dalam mencetak angka didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

27. Aspek menerima hukuman dari wasit didapat persentase 80% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

28. Aspek mengakui keunggulan lawan didapat persentase 70% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

29. Aspek keinginan bermain model permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehimgga dapat digunakan. 

30. Aspek kesediaan mengajak teman untuk bermain model permainan gosabel 

didapat presentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan 

4.1.10 Analisis Hasil Uji lapangan 

Berdasarkan data tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan tanggal 

27 Mei 2013 yang berjumlah 30 siswa didapat presentase pilihan jawaban yang 

sesuai 80% berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan Gosabel  

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 

Ajibarang Kulon. 
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Berdasarkan tabel analisis data hasil pengamatan uji lapangan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut ; 

1. Aspek kualitas model permainan gosabel didapat persentase 90% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek memainkan model permainan gosabel didapat persentase 90% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan. 

3. Aspek membawa bola didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan. 

4. Aspek mengoper bola didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan. 

5. Aspek menerima bola didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan. 

6. Aspek mencetak angka didapat persentase 90% berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

dapat digunakan. 

7. Aspek menyerang dalam permainan gosabel didapat persentase 90% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan. 
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8. Aspek menghadang gerak lawan dalam permainan gosabel didapat 

persentase 70% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

9. Aspek menghindari hadangan lawan didapat persentase 80% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

10. Aspek aktivitas gerak terhadap bertambahnya denyut nadi dalam permainan 

gosabel didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

11. Aspek cara bermain permainan gosabel didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

12. Aspek pemahaman untuk kerjasama dalam permainan gosabel didapat 

persentase 80% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

13. Aspek mematuhi peraturan permainan gosabel didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

14. Aspek pengetahuan permainan gosabel didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

15. Aspek pemahaman permainan didapat persentase 80% berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini mmenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 
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16. Aspek kemudahan bermain model permainan gosabel didapat persentase 

90% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

17. Aspek pemahaman tugas wasit pada model permainan gosabel didapat 

persentase 90% berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

18. Aspek menghormati keputusan wasit didapat persentase 90% berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sehingga 

dapat digunakan. 

19. Aspek melakukan pemanasan sebelum aktivitas bermain didapat persentase 

90% berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan. 

20. Aspek pemahaman aktivitas gerak permainan terhadap denyut nadi pada 

permainan gosabel didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 

21. Aspek peraasaan senang dalam bermain model permainan gosabel didapat 

persentase70% berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

22. Aspek ketertarikan bermain model permainan gosabel didapat persentase 

70% berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

23. Aspek mentaati peraturan model permainan gosabel didapat persentase 

80% berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 
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24. Aspek kekompakan memenangkan permainan didapat persentase 80% 

berdasrkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

25. Aspek kemampuan kerjasama individu didapat persentase 70% berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga 

dapat digunakan. 

26. Aspek kesenangan dalam mencetak angka didapat persentase 80% 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

27. Aspek menerima hukuman dari wasit didapat persentase 90% berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga dapat digunakan. 

28. Aspek mengakui keunggulan lawan didapat persentase 80% berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga 

dapat digunakan. 

29. Aspek bermain model permainan gosabel didapat persentase 70% 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka aspek ini memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

30. Aspek kesediaan mengajak teman untuk bermain modeln permainan 

gosabel didapat persentase 80% berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka 

aspek ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan  

4.2 PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pengembangan yang berupa model pengembangan 

permainan Gobag Sodor dengan dribble (Gosabel) untuk pembelajaran 

penjaskes mempunyai kelebihhan diantaranya; (1) model permainan Gosabel 



71 

 

 

 

menarik bagi siswa SD, karena model permainan ini mudah dan bisa dimainkan 

semua orang, bisa dimainkan di lapangan ataupun di halaman sekolah selain itu 

juga permainan ini sangat bagus untuk melatih kerja sama, melatih kekompakan 

dan jenis permainan ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai selingan ketika 

suasana sudah jenuh dan membosankan. Suasana bermain dalam kondisi fun 

bisa membuat mental siswa bersemangat kembali (2) model pembelajaran 

Gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble dapat dimainkan oleh siswa 

SD, karena anak-anak membutuhkan pengalaman yang kaya, bermakna dan 

menarik sehingga siswa merasa senang untuk melakukan hal-hal yang baru. 

Keinginan untuk belajar akan meningkat dengan adanya tantangan dan 

terhambat oleh ancaman yang disertai oleh rasa tidak mampu atau kelelahan. 

Gerakan yang paling dominan dalam permainan ini adalah dribble, dengan 

gerakan dribble seorang anak sudah dapat bermain bola gosabel (3) 

Pengembangan model pembelajaran gosabel untuk meningkatkan keterampilan 

dribble (bolabasket) pada pembelajaran penjaskes  mudah untuk dimainkan oleh 

semua siswa sesuai dengan usia anak SD, anak-anak memiliki fisik yang cukup 

agar dapat tumbuh berkembang dengan baik melakukan aktivitas gerak tubuh 

bukan hanya bermanfaat untuk pertumbuhan fisik semata, dalam hal ini meliputi 

gerak melempar, menangkap, dribble. Dalam permainan gosabel anak-anak 

dituntut untuk memahami teknik dasar dribble dalam permainan gosabel, 

sehingga mereka dapat melakukan permainan ini dengan mudah dan benar (4) 

model pengembangan permainan Gosabel ini sarana dan prasarananya tidak 

begitu banyak. Model permainan ini tidak memerlukan peralatan yang sulit, 

dengan menggunakan modifikasi sederhana permainan ini bisa berjalam dengan 
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baik dan siswa sangat senang untuk melakukanya, contoh peralatannya yaitu 

seperti kapur,keranjang tempat sampah dan bola karet. 

Produk pengembangan permainan Gosabel selain memiliki kelebihan juga 

memliki kekurangan, diantaranya; 1) pengembangan permainan Gosabel 

memerlukan lapangan yang luas. Lapangan sangat penting sekali dalam 

permainan Gosabel ini. Permainan ini bisa dilakukan di lapangan sepak bola 

atupun halaman sekolah yang lebar dan luas.permainan ini tidak bisa 

dilaksanakan jika lapangan tidak standar, 2) model pengembangan permainan 

Gosabel memerlukan stamina yang banyak, permainan ini sangat memerlukan 

tenaga dan stamina yang besar, karena permainan ini sepenuhnya dilakukan 

dengan berlari. Hanya beberapa siswa yang bisa melakukan permainan ini 

dengan waktu yang lama dan dapat melakukan permainan berkali-kali, 

selebihnya siswa hanya bisa melakukan permainan ini dengan hanya 1 atau 2 

kali permainan saja,  3) karena permainannya dilakukan bertahap sehingga 

masih ada beberapa siswa yang kurang paham dalam permainan beberapa 

siswa masih ada yang kurang mengerti permainan ini, mereka hanya mengerti 

tahap pada saat menerobos penjaga, pada saat melakukan dribble dengan 

melewati penjaga mereka masih kebingungan. 

4.2.1 Penggunaan Produk 

Hasil akhir dalam penelitian dan pengembangan ini berupa model 

pembelajaran gosabel untuk meningkatkan keterampilan dribble (bolabasket) 

pada pembelajaran penjaskes dapat digunakan oleh guru Penjasorkes di 

Sekolah Dasar dalam pembelajaran penjasorkes. Setiap penyampaian materi 

dalam pembelajaran penjasorkes harus sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 
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4.2.2 Prototipe Produk 

Modifikasi model permainan Gosabel pada pembelajaran permainan 

tradisional ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari 

pembelajaran seperti biasa. Permainan tradisional dipilih adalah permainan 

tradisional gobag sodor dan permainan bolabasket yang mana permainan ini 

cepat melelahkan siswa karena hanya mengandalkan berlari, kini permainan 

Gosabel bisa menjadi inovasi baru karena terdapat unsur kompetisi dan anak 

lebih tertarik bermain karena terdapat bola dan keranjang yang digunakan 

sebagai alat. Selain pembelajaran yang menarik permainan Gosabel juga 

mengenalkan siswa tentang permainan tradisional agar permainan tersebut tidak 

punah dan hasil belajar siswa baik aspek kognitif, psikomotor dan afektif dapat 

meningkat dan untuk meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes. Untuk modifikasi permainan Gosabel pada 

pembelajaran dilakukan dengan empat tahapan yaitu tahap I berlari melewati 

penjaga, tahap II menangkap bola ketika mendapat operan bola dari teman serta 

pada, tahap III Mendribble bola melewati lawan, tahap 1V Memasukkan bola ke 

dalam keranjang yang berarti point untuk kelompok yang menyerang. Siswa 

melakukan permainan gosabel dengan keempat media secara berurutan yang 

dilakukan secara pertandingan dengan kelompok lain. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 KAJIAN 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah model 

pembelajaran Gobag sodor dribble untuk meningkatkan keterampilan dribble 

(bolabasket) pada pembelajaran penjaskes, hal itu  berdasarkan data hasil uji 

lapangan dan data hasil kuesioner (meliputi aspek psikomotorik, kognitif, dan 

afektif) bahwa secara keseluruhan model pembelajaran ini memiliki kategori baik. 

1. Produk model pembelajaran Gosabel dapat digunakan sebagai model 

pembelajaran yang efektif. Hal ini berdasarkan hasil analisis data dari 

evaluasi ahli penjas dan pembelajaran. Hal tersebut berdasarkan analisis 

produk oleh ahli pada skala kecil Guru penjas I sebesar 89% ,Guru penjas II 

yaitu mencapai 69% dengan penilaian Ahli penjas 85% dengan rata-rata Ahli 

sebesar 80% kategori “Baik”. Sedangkan pada penilaian skala besar yaitu 

Guru penjas I sebesar 85% Guru penjas II mencapai 90% dan Ahli penjas 

mencapai 80% dengan rata-rata penilaian ahli sebesar 85% dengan kategori 

“Sangat baik” sehingga model pembelajaran gosabel dapat digunakan pada 

siswa kelas atas SD. 

2. Produk model pembelajaran Gosabel untuk meningkatkan keterampilan 

dribble (Bolabasket) dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik aspek 

afektif , kognitif dan psikomotor. Pada penelitian skala kecil hasil belajar 

aspek afektif mencapai 73%, kognitif sebesar 71% dan psikomotor mencapai 

68% dengan kriteria “Baik”. Sedangkan pada penelitian skala besar hasil 
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belajar aspek afektif mencapai 93%, aspek kognitif sebesar 80% dan aspek 

psikomotor mencapai 83% dengan kriteria “Sangat baik”. 

3. Dengan minimnya sarana dan prasarana disekolah pembelajaran ini dapat 

dimodifikasi dengan menggunakan peralatan sederhana sebagai media 

dalam pembelajaran penjasorkes dengan tidak mengurangi minat dan 

semangat siswa untuk mengikuti setiap proses pembelajaran.  

4. Fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran Gosabel untuk meningkatkan 

keterampilan dribble (Bolabasket) pada pembelajaran penjaskes ini mudah 

didapat dan harganya tidak terlalu mahal. 

5. Model atau produk yang dihasilkan dari pembelajaran Gosabel untuk 

meningkatkan keterampilan dribble (Bolabasket) ini menjadikan siswa 

semangat dalam pembelajaran penjaskes dan hasil belajar siswa dari aspek 

kognitif, psikomotor dan afektif meningkat. 

6. Pembelajaran yanag dibuat dengan permainan ini dapat mengurangi rasa 

kejenuhan siswa pada setiap pembelajaran disekolah karena pembelajaran 

disajikan secara monoton dan kurang bervariatif sehingga siswa kurang 

maksimal dalam bergerak. 

7. Permainan Gosabel dapat meningkatkan kemampuan kondisi fisik antara 

lain sebagai berikut;  

1) Kekuatan ; Pada saat siswa akan melewati penjaga. 

2) Kecepatan ; Pada saat siswa lolos menerobos penjaga. 

3) Kelincahan ; Pada saat siswa menghindari sentuhan penjaga. 

4) Daya Otot ; Pada saat siswa mengumpan bola kepada teman satu tim. 

5) Ketepatan ; Pada saat siswa memasukan bola ke keranjang. 
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5.2 SARAN PEMANFAATAN, DISEMINASI DAN PENGEMBANGAN LEBIH 

LANJUT 

Pengembangan model pembelajaran Gosabel untuk meningkatkan 

keterampilan dribble (Bolabasket) merupakan produk yang telah dihasilkan dari 

penelitian ini. Permainan ini dapat digunakan sebagai model pembelajaran untuk 

siswa SD. Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan 

pemanfaatan produk adalah; 

1. Dari model permainan ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif 

penyampaian pembelajaran penjasorkes untuk siswa Sekolah Dasar. 

Penggunaan model ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

2. Sebaiknya pada saat pembelajaran dilakukan evaluasi setelah siswa 

melakukan permainan, supaya selanjutnya siswa dapat memperbaiki 

kesalahannya. 

3. Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model-model permainan yang lebih menarik lainnya yang dapat digunakan 

sebagai pembelajaran di Sekolah Dasar sesuai dengan karakteristiknya. 

4. Penggunaan model ini harus memperhatikan faktor keamanan dan 

keselamatan siswa, terutama dengan siswa yang bermain. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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SILABUS 

Kelas/Semester ; V/I 

Mata Pelajaran ; Penjasorkes 

Standar Kompetensi  ; 1. Mempraktikan aktivitas kebugaran jasmani secara sederhana dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi 

Dasar 

 

Materi Pokok/ 

Pembelajaran 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Alokasi 

waktu 
 Sumber Belajar 

1.1. Mempraktikan 

berbagai 

bentuk latihan 

untuk 

meningkatkan 

daya tahan 

secara 

sederhana 

serta nilai 

disiplin 

 

Bentuk-bentuk 
latihan untuk 
meningkatkan 
daya tahan 

 Melewati hadangan 
dalam permainan 
tradisional gobag sodor 

 Melakukan 
Driblle,menangkap,mel
empar bola dalam 
permainan bolabasket 

 Melakukan 
permainan 
tradisional 
gobag sodor 
driblle 
dengan 
benar 

 

 

8 x 35 menit 

(4 x 

pertemuan) 

 

 Buku Penjasorkes 
SD 

 Buku referensi 
permainan 
Tradisional 

 Buku referensi 
dasar-dasar 
Bolabasket 

 

 

 

L
a
m

p
ira

n
 6

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8
4
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  ; SD Negeri Ajibarang Kulon 

Mata Pelajaran ; Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester ; V (lima) / 1 (satu) 

Standar Kompetensi ; 1. Mempraktikan aktivitas kebugaran jasmani 

secara sederhana dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi Dasar ; 1.1 Mempraktikan berbagai bentuk latihan untuk 

meningkatkan daya tahan secara sederhana 

serta nilai disiplin 

Alokasi Waktu ; 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat melakukan gerakan  

- Melambungkan bola 

- Melempar bola 

- Menangkap bola 

- Berlari  

b. Siswa dapat bermain Gobag Sodor Dribble (Gosabel) dengan 

peraturan yang sederhana atau dimodifikasi 

 Karakter siswa yang diharapkan ;  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

Keberanian ( Bravery ) 
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B. Materi Pembelajaran 

a. Permainan Gobak Sodor Driblle (Gosabel) 

- Melambungkan bola 

- Melempar bola 

- Menangkap bola 

- Berlari 

b. Bermain Gosabel dengan peraturan yang sederhana atau 

dimodifikasi 

C. Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Demonstrasi 

- Latihan 

- Tanya jawab 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Kegiatan Awal; 

Dalam kegiatan Awal, guru; 

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasanInti 

- Memberikan motivasi 

- Melambungkan bola menggunakan tangan kanan dan kiri 

 Kegiatan Inti; 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru; 

- Melambungkan bola dengan berbagai arah dan kecepatan 

berpasangan atau perorangan 

- Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan main yang terdapat 

dalam permainan kasti  

- Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 

- melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

- memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru; 

- Melakukan gerakan melambungkan/melempar bola tanpa bola 

dengan hitungan 

- Melakukan  lempar tangkap dari berbagai arah dan kecepatan ; 

melempar bola lurus, melempar bola lambung, melempar menyusur 

tanah dilakukan secara berpasangan 

- Melakukan permainan Gobak Sodor Driblle (Gosabel) 

- memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

- memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

- memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

- memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

- memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 

- memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

- memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru; 

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

- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru; 

- Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses 

pembelajaran, berdoa dan bubar 
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E. Sumber Belajar 

- Buku Penjasorkes SD 

- Buku referensi tentang modifikasi permainan 

 

Ajibarang,  Mei 2013 

 

Mengetahui,  

Kepala Sekolah SDN Ajibarang Kulon  Praktikan 

 

 

Eli Uswati, S.Pd     Indra Putra  
NIP. 196204151983042005                                      6101408100 
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Lampiran 8 
 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GOSABEL UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN DRIBLLE BOLABASKET PADA 

PEMBELAJARAN PENJASKES BAGI SISWA KELAS V SD NEGERI 

AJIBARANG KULON KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 

 

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  ; ........................................................................... 

II. PERTANYAAN 

A. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah menurut kamu, model permainan Gosabel merupakan permainan 

yang mudah untuk dimainkan? 

a. Tidak   b.   Ya 

2. Apakah kamu bisa memainkan model permainan Gosabel? 

a. Tidak   b.   Ya 

3. Apakah dalam permainan Gosabel, kamu mudah untuk melakukan driblle? 

a. Tidak   b.   Ya 

4. Apakah dalam permainan Gosabel, kamu mudah untuk menerobos 

penjaga? 

a. Tidak   b.   Ya  
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5. Apakah dalam permainan Gosabel, kamu mudah untuk menangkap bola? 

a. Tidak   b.   Ya 

6. Apakah dalam permainan Gosabel, kamu bergerak aktif? 

a. Tidak   b.   Ya 

7. Apakah dalam permainan Gosabel, kamu mudah untuk mencetak point? 

a. Tidak   b.   Ya 

8. Apakah kamu merasa capek dan berkeringat setelah bermain permainan 

Gosabel? 

a. Tidak   b.   Ya 

9. Apakah kamu merasa senang bermain permainan Gosabel? 

a. Tidak   b.   Ya 

10. Apakah dengan bermain Gosabel kamu lebih terampil dalam melempar? 

a. Tidak   b.   Ya 

B. KOGNITIF 

1. Apakah kamu tahu cara bermain permainan Gosabel? 

a. Tidak   b.   Ya 

2. Apakah kamu tahu peraturan permainan Gosabel? 

a. Tidak   b.   Ya 

3. Apakah permainan Gosabel adalah materi yang diajarkan dengan tujuan 

agar kamu bergerak? 

a. Tidak   b.   Ya 

4. Apakah permainan Gosabel dapat mendorong siswa lebih aktif bergerak? 

a. Tidak   b.   Ya 

5. Apakah sebelum bermain permainan Gosabel perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

a. Tidak   b.   Ya 

6. Apakah dalam bermain permaianan Gosabel perlu kerja sama dengan 

teman satu tim? 

a. Tidak   b.   Ya 

7. Apakah dalam permainan Gosabel setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan? 

a. Tidak   b.   Ya 
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8. Apakah dengan bermain permainan Gosabel dapat membuat tubuh 

menjadi sehat? 

a. Tidak   b.   Ya  

9. Apakah permainan Gosabel dapat menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa 

menjadi sehat dan pembiasaan untuk hidup sehat?  

a. Tidak   b.   Ya 

10. Apakah bermain permainan Gosabel dapat menaikkan denyut nadi? 

a. Tidak   b.   Ya 

C. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka bermain permainan Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

2. Apakah permainan Gosabel menarik bagi kamu? 

a.      Tidak   b.    Ya 

3. Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain permainan 

Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

4. Apakah kamu selalu mentaati peraturan selama bermain permainan 

Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

5. Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan permainan Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

6. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan teman satu tim atau regu ketika 

kamu bermain permainan Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

7. Apakah kamu merasa percaya diri ketika bermain permainan Gosabel? 

a.      Tidak   b.    Ya 

8. Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang diberikan oleh 

wasit? 

a.      Tidak   b.    Ya 

9. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan mengakui keunggulan tim 

lawan? 

a.      Tidak   b.    Ya 

10. Apakah kamu bersedia bermain permainan Gosabel lagi? 

a.      Tidak   b.    Ya
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Lampiran 9 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI  PENGEMBANGAN MODEL PRMBELAJARAN GOSABEL UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN DRIBLLE (BOLABASKET) PADA 

PEMBELAJARAN PENJKASKES BAGI  SISWA KELAS V SD N AJIBARANG 

KULON KECAMATAN AJIBARANG  KABUPATEN BANYUMAS 2013 

 

Mata Pelajaran ; Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  ; Permainan Gosabel (Gobag sodor Dribble) 

Sasaran Program ; Siswa Sekolah Sekolah Dasar 

Evaluator  ; ...................................................... 

Tanggal  ; ...................................................... 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan Gosabel (Gobag 

Sodor Dribble) yang efektif dan efisien untuk proses pembelajaran Penjasorkes 

bagi siswa SD N Ajibarang Kulon. 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 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian Kome

ntar 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 

gerak dasar driblle dan melempar 

      

15. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan gerak dasar 

driblle melempar. 

      

 

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. 
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No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

D. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan ; 

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

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

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

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

Ajibarang,……………………. 

Evaluator 

 

(    ) 



96 

 

 

 

Lampiran 10 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Draf Awal 

No

. 
Aspek yang dinilai 

Skor Penilaian Ahli 

dan Guru Penjasorkes 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 5 5 4 

2. Kejelasan petunjuk permainan 4 5 3 

3 Ketepatan memilih bentuk/model permainan bagi 
siswa 

5 5 4 

4. Kesesuaian fasilitas dan alat yang digunakan 4 4 4 

5. Kesesuaian bentuk atau model permainan untuk 
dimainkan siswa 

3 5 3 

6. Kesesuaian bentuk/model permainan dengan 
karakteristik siswa 

4 4 5 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani 
siswa 

4 5 4 

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 4 5 3 

9. Mendorong perkembangan aspek psikomotor 
siswa 

5 5 5 

10. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 5 4 3 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil dan tidak 
terampil 

4 4 4 

12. Dapat dimainkan siswa putra dan putri 5 3 4 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 3 3 4 

14. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 4 4 5 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 3 4 4 

 Jumlah 62 65 59 

 Rata-rata 4,1 4,3 3,9 

 % 77 81 75 

Sumber ; Data hasil penelitian 2013 

Keterangan ; A1 ; Ahli Penjas 

G1 ; Ahli Pembelajaran I 

G2 ; Ahli Pembelajaran II 
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Lampiran 11 
(VALIDASI AHLI) 

Tabel Kolom Pengisian Saran untuk Draf Awal 

No. AHLI Bagian yang 

Direvisi 

Alasan Direvisi Saran 

Perbaikan 

1. 

 

Cahyo Yuwono, 

M.Pd 

Jumlah bola 

tidak harus satu 

boleh lebih  

 

Agar permainan 

menarik 

Agar tidak ada 

anak yang pasif 

2. Titi 

Rokhmawati, 

S.Pd. 

Lapangan 

Diperlebar dan 

Diperbesar 

Agar anak tidak 

kesulitan 

Agar tidak 

sampai 

menciderai anak 

3. Teguh Waluyo, 

S.Pd. 

Lebar lapangan 

harus 

disesuaikan 

dengan 

karakteristik 

siswa SD 

Supaya anak 

tidak kesulitan 

ketika menjadi 

penjaga 

Lebar lapangan 

bisa 4 x 

rentangan 

tangan siswa 

SD 
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Lampiran 12 
 

DAFTAR NAMA 10 SISWA KELAS V SD NEGERI AJIBARANG KULON 

DALAM UJI SKALA KECIL 
 

No. Nama Kelas 

1 Opmami Atri V 

2 Alif Mustofa V 

3 Antonius Joandota V 

4 Steven Enrico V 

5 Sandi Permana V 

6 Dhiya Humairoh V 

7 Diny Novita V 

8 Lusiana Anggraeni V 

9 Risqi Febiana V 

10 Calista Harin  V 
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Lampiran 13 

 

Data Pengukuran Denyut Nadi Uji Skala Kecil (N=10) 

No Nama 
Denyut Nadi 

Sebelum Sesudah 

1. Opmami Atri 75 120 

2. Alif Mustofa 80 110 

3. Antonius Joandota 70 129 

4. Steven Enroico 75 130 

5. Sandi Permana 75 110 

6. Dhiya Humairoh 86 120 

7. Diny Novita 77 110 

8. Lusiana Anggraeni 69 120 

9. Risqi Febiana 65 120 

10. Calista Harin 70 140 

Jumlah 742 1209 

Rata-rata 74,2 12,09 
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Lampiran 14 
 

Pengamatan Lapangan Psikomotor Uji Coba Skala Kecil 
 

No. Kriteria  Keterangan 

1. Gerak dasar awalan saat lari melewati 

hadangan 

1. Dapat  melewati sentuhan penjaga 
hadangan I 

2. Dapat  melewati sentuhan  penjaga  
hadangan 2 

3. Dapat melewati sentuhan penjaga 
hadangan 3 

4. Dapat melewati sentuhan penjaga 
hadangan 4 

 

 Nilai 1; siswa dapat 
lolos dari hadangan I 

 Nilai 2; siswa dapat 
lolos dari hadangan II 

 Nilai 3; siswa dapat 
lolos dari hadangan III 

 Nilai 4; siswa dapat 
lolos dari hadangan IV 
 

2.  Gerakan melempar bola dan menangkap 

bola dengan benar dan tepat 

 

 Nilai 3; siswa dapat 
melempar bola  tidak 
dengan kedua tangan 

 Nilai 4; siswa dapat 
melempar bola 
dengan kedua tangan 
namun tidak tepat 

 Nilai 5; siswa dapat 
melempar bola 
dengan kedua tangan 
dan tepat 

3. Gerakan driblle melewati hadangan  Nilai 3; siswa dapat 
melakukan driblle lalu 
bola lepas dari tangan         

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan driblle 
dengan benar 

 Nilai 5; siswa dapat 
melakukan driblle dan 
melewati hadangan 
dengan tepat dan 
benar 

4. Ketepatan memasukkan bola kedalam 
keranjang 

 Nilai 3; siswa kurang 
dalam ketepatan 
memasukkan bola 

 Nilai 4; siswa cukup 
tepat  dalam  
memasukkan bola 

 Nilai 5; siswa dapat 
memasukkan bola 
dengan benar 
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Lampiran 15 
 

Hasil Pengamatan Lapangan Aspek Psikomotorik Uji Skala kecil 

NO Nama siswa 

Driblle Lari 

Melewati 

hadangan 

Melempar 

bola 

Menangk

ap bola 

Memasukan 

ke keranjang 

I II III IV 

1. Opmami Atri 1 2 3 5 5 4 3 

2. Alif Mustofa 1 2 3 5 3 4 5 

3. Antonius 
Joandota 

1 2 3 5 3 4 4 

4. Steven Enrico 1 2 3 5 4 3 4 

5. Sandi Permana 1 2 3 0 3 0 0 

6. Dhiya Humairoh 1 2 3 5 4 5 4 

7. Diny Novita 1 2 3 5 4 0 0 

8. Lusiana 
Anggraeni 

1 2 3 5 4 5 3 

9. Risqi Febiana 1 2 3 5 4 5 4 

10. Calista Harin 1 2 3 5 4 3 5 
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Lampiran 16 
 

Frekuensi Siswa Melakukan Permainan Gosabel Skala Kecil 
 

No. Nama Siswa 

Main 

Menyerang 
Finish 

(hadangan 
terakhir) 

Tersentuh 
hadangan 

(mati) 

Poin yang 
didapat 

1. Opmami Atri 6 6 0 1 

2. Alif Mustofa 6 1 0 3 

3. Antonius Joandota 7 4 0 2 

4. Steven Enrico 3 1 0 2 

5. Sandi Permana 4 4 1 1 

6. Dhiya Humairoh 8 6 0 1 

7. Diny Novita 7 3 1 2 

8. Lusiana Anggraeni 4 5 0 1 

9 Risqi Febiana 7 3 0 2 

10. Calista Harin 5 1 0 1 

Jumlah  57 34 2 16 

Rata-rata 5,7 3,4 0,2 1,6 
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Lampiran 17 
 

Pengamatan Lapangan Afektif Uji Coba Skala Kecil 
 

No. Kriteria  Keterangan 

1. Berkomunikasi dengan sopan dalam proses 

pembelajaran; 

1) Tunjuk jari sebelum bertanya. 
2) Berbicara dengan kata yang sopan. 
3) Tidak mencela pendapat orang lain. 
4) Tidak bercanda saat guru menerangkan. 
5) Tidak memotong pembicaraan saat 

diterangkan. 
 

 Nilai 5; siswa dapat 
melakukan semua 
sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan 4 sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat 
melakukan 3 sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat 
melakukan 2 atau 1 
sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak 
dapat melakukan 
semua sikap. 

2.  Bekerjasama dengan teman satu tim; 

1) Menolong teman saat terjatuh. 
2) Dalam bermain tidak bersifat individu. 
3) Pembagian tugas antar kelompok yang 

jelas. 
4) Mau mengajari teman yang tidak bisa. 
5) Kompak. 

 Nilai 5; siswa dapat 
melakukan semua 
sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan 4 sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat 
melakukan 3 sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat 
melakukan 2 atau 1 
sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak 
dapat melakukan 
semua sikap. 

3. Mentaati peraturan ; 

1) Tertib dalam mengikuti pembelajaran. 
2) Memakai seragam olahraga. 
3) Tidak gaduh dalam pembelajaran. 
4) Datang tepat waktu. 
5) Mengikuti pembelajaran sampai jam 

pembelajaran habis. 
 

 Nilai 5; siswa dapat 
melakukan semua 
sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan 4 sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat 
melakukan 3 sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat 
melakukan 2 atau 1 
sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak 
dapat melakukan 
semua sikap. 

4. Menunjukkan sikap antusias terhadap  Nilai 5; siswa dapat 
melakukan semua 
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pembelajaran ; 

1) Memperhatikan saat di terangkan 
2) Bertanya saat ada materi yang belum 

jelas 
3) Mengikuti pembelajaran dengan 

semangat 
4) Rajin dan disiplin 
5) Aktif pada saat pembelajaran 

 

sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan 4 sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat 
melakukan 3 sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat 
melakukan 2 atau 1 
sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak 
dapat melakukan 
semua sikap. 
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Lampiran 18 
 
 

Hasil Pengamatan Lapangan Afektif Uji Coba Skala Kecil 
 

No. Nama Siswa 

Berkomunikasi 
dengan sopan 
dalam proses 
pembelajaran 

Bekerjasama 
dengan 
teman satu 
tim 

Mentaati 
peraturan 

Menunjukkan 
sikap 
antusias 
terhadap 
pembelajaran 

1. Opmami Atri 4 4 4 4 

2. Alif Mustofa 3 4 4 5 

3. 
Antonious 
Joandota 

4 4 3 4 

4. Steven Enrico 4 4 4 3 

5. 
Sandi 
Permana 

3 3 4 4 

6. 
Dhiya 
Humairoh 

3 3 4 3 

7. Diny Novita 4 4 5 4 

8. 
Lusiana 
Anggraeni 

3 5 3 4 

9 Risqi Febiana 4 4 5 4 

10. Calista Harin 3 4 4 3 

Jumlah 78 81 85 78 

Persentase  80,5 % 
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Lampiran 19 
 

SKALA KECIL 
Jawaban Kuesioner Aspek Psikomotorik 

 

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Omami Atri A B A B B B B B A B 

2. Alif Mustofa A B B B B B A B B B 

3. Antonius Joandota A B B B B B B A B B 

4. Steven Enrico A B B B B A A B B B 

5. Sandi Permana A B A A B A B B B B 

6. Dhiya Humairoh A B B B B B B B B B 

7. Diny Novita B B B A B B A A B B 

8. Lusiana Anggraeni A B B B A B A A B B 

9. Risqi Febiana A B A A B B B B B B 

10. Calista Harin A B B B B B A B B B 

 
Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif  

 

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Opmami Atri B B B B B B B B A B 

2. Alif Mustofa B B B B B B B B B B 

3. Antonius Joandota B B B B B B B A A B 

4. Steven Enrico A A B B B B B B B B 

5. Sandi Permana B B B B B B B B B B 

6. Dhiya Humairoh B B B B B B B A A B 

7. Diny Novita B A B B B B B B B B 

8. Lusiana Anggraeni B B A B B A B B B A 

9. Risqi Febiana A B B B B B B B B B 

10. Calista Harin B B B B B B B B B B 

 

Jawaban Kuesioner Aspek Afektif  

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Opmami Atri B B B B B B B A B A 

2. Alif Mustofa B B B B B B B A B B 

3. Antonius Joandota B B B B B B B A B B 

4. Steven Enrico B B B B B B B A B B 

5. Sandi Permana B B B B B B B A B B 

6. Dhiya Humairoh B B B B B B B A B B 

7. Diny Novita B B B B B B B B B B 

8. Lusiana Anggraeni B A B A B B A A B B 

9. Risqi Febiana B A B B B B B A B B 

10. Calista Harin B B B B B A A B B A 
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Lampiran 20 

DESKRIPTIF PERSENTASE ASPEK AFEKTIF, KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR  
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARANGOSABEL UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN DRIBLLE (BOLABASKET) DALAM PEMBELAJARAN 
PENJASKES   

SKALA KECIL 

NO R 

ASPEK 

KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF 

SKOR % KET. SKOR % KET. SKOR % KET. 

1 R-01 7 70 B 6 60 CB 7 70 B 

2 R-02 5 50 CB 7 70 B 9 90 SB 

3 R-03 6 60 CB 7 70 B 6 60 CB 

4 R-04 7 70 B 7 70 B 7 70 B 

5 R-05 8 80 B 6 60 CB 7 70 B 

6 R-06 7 70 B 7 70 B 7 70 B 

7 R-07 7 70 B 8 80 B 7 70 B 

8 R-08 7 70 B 7 70 B 8 80 B 

9 R-09 9 90 SB 6 60 CB 7 70 B 

10 R-10 8 80 B 7 70 B 8 80 B 

 JML  71 B  68 B  73 B 



108 

 

 

 

Lampiran 21 
 (VALIDASI AHLI) 

Tabel Hasil Evaluasi Produk Oleh Ahli Untuk Skala Kecil 

No

. 
Aspek yang dinilai 

Skor Penilaian Ahli 

dan Guru 

Penjasorkes 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi Dasar 5 5 4 

2. Kejelasan petunjuk permainan 5 5 3 

3 Ketepatan memilih bentuk/model permainan 
bagi siswa 

5 5 4 

4. Kesesuaian fasilitas dan alat yang digunakan 4 4 4 

5. Kesesuaian bentuk atau model permainan untuk 
dimainkan siswa 

4 5 3 

6. Kesesuaian bentuk/model permainan dengan 
karakteristik siswa 

4 4 3 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik/jasmani 
siswa 

4 5 4 

8. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 5 5 3 

9. Mendorong perkembangan aspek psikomotor 
siswa 

4 5 3 

10. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 3 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil dan tidak 
terampil 

4 4 3 

12. Dapat dimainkan siswa putra dan putri 4 4 4 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 4 

14. Meningkatkan minat dan motivasi siswa 5 5 3 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 5 4 4 

 Jumlah 66 68 52 

 Rata-rata 4,4 4,5 3,5 

 % 85 89 69 

Sumber ; Data hasil penelitian 2013 

Keterangan ; A1 ; Ahli Penjas 

G1 ; Ahli Pembelajaran I 

G2 ; Ahli Pembelajaran II 
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Lampiran 22 

(VALIDASI AHLI) 

Tabel Saran Ahli Untuk Skala Kecil 

No

. 

AHLI Bagian yang 

Direvisi 

Alasan Direvisi Saran Perbaikan 

 

1. 

 

Cahyo 

Yuwono, M. 

Pd 

Pengkondisian 

siswa  

Agar anak tidak 

kebingungan 

dalam memahami 

permainan 

Sebelumnya 

memberikan 

gambaran secara 

menyeluruh 

terhadap materi dan 

melakukan simulasi  

2. Titi 

Rokhmawati, 

S.Pd. 

Lebar lapangan 

Agar anak leluasa 

Agar dalam 

melakukan 

permainan anak  

bergerak aktif. 

3. Teguh 

Waluyo,S.Pd. 

Aturan 

Permainan 

Supaya semua tim 

penyerang aktif 

bergerak 

mengoper bola 

tim yang menjadi 

penyerang 

berikutnya mengikuti 

tanpa menunggu. 
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Lampiran 23 

DAFTAR NAMA 30 SISWA KELAS V SD NEGERI AJIBARANG KULON  

DALAM UJI LAPANGAN 

1. Opmami Atri 

2. Alif Mustofa 

3. Antonius Joandota 

4. Steven Enrico 

5. Sandi Permana  

6. Dhiya Humairoh 

7. Diny Novita 

8. Lusiana Anggraeni 

9. Risqi Febiana 

10. Calista Harin 

11. Restu Wahyudi 

12. Trima Restiana 

13. Febiola Listiani 

14. Agus Iframudi 

15. Diki Suleman 

16. Galih Saputro 

17. Mei Isnaeni 

18. Risqi Setiyanto 

19. Ariqo Musyafa 

20. Argia Triyunia 

21. Azzah Alandra 

22. Faizal Dwi 

23. Falih Akbar 

24. Femi Risqi  

25. Guntur Budi 

26. Laela Dwi  

27. M.Robi Pradana 

28. Ririn Indah 

29. Rista Mulyani 

30. Dimas Hadi 
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Lampiran 24 
Data Pengukuran Denyut Nadi Uji Lapangan  (N=30) 

No Nama 
Denyut Nadi 

Sebelum Sesudah 

1. Opmami Atri 70 127 

2. Alif Mustofa 65 126 

3. Antonius Joandota 83 129 

4. Steven Enrico 66 122 

5. Sandi Permana 85 127 

6. Dhiya Humairoh 67 124 

7. Diny Novita 68 117 

8. Lusiana Anggraeni 75 130 

9. Risqi Febiana 69 120 

10. Calista Harin 77 113 

11. Restu Wahyudi 63 119 

12. Trima Restiana 79 138 

13. Febiola Listiani 63 106 

14. Agus Ifraamudi 85 129 

15. Diki Suleman 69 139 

16. Galih Saputra 66 110 

17. Mei Isnaeni 66 121 

18. Risqi Setiyanto 88 127 

19.  Ariqo Musyafa 79 136 

20. Argia Triyunia 67 118 

21. Azzah Alandara 87 120 

22. Faizal Dwi Putra 68 119 

23. Falih Akbar 75 129 

24. Femi Risqi 73 124 

25. Guntur Budi 71 138 

26. Laela Dwi 78 127 

27. M.Robi Pradana 80 135 

28 Ririn Indah 77 120 

29 Riosta Mulyani 65 108 

30 Dimas Hadi 73 122 

Jumlah 2197 3720 

Rata-rata 73,23 124 
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Lampiran 25 

Pengamatan Lapangan Aspek Psikomotor Uji Lapangan 
 

No. Kriteria  Keterangan 

1. Gerak dasar awalan saat lari melewati 

hadangan 

1. Dapat  melewati sentuhan penjaga 
hadangan I 

2. Dapat  melewati sentuhan  penjaga  
hadangan II 

3. Dapat  melewati  sentuhan  penjaga  
hadangan III 
 

 Nilai 3; siswa dapat 
lolos dari hadangan I 

 Nilai 4; siswa dapat 
lolos dari hadangan II 

 Nilai 5; siswa dapat 
lolos dari hadangan III 
 

2.  Gerakan melempar bola dengan benar dan 

tepat 

 

 Nilai 3; siswa dapat 
melempar bola  tidak 
dengan kedua tangan 

 Nilai 4; siswa dapat 
melempar bola 
dengan kedua tangan 
namun tidak tepat 

 Nilai 5; siswa dapat 
melempar bola 
dengan kedua tangan 
dan tepat 

3. Gerakan Driblle melewati hadangan  Nilai 3; siswa dapat 
melakukan driblle lalu 
bola lepas dari tangan 

 Nilai 4; siswa dapat 
melakukan driblle 
dengan benar 

 Nilai 5; siswa dapat 
melakukan driblle dan 
hadangan dengan 
benar dan tepat 

4. Ketepatan memasukkan bola kedalam 
keranjang 

 Nilai 3; siswa kurang 
dalam ketepatan 
memasukkan bola 

 Nilai 4; siswa cukup 
tepat  dalam  
memasukkan bola 

 Nilai 5; siswa dapat 
memasukkan bola 
dengan benar 

 



113 

 

 

 

Lampiran 26 
 

Hasil Pengamatan Lapangan Aspek Psikomotorik Uji Lapangan 

NO Nama siswa 

Melewati 
hadangan Melemp

ar bola 
Menang
kap bola 

Memasu
kan ke 

keranjan
g 

I II III    

1. Opmami Atri 1 2 3 5 4 3 

2. Alif Mustofa 1 2 3 3 4 5 

3. Antonius Joandota 1 2 3 3 4 4 

4. Steven Enrico 1 2 3 4 3 4 

5. Sandi Permana 1 2 3 3 0 0 

6. Dhiya Humairoh 1 2 3 4 5 4 

7. Diny Novita 1 2 3 4 0 0 

8. Lusiana Anggraeni 1 2 3 4 5 3 

9. Risqi Febiana 1 2 3 4 5 4 

10. Calista Harin 1 2 3 4 3 5 

11. Restu Wahyudi 1 2 3 4 5 4 

12. Trima Restiana 1 2 3 3 4 3 

13. Febiola Listiani 1 2 0 4 3 0 

14. Agus Ifraamudi 1 2 3 5 5 3 

15. Diki Suleman 1 2 3 5 5 0 

16. Galih Saputra 1 2 3 5 5 5 

17. Mei Isnaeni 1 2 3 5 3 5 

18. Risqi Setiyanto 1 2 3 4 4 4 

19. Ariqo Musyafa 1 2 3 4 3 4 

20. Argia Triyunia 1 2 3 4 5 3 

21. Azzah Alandra 1 2 3 5 4 4 

22. Faizal Dwi 1 2 3 3 4 5 

23. Falih Akbar 1 2 3 5 3 4 

24. Femi Risqi 1 2 3 4 3 4 

25. Guntur Budi 1 2 3 3 4 4 

26. Laela Dwi 1 2 3 3 3 3 

27. M.Robi Pradana 1 2 3 5 4 4 

28. Ririn Indah 1 2 3 3 4 5 

29. Rista Mulyani 1 2 3 5 4 3 

30. Dimas Hadi 1 2 3 5 4 3 
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Lampiran 27 
 

Frekuensi Siswa Melakukan Permainan Gosabel Uji Lapangan 

No. Nama Siswa 

Bermain 

Menyerang 
Finish 

(hadangan 
terakhir) 

Tersentuh 
hadangan 

(mati) 

Poin yang 
diperoleh 

1. Opmami Atri 7 4 1 2 

2. Alif Mustofa 7 5 0 2 

3. Antonius 

Joandota 
6 3 0 3 

4. Steven Enrico 4 2 0 2 

5. Sandi Permana 5 2 2 1 

6. Dhiya Humairoh 5 3 0 2 

7. Diny Novita 6 4 0 2 

8. Lusiana 

Anggraeni 
8 6 1 1 

9. Risqi Febiana 4 1 0 3 

10. Calista Harin 7 4 1 2 

11. Restu Wahyudi 8 6 1 1 

12. Trima Restiana 4 1 0 3 

13. Febiola Listiani 4 4 0 0 

14. Agus Ifraamudi 5 4 0 1 

15. Diki Suleman 8 6 1 1 

16. Galih Saputra 4 1 0 3 

17. Mei Isnaeni 7 4 1 2 

18. Risqi Setiyanto 3 1 0 2 

19. Ariqo Musyafa 6 4 0 2 

20. Argia Triyunia 2 0 0 2 

21. Azzah Alandra 5 2 2 1 

22. Faizal Dwi 5 3 0 2 

23. Falih Akbar 6 4 0 2 

24. Femi Risqi 2 0 0 2 

25. Guntur Budi 8 6 1 1 

26. Laela Dwi 8 6 1 1 

27. M.Robi Pradana 4 1 0 3 

28. Ririn Indah 4 4 0 0 

29. Rista Mulyani 8 6 1 1 

30. Dimas Hadi 8 6 1 1 

Jumlah  266 168 25 73 

Rata-rata 5,911111 3,733333 0,555556 1,622222 
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Lampiran 28 

Pengamatan Lapangan Afektif Uji Coba Lapangan 
 

No. Kriteria  Keterangan 

1. Berkomunikasi dengan sopan 
dalam proses pembelajaran; 
1. Tunjuk jari sebelum bertanya. 
2. Berbicara dengan kata yang 

sopan. 
3. Tidak mencela pendapat orang 

lain. 
4. Tidak bercanda saat guru 

menerangkan. 
5. Tidak memotong pembicaraan 

saat diterangkan. 

 Nilai 5; siswa dapat melakukan 
semua sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat melakukan 4 
sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat melakukan 3 
sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat melakukan 2 
atau 1 sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak dapat melakukan 
semua sikap. 

2. Bekerjasama dengan teman satu 
tim; 
1. Menolong teman saat terjatuh. 
2. Dalam bermain tidak bersifat 

individu. 
3. Pembagian tugas antar 

kelompok yang jelas. 
4. Mau mengajari teman yang 

tidak bisa. 
5. Kompak. 

 Nilai 5; siswa dapat melakukan 
semua sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat melakukan 4 
sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat melakukan 3 
sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat melakukan 2 
atau 1 sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak dapat melakukan 
semua sikap. 

3. Mentaati peraturan ; 
1. Tertib dalam mengikuti 

pembelajaran. 
2. Memakai seragam olahraga. 
3. Tidak gaduh dalam 

pembelajaran. 
4. Datang tepat waktu. 
5. Mengikuti pembelajaran 

sampai jam pembelajaran 
habis. 

 Nilai 5; siswa dapat melakukan 
semua sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat melakukan 4 
sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat melakukan 3 
sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat melakukan 2 
atau 1 sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak dapat melakukan 
semua sikap. 

4. Menunjukkan sikap antusias 
terhadap pembelajaran ; 

1. Memperhatikan saat di 
terangkan 

2. Bertanya saat ada materi yang 
belum jelas 

3. Mengikuti pembelajaran 
dengan semangat 

4. Rajin dan disiplin 
5. Aktif pada saat pembelajaran 

 Nilai 5; siswa dapat melakukan 
semua sikap         dengan 
sempurna. 

 Nilai 4; siswa dapat melakukan 4 
sikap. 

 Nilai 3; siswa dapat melakukan 3 
sikap. 

 Nilai 2; siswa dapat melakukan 2 
atau 1 sikap. 

 Nilai 1; siswa tidak dapat melakukan 
semua sikap. 
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Lampiran 29 

Hasil Pengamatan Lapangan Aspek Afektif Uji Lapangan 
 

No. Nama Siswa 

Berkomunikasi 
dengan sopan 
dalam proses 
pembelajaran 

Bekerjasam
a dengan 
teman satu 
tim 

Menta
ati 
peratur
an 

Menunjukka
n sikap 
antusias 
terhadap 
pembelajara
n 

1. Opmami Atri 4 4 4 4 

2. Alif Mustofa 3 4 4 5 

3. Antonius Joandota 4 4 3 4 

4. Steven Enrico 4 4 4 3 

5. Sandi Permana 3 3 4 4 

6. Dhiya Humairoh 3 3 4 3 

7. Diny Novita 4 4 5 4 

8. Lusiana Anggraeni 3 5 3 4 

9 Risqi Febiana 4 4 5 4 

10. Calista Harin 3 4 4 3 

11. Restu Wahyudi 4 4 4 4 

12. Trima Restiana 3 4 4 5 

13. Febiola Listiani 4 4 3 4 

14. Agus Ifraamudi 4 4 4 3 

15. Diki Suleman 3 3 4 4 

16. Galih Saputra 3 3 4 3 

17. Mei Isnaeni 4 4 5 4 

18. Risqi Setiyanto 3 5 3 4 

19. Ariqo Musyafa 4 4 5 4 

20. Argia Triyunia 3 4 4 3 

21. Azzah Alandra 4 4 4 4 

22. Faizal Dwi 3 4 4 5 

23. Falih Akbar 4 4 3 4 

24. Femi Risqi 4 4 4 3 

25. Guntur Budi 3 3 4 4 

26. Laela Dwi 3 3 4 3 

27. M.Robi Pradana 4 4 5 4 

28. Ririn Indah 3 5 3 4 

29. Rista Mulyani 4 4 5 4 

30. Dimas Hadi 3 4 4 3 

Jumlah 78 81 85 78 

Persentase  80,5 % 
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Lampiran 30 

UJI LAPANGAN 

Jawaban Kuesioner Aspek Psikomotorik  
 

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Opmami Atri A B B A B B B B B B 

2. Alif Mustofa A B B B B A B B B B 

3. Antonius Joandota A B B B B B B B B B 

4. Steven Enrico A B B B B A B B B B 

5. Sandi Permana B A B B B B B B B A 

6. Dhiya Humairoh A B B B A B A B A B 

7. Diny Novita A B B B B B B B B B 

8. Lusiana Anggraeni A B B B B B B B B B 

9. Risqi Febiana A B B B B B B B B B 

10. Calista Harin A B B A B B B B B B 

11. Restu Wahyudi A B B B A B B B B A 

12. Trima Restiana A B B B B A B B B B 

13. Febiola Listiani A B B B B B B B B B 

14. Agus Ifraamudi A B B B B A B B B B 

15. Diki Suleman A B B A B B B B B A 

16. Galih Saputra A B B A B B B B B A 

17. Mei Isnaeni A B B B B A B B B B 

18. Risqi Setiyanto B B B B B B A B B A 

19. Ariqo Musyafa A B B A B B B B B B 

20. Argia Triyunia A B B A B B B B B B 

21. Azzah Alandra A B B B B B B B B B 

22. Faizal Dwi A B B B B B B B A B 

23. Falih Akbar A B B B B B A B A B 

24. Femi Risqi A B B B B A B B B B 

25. Guntur Budi A B B B B A B B B B 

26. Laela Dwi A B B B B A B B B B 

27. M.Robi Pradana B B B B B B B B B A 

28. Ririn Indah A B B B B B B B B B 

29. Rista Mulyani A B A B B A B B B B 

30. Dimas Hadi A B B B B B B B B B 
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Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif 

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Opmami Atri B B B B B B B B B B 

2. Alif Mustofa B A A B B A B B B B 

3. Antonius Joandota B B B B B B B B A B 

4. Steven Enrico B B B B B B B B B B 

5. Sandi Permana B A B B B B B B B B 

6. Dhiya Humairoh B B B B B B B B B B 

7. Diny Novita B B B B B B B B B B 

8. Lusiana Anggraeni B B B B B B B B B A 

9. Risqi Febiana B B B B B B B A B B 

10. Calista Harin B B B B B B B B B B 

11. Restu Wahyudi B A B A B B B B B B 

12. Trima Restiana B B B B B B B B B B 

13. Febiola Listiani A B B B B B B B B B 

14. Agus Ifraamudi B B A B A B B A A B 

15. Diki Suleman B B B B B B A B B B 

16. Galih Saputra B A B B B B B B B B 

17. Mei Isnaeni B B B B B B B B B B 

18. Risqi Setiyanto B A B B B B B B B B 

19. Ariqo Musyafa B B B B B B B B B B 

20. Argia Triyunia B B B B A B B A B B 

21. Azzah Alandra B B B B B B B B B B 

22. Faizal Dwi B B B B B B B A A B 

23. Falih Akbar B B B B B B B B B B 

24. Femi Risqi B B B B B B B B B B 

25. Guntur Budi B B B B B B B B B B 

26. Laela Dwi B B B B B B B B A B 

27. M.Robi Pradana B B B B B B B B B B 

28. Ririn Indah B B B B B B B B B B 

29. Rista Mulyani B B B B B B B B B B 

30. Dimas Hadi B B B B B B B B B B 
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Jawaban Kuesioner Aspek Afektif 

 

No. Nama Siswa 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Opmami Atri B B B B B B B A A B 

2. Alif Mustofa B B B B B B B B B B 

3. Antonius Joandota B B B B B B B B B B 

4. Steven Enrico B B A B A B B A A A 

5. Sandi Permana B B B B B B B A B B 

6. Dhiya Humairoh B B A B B B B A B B 

7. Diny Novita B B B B B B B A B B 

8. Lusiana Anggraeni A B B A B B B B B A 

9. Risqi Febiana A B B B B B B A B B 

10. Calista Harin B B B B B B B A B B 

11. Restu Wahyudi A A A A A B B B B A 

12. Trima Restiana B B B B B B B A B B 

13. Febiola Listiani B B B B B B B B B B 

14. Agus Ifraamudi B B B B B B B A B B 

15. Diki Suleman B B B B A B B A B B 

16. Galih Saputra A A B B B B B A B A 

17. Mei Isnaeni B B B B B B B A B B 

18. Risqi Setiyanto B B B B B B B B B B 

19. Ariqo Musyafa B B B B B B B A A B 

20. Argia Triyunia B B B B B B B A A B 

21. Azzah Alandra B B B B B B B A B B 

22. Faizal Dwi B B A B B A B A B B 

23. Falih Akbar B B B B B B B B B B 

24. Femi Risqi B B B B B B B B B B 

25. Guntur Budi B B B B B B B A B B 

26. Laela Dwi B B B B B B B A B B 

27. M.Robi Pradana B B B B B B B B B B 

28. Ririn Indah B B B B B B B A B B 

29. Rista Mulyani B B B B B B B A B B 

30. Dimas Hadi B B B B B B B A B B 
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Lampiran 31 

DESKRIPTIF PERSENTASE ASPEK AFEKTIF, KOGNITIF DAN 

PSIKOMOTOR PENGEMBANGAN MODEL PENGEMBANGAN PERMAINAN 

TRADISIONAL GOBAG SODOR DRIBBLE DALAM PENJASORKES 

UJI LAPANGAN 

NO 

NAM
A 

SISW
A 

ASPEK 

KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF 

SKO
R 

% KET. 
SKO

R 
% KET. SKOR % 

KET. 

1 R-01 10 100 SB 7 70 B 9 90 SB 

2 R-02 7 70 B 5 50 CB 6 60 CB 

3 R-03 7 70 B 10 10
0 

SB 10 100 SB 

4 R-04 9 90 SB 10 10
0 

SB 9 90 SB 

5 R-05 9 90 SB 9 90 SB 10 100 SB 

6 R-06 7 70 B 9 90 SB 9 90 SB 

7 R-07 9 90 SB 8 80 B 10 100 SB 

8 R-08 9 90 SB 9 90 SB 10 100 SB 

9 R-09 8 80 B 9 90 SB 9 90 SB 

10 R-10 7 70 B 10 10
0 

SB 10 100 SB 

11 R-11 9 90 SB 10 10
0 

SB 10 100 SB 

12 R-12 9 90 SB 8 80 B 10 100 SB 

13 R-13 9 90 SB 10 10
0 

SB 9 90 SB 

14 R-14 6 60 CB 4 40 CB 10 100 SB 

15 R-15 9 90 SB 9 90 SB 10 100 SB 

16 R-16 7 70 B 5 50 CB 8 80 B 

17 R-17 9 90 SB 9 90 SB 10 100 SB 

18 R-18 8 80 B 6 60 CB 9 90 SB 

19 R-19 9 90 SB 8 80 B 10 100 SB 

20 R-20 9 90 SB 8 80 B 10 100 SB 

21 R-21 9 90 SB 9 90 SB 8 80 B 

22 R-22 7 70 B 7 70 B 9 90 SB 

23 R-23 8 80 B 9 90 SB 10 100 SB 

24 R-24 7 70 B 5 50 CB 8 80 B 

L
am

p
iran

 3
1
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25 R-25 8 80 B 9 90 SB 8 80 B 

26 R-26 7 70 B 9 90 SB 10 100 SB 

27 R-27 8 80 B 9 90 SB 10 100 SB 

28 R-28 8 80 B 8 80 B 10 100 SB 

29 R-29 7 70 B 8 80 B 9 90 SB 

30 R-30 7 70 B 8 80 B 9 90 SB 

 JML  80 B  83 SB  93 SB 

 

1
2
9
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Lampiran 32 

Tabel Hasil Evaluasi Produk Oleh Ahli Penjasorkes dan Guru Penjasorkes 

UJI LAPANGAN 

No. Aspek yang dinilai 

Skor Penilaian Ahli dan Guru 

Penjasorkes 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan Kompetensi 
Dasar 

5 5 4 

2. Kejelasan petunjuk permainan 4 4 5 

3 Ketepatan memilih bentuk/model 
permainan bagi siswa 

3 4 3 

4. Kesesuaian fasilitas dan alat yang 
digunakan 

4 4 4 

5. Kesesuaian bentuk atau model 
permainan untuk dimainkan siswa 

4 4 5 

6. Kesesuaian bentuk/model 
permainan dengan karakteristik 
siswa 

4 4 5 

7. Mendorong perkembangan aspek 
fisik/jasmani siswa 

4 5 4 

8. Mendorong perkembangan aspek 
kognitif siswa 

4 5 5 

9. Mendorong perkembangan aspek 
psikomotor siswa 

3 4 5 

10. Mendorong perkembangan aspek 
afektif siswa 

4 4 4 

11. Dapat dimainkan siswa yang 
terampil dan tidak terampil 

4 4 5 

12. Dapat dimainkan siswa putra dan 
putri 

4 4 4 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 5 4 

14. Meningkatkan minat dan motivasi 
siswa 

5 4 5 

15. Aman untuk diterapkan dalam 
pembelajaran 

4 4 4 

 Jumlah 60 64 68 

 Rata-rata 4 4,2 4,5 

 % 80 85 90 
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Lampiran 33 

 

Gambar 1. Permainan Gobag Sodor 
(Sumber:www.shnews.com) 

 
Gambar 2. Permainan Gobag Sodor 

(Sumber:www.kaskus.co.id) 
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Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Siswa sedang melakukan gerakan pemanasan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Siswa sedang melakukan pemanasan melalui teknik dasar dribble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.Siswa sedang melakukan pemanasan melalui teknik dasar dribble 
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Gambar 6.Siswa sedang mencoba menerobos penjaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Siswa sedang melakukan gerakan dribble 

 

 

 

 

 

Gambar 8.Siswa sedang mencoba memasukan bola ke dalam keranjang 
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Gambar 9.Siswa sedang memasukan bola ke dalam keranjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.Siswa sedang mengisi lembar kuesioner 

 

 

 

 


