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ABSTRAK 

Aji Teguh Wijayanto. 2013. Model Pembelajaran Gerak Dasar Loncat Melalui 

Permainan Loncat Katak Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Kadengan 02 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2013. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi.  

Pembimbing : (1) Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes. (2) Agus Widodo Suripto, 

S.Pd, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Gerak Dasar Loncat, Permainan Loncat Katak, Pengembangan,  

Latar belakang pada penelitian ini adalah siswa masih kurang aktif dalam 

pembelajaran gerak dasar loncat, siswa masih merasa bosan dan penyampaian 

materi yang kurang menarik minat untuk siswa. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah “bagaimana model pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan 

loncat katak bagi siswa kelas V SD Negeri Kadengan 02 kecamatan Randublatung 

kabupaten Blora. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menghasilkan model 

pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak yang dapat 

membantu guru dan siswa dalam pembelajaran penjasorkes. 

Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri Kadengan 02 Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora dengan menggunakan populasi 24 siswa pada 

ujilapangan, pada uji skala kecil menggunakan 10 siswa Penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan yang merupakan dasar untuk 

mengembangkan model yang akan di hasilkan, 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. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli Penjasorkes 

85,3% (baik), ahli pembelajaran I 88% (baik), ahli pembelajaran II 85,3% (baik). 

Sedang data hasil uji coba skala kecil aspek pengamatan psikomotorik sebesar 

73,2% (baik), aspek kuesioner kognitif 85% (baik), aspek kuesioner afektif 84% 

(baik) dan uji coba skala besar aspek pengamatan psikomotorik 76,6% (baik), 

aspek kuesioner kognitif 87,9% (baik), afektif 85,3% (baik). 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan model permainan loncat katak untuk 

pembelajaran gerak dasar loncat layak digunakan. Dengan hasil pengembangan 

efektif untuk pembelajaran penjasorkes kelas V SD Negeri Kadengan 02. Dapat 

disarankan bagi guru Penjasorkes Sekolah Dasar dapat memanfaatkan model 

pengembangan pembelajaran ini dan dapat menambahkan variasi lain dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

 



iii 
 

PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Aji Teguh Wijayanto 

NIM    : 6101408169 

Judul skripsi  :"MODEL PEMBELAJARAN GERAK DASAR LONCAT 

MELALUI PERMAINAN LONCAT KATAK BAGI SISWA KELAS V SD 

NEGERI KADENGAN 02 KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN 

BLORA TAHUN 2013” 

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya 

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah, apabila terdapat kesalahan maka siap 

menerima solusi sesuai dengan hukum yang diterapkan. 

 

 

 

Semarang,   Juni 2013 

Peneliti 

 

 

Aji Teguh Wijayanto 

NIM. 6101408169 



iv 
 

PENGESAHAN 

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang 

Pada Hari :  

Tanggal :  

Panitia Ujian 

 

 

Ketua         Sekertaris 

 

 

 

 

Drs. H. Harry Pramono, M.Si.  Andry Akhiruyanto, S.Pd., M.Pd. 

NIP. 19591019198503 1 001              NIP. 19810129200312 1 001 

 

         

 

Dewan Penguji 

 

 

1. Dra. Heny Setyawati, M. Si.  ( Ketua ) 

NIP. 19670610199203 2 001 

 

 

 

2. Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes, ( Anggota ) 

NIP. 19702302199512 2 001 

 

 

 

3. Agus Widodo, S.Pd., M.Pd.  ( Anggota )  

NIP. 19800907200812 1 002 

 



v 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan siap diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

Pada hari :     

Tanggal : 

 

 Yang mengajukan 

 

 

 

 

Aji Teguh Wijayanto 

NIM 6101408169 

Menyetujui, 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes      

NIP. 19590603 198403 2 001 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Agus Widodo Suripto, S.Pd, M.Pd. 
NIP 19800907 200812 1 002 

 

Mengetahui, 

 Ketua Jurusan PJKR 

 

 

 

 

Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd. 

NIP 19610903 19803 1 002 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 

dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. (James 

Thurber) 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN  

 Yang tercinta kedua orang tua saya : 

Bapak Wakijan dan Ibu Susmiyati, terima 

kasih atas segala dukungan, do’a, cinta dan 

kasih sayang, serta nasehat dari Bapak dan 

Ibu.  

 Kekasih saya yang tercinta : Ita Maftucha 

terima kasih atas segala dukungan, do’a, cinta 

dan kasih sayangnya. 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul: “Model Pembelajaran Gerak Dasar Loncat 

Melalui Permainan Loncat Katak Bagi Siswa Kelas V SD Negeri Kadengan 02 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora“. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana pada program S1 

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada peneliti menjadi mahasiswa UNNES. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

3. Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan 

dorongan dan semangat serta ijin penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes. Pembimbing Utama yang telah memberikan 

petunjuk, dorongan, dan motivasi serta membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 



viii 
 

5. Agus Widodo Suripto, S.Pd, M.Pd. Pembimbing Pendamping yang telah 

sabar dan teliti dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan  membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Drs. Cahyo Yuwono, M.P.d. atas berkenannya sebagai ahli Penjas yang telah 

sabar dan teliti dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan semangat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan PJKR, FIK, UNNES, yang telah memberikan 

bekal ilmu dan pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini.  

8. Umi Sutarti, S.Pd. selaku Kepala SD Negeri Kadengan 02 yang telah 

memberikan ijin penelitian. 

9. Wakijan, A.Ma.Pd., dan Ira Suparsih, S.Pd., yang telah berkenan sebagai ahli 

pembelajaran dan banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. 

10. Siswa kelas V SD Negeri Kadengan 02 yang telah bersedia menjadi sampel 

penelitian. 

11. Ayah, Ibu, kakak serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan 

baik moral maupun materi serta doa restu demi terselesaikannya skripsi ini. 

12. Teman-teman PGSD Penjas angkatan 2008 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena 

keterbatasan kemampuan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari siapa saja untuk perbaikan selanjutnya. Semoga segala bantuan 

dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT.  



ix 
 

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya. 

 

Semarang,   Juni 2013 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................... i 

ABSTRAK  ......................................................................................................... ii 

PERNYATAAN .................................................................................................. iii 

PENGESAHAN .................................................................................................. iv 

HALAMAN PERSETUJUAN  ........................................................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR  ......................................................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvi 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 

1.2. Rumusan Masalah ..................................................................... 5 

1.3. Tujuan Penelitian  ..................................................................... 6 

1.4. Spesifikasi Produk  .................................................................... 6 

1.5. Manfaat Penelitian  ................................................................... 7 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1. Model Pembelajaran.................................................................. 8 

2.2. Gerak Dasar ............................................................................... 9 

2.3. Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ........ 10 

2.3.1.Tujuan Penjas Orkes ........................................................ 14 



xi 
 

2.3.2. Fungsi Pendidikan Jasmani ............................................. 16 

2.3.3. Ciri Pendidikan Jasmani .................................................. 17 

2.4. Prinsip Memodifikasi. ...............................................................   17 

2.4.1.Tujuan Pembelajaran dalam Penjas Orkes  ...................... 18 

2.4.1.1. Tujuan Perluasan ................................................ 18 

2.4.1.2. Tujuan Penghalusan ............................................ 18 

2.4.1.3. Tujuan Penerapan ............................................... 18 

2.4.2. Struktur Modifikasi Permainan ....................................... 19 

2.5. Karakter Siswa .......................................................................... 19 

2.5.1. Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun .............. 19 

2.5.2. Perkembangan aktivitas motoric kasar (gross motor 

activity) ...................................................................................... 20 

2.5.3. Perkembangan aktivitas motoric halus (fine motor 

 activity)  ....................................................................................   20 

2.6. Bermain ..................................................................................... 22 

2.6.1. Alat Permainan ................................................................ 23 

2.6.2. Fungsi Alat Permainan .................................................... 23 

2.7. Loncat ........................................................................................ 23 

2.7.1. Materi Pembelajaran Loncat dengan dan tanpa alat ....... 24 

2.7.2. Tujuan Pembelajaran Loncat........................................... 25 

2.7.3. Perkembangan Kemampuan Loncat ............................... 26 

2.8. Permainan Loncat Katak ........................................................... 27 

2.8.1. Pengertian Loncat Katak  ................................................ 27 

2.8.2. Modifikasi Permainan loncat katak ................................. 29 



xii 
 

   BAB III   METODE PENGEMBANGAN 

3.1. Model Pengembangan ............................................................  34 

3.2. Prosedur Pengembangan ......................................................... 34 

3.2.1.Analisis Kebutuhan ....................................................... 35 

3.2.2.Pembuatan Produk Awal ............................................... 35 

3.2.3.Uji Coba Produk ............................................................ 36 

3.2.4.Revisi Produk Pertama .................................................. 36 

3.2.5.Uji Lapangan ................................................................. 36 

3.2.6.Revisi Produk Akhir ...................................................... 36 

3.2.7.Hasil Akhir .................................................................... 36 

3.3. Uji Coba Produk ..................................................................... 37 

3.3.1.Desain uji Coba ............................................................. 37 

3.3.1.1. Evaluasi Ahli ....................................................  37 

3.3.1.2. Ujicoba Kelompok Kecil .................................. 37 

3.3.1.3. Revisi Produk Pertama ..................................... 38 

3.3.1.4. Ujicoba Kelompok Besar ................................. 38 

3.4. Subyek Uji Coba ..................................................................... 38 

3.5. Jenis Data ................................................................................ 39 

3.6. Instrumen Pengumpulan data ................................................. 39 

3.2. Analisis Data Produk .............................................................. 41 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN 

4.1. Hasil Data Uji Coba ......................................................................   43 

4.1.1. Data Analisis Kebutuhan ..................................................... 43 

4.1.2.Deskripsi Draf Produk Awal ................................................ 45 



xiii 
 

4.1.3. Validasi Ahli ......................................................................... 46 

4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal .................................... 46 

4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli ................................. 46 

4.1.4. Revisi Draf Produk Awal Sebelum Ujicoba Skala Kecil .... 47 

4.1.5. Data Ujicoba Kelompok Kecil ............................................ 48 

4.1.5.1. Hasil Ujicoba Skala Kecil ....................................... 48 

4.1.6. Revisi Produk Setelah Ujicoba Skala Kecil ........................ 52 

4.1.7. Draf Setelah Ujicoba Skala Kecil ........................................ 53 

4.1.7.1 Pengertian ................................................................. 53 

4.1.7.2. Peraturan Permainan ................................................ 55 

4.1.8. Ujicoba Skala Besar ............................................................ 60 

4.1.9. Data Ujicoba Lapangan  ...................................................... 61 

4.2. Analisis Data .................................................................................. 64 

4.2.1. Analisis Hasil Ujicoba Skala kecil ....................................... 65 

4.2.2. Analisis Hasil Ujicoba Lapangan ........................................ 69 

4.3. Pembahasan ................................................................................... 75 

4.3.1. Kelebihan dan Kelemahan Produk yang dihasilkan ............ 75 

4.3.2. Penggunaan Produk ............................................................. 76 

4.3.3. Prototipe Produk .................................................................. 76 

BAB V  KAJIAN DAN SARAN 

5.1. Kajian .............................................................................................. 82 

5.2.Saran ................................................................................................. 84 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 85 

DAFTAR LAMPIRAN  



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 Halaman 

1. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner  .............................................. 40 

2. Skor Jawaban Kuesioner YA dan Tidak  ........................................................ 40 

3. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Pengamatan ........................................... 41 

4. Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner ............................................... 41 

5. Klasifikasi Presentase...................................................................................... 42 

6. Hasil Penskoran Ahli ...................................................................................... 47 

7. Revisi Draf Produk Awal ................................................................................ 48 

8. Data Hasil Kuiseoner Uji Coba Skala Kecil ................................................... 48 

9. Data Hasil Pengamatan Psikomotor Uji Coba Skala Kecil .............................  50 

10.  Kisi-kisi Pengamatan Psikomotor Siswa Skala Kecil .................................. 60 

11. Kisi-kisi Angket Siswa Skala Kecil   ............................................................ 60 

12. Data Hasil Pengamatan Uji Coba Lapangan   ............................................... 61 

13. Data Hasil Kuisioner Uji Coba Lapangan  .................................................... 62 

14. Kisi-kisi Angket Siswa Skala Besar .............................................................. 74 

15. Kisi-kisi Pengamatan Psikomotor Skala Besar  ............................................ 75 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

  Halaman 

1. Gambar Gerakan Loncat Katak ....................................................................... 28 

2. Gerakan Menirukan Katak Meloncat .............................................................. 29 

3. Permainan Loncat Katak ................................................................................. 33 

4. Prosedur Pengembangan Permainan Loncat Katak ........................................ 35 

5. Grafik Persentase Hasil Kuiseoner Uji coba kelompok kecil ......................... 50 

6. Grafik Persentase Hasil Pengamatan Psikomotor Uji coba kelompok kecil ... 51 

7. Cone / Kerucut ................................................................................................ 55 

8. Kardus Bekas .................................................................................................. 56 

9. Ban Bekas ....................................................................................................... 56 

10. Mainan Ring Donut ....................................................................................... 57 

11. Grafik Persentase Hasil Pengamatan Psikomotor Uji coba Lapangan..........   62 

12. Grafik Persentase Hasil Kuiseoner Uji coba Lapangan ................................ 64 

13. Loncat Melewati cone  .................................................................................. 78 

14. Loncat Melewati Kardus ............................................................................... 78 

15. Loncat Zig-zag Melewati Ban  ...................................................................... 79 

16. Sketsa Permainan Loncat Katak.................................................................... 80 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

  Halaman 

1. Usulan Topik Skripsi ...................................................................................... 87 

2. SK Dosen Pembimbing ...................................................................................  88 

3. Surat Ijin Uji Instrumen ..................................................................................   89 

4. Surat Keterangan Mengadakan Ijin Skala Kecil ............................................. 90 

5. Surat Keterangan Mengadakan Ijin Skala Besar  ............................................ 91 

6. Kuesioner Evaluasi Ahli .................................................................................    92 

7. Hasil pengisian Kuesioner Evaluasi dan Guru Penjas .................................... 104 

8. Saran Perbaikan Model Permainan ................................................................. 105 

9. Biodata Siswa (Subyek Uji Coba Skala Kecil) ...............................................  106 

10. Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba Skala Kecil) .......................... 107 

11. Data Hasil Uji Coba Skala Kecil ................................................................... 111 

12. Biodata Siswa (Subyek Uji Lapangan) ......................................................... 114 

13. Jawaban Kuesioner Siswa (Subyek Uji Coba Lapangan) ............................. 115 

14. Data Hasil Uji Coba Skala Besar .................................................................. 121 

15. RPP ................................................................................................................ 125 

16. Dokumentasi ................................................................................................. 133 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan harus 

diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan 

hanya mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan 

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

moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. 

Tujuan pendidikan jasmani yaitu meletakan landasan karakter yang kuat 

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Membangun landasan 

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

kemajemukan budaya, etnis dan agama. Menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Mengembangkan 

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

demokratis melalui aktivitas jasmani. Mengembangkan keterampilan gerak dan 

keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas 

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

kelas. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai aktivitas jasmani. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga 

keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mengetahui dan memahami konsep 
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aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan 

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

bersifat rekreatif (Samsudin, 2008:3). 

Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan 

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

(sikap, mental, emosional, spiritual), serta pembiasaan hidup sehat yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan yang seimbang. 

Pendidikan jasmani mempunyai peranan 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 gerak dasar, teknik dan strategi permainan atau olahraga, 

internalisasi nilai – nilai (sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain) dari 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaan bukan melalui pembelajaran 

konvensional di dalam kelas yang berkajian teoritis, namun melibatkan unsur 

mental, fisik, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam 

pembelajaran harus mendapatkan sentuhan dik dakdik-metodik, sehingga aktivitas 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani 
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diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan 

kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan 

memelihara kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia 

(http://one.indoskripsi.com/). 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dan siswa baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

(http://artimodelpembelajaran.google.co.id).  

Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah pada dasarnya selama ini 

berorientasi pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang sifatnya mengarah 

pada penguasaan lempar, tangkap, lari dan pukulan. Pada hakekatnya inti 

pendidikan jasmani adalah gerak. Dalam pengertian ini ada dua hal yang harus 

dipahami yaitu jasmani dituntut untuk membangkitkan jiwa yang penuh semangat 

dan memotivasi anak untuk gerak. Karena bergerak tidak hanya merupakan 

kebutuhan alami peserta didik sekolah dasar, melainkan juga membentuk, 

membina, dan mengembangkan anak. Sementara itu dari sisi lain aktivitas gerak 

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

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung di dalam model pembelajaran adalah 

berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. 

Contoh strategi pengajaran yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar 

mengajar adalah manajemen kelas, pengelompokan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran (Husdarta,dkk. 2000 : 35). Dalam penelitian ini, peniliti 

http://artimodelpembelajaran.google.co.id/
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mencoba mengembangkan model permainan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada dilapangan terkait dalam pembelajaran gerak dasar loncat. 

Ada berbagai jenis permainan yang dapat dilakukan oleh anak-anak, baik 

di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, baik menggunakan alat ataupun 

tanpa alat. Jenis olahraga permainan dalam pendidikan jasmani disekolah lebih 

diminati para siswa, demikian juga di masyarakat, banyak orang yang melakukan 

aktivitas olahraga yang sifatnya permainan. 

Paradigma yang berkembang bahwa pendidikan jasmani yang baik 

bertujuan mengembangkan sikap positif terhadap gerak atau aktivitas jasmani, 

permainan dan olahraga (affective learning). Dalam penelitian ini, model 

pembelajaran yang akan digunakan merupakan permainan loncat katak sebagai 

modifikasi pembelajaran gerak dasar loncat. 

Model pembelajaran ini memiliki manfaat yang jelas, artinya pemecahan 

masalah yang dilakukan akan memberikan manfaat yang jelas bagi siswa dan guru 

karena ada kemungkinan kalau masalah tidak segera diatasi akan mengganggu 

penguasaan kompetensi berikutnya dalam proses pembelajaran yang mempunyai 

sifat berkesinambungan. Setelah guru menemukan masalah, perlu segera 

melaksanakan langkah identifikasi penyebab munculnya masalah. 

Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial sehingga dapat memperlancar siswa dalam belajar. Cara ini 

dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang 

tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih 
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tinggi yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil (Yoyo 

Bahagia,dkk.2000: 1). 

Peneliti mencoba  menerapkan salah satu model pengembangan yaitu 

model pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak bagi kelas 

V SD Negeri Kadengan 2 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini berawal dari informasi dari 

guru penjas yang saat itu sedang melakukan kegiatan belajar dan mengajar, 

dimana para siswa yang sedang menjalankan kegiatan belajar banyak kurang 

konsentrasi dalam pembelajaran karena kurang menariknya pembelajaran yang 

sedang diajarkan, dan monotonnya materi yang diajarkan oleh guru penjas. Selain 

alasan tersebut peneliti juga mendapatkan informasi tentang sarana prasarana yang 

ada di SD tersebut yang kurang memadai dan kurang pemanfaatannya. Dari uraian 

diatas peneliti mengeluarkan ide untuk menciptakan dan mengembangkan 

pembelajaran gerak dasar loncat ini dalam bentuk permainan loncat katak supaya 

anak-anak mengetahui permainan loncat dalam pembelajaran penjasorkes. 

Pengembangan model pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan 

siswa supaya lebih aktif bergerak. Oleh karena itu melalui model pengembangan 

permainan loncat katak ini diharapkan siswa mampu melakukan aktivitas gerak 

yang terdapat didalamnya juga siswa mampu mengambil pembelajaran 

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

terkandung didalamnya.. 

1.2 Rumusan Masalah 



6 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat 

merumuskan masalah yaitu bagaimana model pembelajaran loncat melalui 

permainan loncat katak bagi  siswa kelas V SD Negeri Kadengan 2 Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian pengembangan ini berusaha untuk dapat menghasilkan 

model pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak yang 

dapat membantu guru dan siswa dalam penjasorkes yang sesuai karakteristik 

peserta didik untuk pembelajaran penjasorkes di Sekolah Dasar agar dapat 

berjalan dengan efektif, dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa model permainan loncat katak untuk pembelajaran gerak dasar loncat 

yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas V sekolah dasar, yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor) 

secara efektif dan efesien. 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan proses pembelajaran di 

sekolah dasar. Manfaat produk antara lain : 1). Untuk meningkatkan pengetahuan 

yang sesuai dengan hasil penelitian dan dapat dijadikan gambaran bahwa dengan 

menanamkan model pembelajaran gerak dasar loncat melalui modifikasi 

permainan dapat menciptakan model pembelajaran yang sesuai dengan 
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karakteristik anak. 2). Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran penjasorkes. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam pembelajaran loncat melalui 

permainan loncat katak adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru       

Bermanfaat untuk mempermudah dalam meningkatkan minat belajar 

khususnya dalam pelajaran olahraga di SD dan lebih bervariatif dalam 

menggunakan media pembelajaran. 

2. Bagi siswa 

Bermanfaat bagi siswa yang kurang menyenangi dan kesulitan dalam 

melakukan olahraga loncat yang menggunakan alat yang sebenarnya (standar) dan 

pembelajaran yang konvensional. 

3. Bagi sekolah :   

1.) Dapat dijadikan motifasi guru bidang lain dalam menciptakan media 

pembelajaran yang bervariatif untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi 

siswa guru dan sekolah. 

2.) Dapat dijadikan program tindak lanjut dalam meningkatkan prestasi siswa 

dengan biaya yang murah dan mudah didapat. 

 

 

 

 



8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

Sebagai acuan berfikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada tinjauan pustaka ini dimuat beberapa pendapat dari para 

pakar. Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : model 

pembelajaran, gerak dasar, pengertian pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi, 

tujuan penjasorkes, ciri pendidikan jasmani, prinsip modifikasi, karakter siswa, 

bermain, pengertian loncat, permainan loncat katak. 

2.1 Model Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dan siswa baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

secara tidak langsung yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran. 

(http:artimodelpembelajaran.google.co.id) 

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung didalam model pembelajaran adalah 

berupa strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan intruksional. 

Contoh strategi pengajaran yang biasa guru tetapkan pada saat proses belajar - 

mengajar adalah manajemen kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran. (Husdarta, dkk. 2000 : 35) 
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Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pemebelajaran jangka panjang), merancang 

bahan – bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang 

lain. (Ahmad Sugandi, dkk. 2006 : 6) 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa serta 

rencana yang dapat digunakan untuk merancang pengajaran dan untuk 

membentuk kurikulum. 

2.2 Gerak Dasar 

Banyak pengertian dan ruang lingkup gerak dasar yang digunakan dalam 

bidang olahraga. Dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai gerak 

dasar. 

Menurut Hidayat (1986 : 3) gerakan dasar pada manuisia adalah lokomosi 

(locomotion) yaitu gerakan siklus atau perputaran dari kaki-kakinya silih berganti.  

Menurut Sugiyanto (1993 : 13), ketrampilan gerak adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan secara efektif dan efesien. Keterampilan gerak 

merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan control tubuh dalam 

melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar yaitu 

dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang – ulang dengan 

kesadaran pikir akan benar tidaknya gerak yang telah dilakukan. 
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Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 249), ketrampilan gerak dapat 

diartikan sebagai keterampilan untuk melakukan tugas – tugas gerak tertentu 

dengan baik. 

Menurut Aip Syaifudin dan Mahmudi (1992/1993 : 24), gerak dasar 

manusia adalah jalan, lari, lompat/loncat, dan lempar. Menurut Phil Yanuar Kiram 

(1992 : 11), ketrampilan adalah tindakan yang memerlukan aktifitas gerak yang 

harus dipelajari agar supaya mendapatkan bentuk untuk gerakan yang benar atau 

gerak yang diartikan sebagai perubahan tempat posisi, dan kecepatan tubuh dan 

bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu yang 

dapat diamati secara obyektif. 

Dari beberapa pengertian tentang keterampilan gerak dasar diatas dapat 

peneliti definisikan bahwa keterampilan gerak dasar adalah kesanggupan dan 

kemampuan untuk melakukan tugas – tugas jalan, lari, lompat, loncat dan lempar 

secara efisien dan efektif. 

2.3 Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 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 yang bermuara 

untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang 

seimbang.  
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Pada dasarnya mata pelajaran Pendidikan jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan merupakan proses pendidikan melalui aktivitas fisik. Melalui proses 

belajar tersebut, Pendidikan jasmani ingin memberikan sumbangannya terhadap 

perkembangan anak, sebuah perkembangan yang tidak berat sebelah. 

Perkembangannya bersifat menyeluruh, sebab yang dituju bukan aspek fisik/ 

jasmani saja. Namun juga perkembangan gerak atau psikomotorik, perkembangan 

pengetahuan dan penalaran yang dicakup dalam istilah kognitif, serta 

perkembangan watak serta kepribadiannya, yang tercakup dalam istilah 

perkembangan afektif. Di dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peranan 

Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan adalah sangat penting, yakni 

memberikan kesempatan pada siswa terlibat langsung dalam aneka pengalaman 

belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sistematis. Pembekalan 

pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya 

hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. 

Lebih lanjut Gabbard, leblanc, dan lowy (1987) dalam sukintaka (1992: 

10) menyatakan bahwa pertumbuhan, perkembangan, dan belajar aktivitas 

jasmani akan mempengaruhi: (1) ranah kognitif, yang berupa kemampuan berpikir 

(bertanya, kreatif dan menghubungkan), kemampuan memahami, menyadari 

gerak, dan perbuatan akademik, (2) ranah psikomotor, yang berupa pertumbuhan 

biologik, kesegaran jasmani, kesehatan, keterampilan gerak, dan peningkatan 

keterampilan gerak, dan (3) ranah afektif, yang berupa rasa senang, penanggapan 
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yang sehat terhadap aktivitas jasmani, kemampuan menyatakan dirinya 

(aktualisasi diri), menghargai diri sendiri, dan konsep diri. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan pendidikan lewat 

aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan yang dirumuskan dalam ranah fisik, afektif, psikomotor dan kognitif. 

Sedangkan Siedentop mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Complete 

Guide to Sport Educational bahwa “partisipasi dalam olahraga dapat membantu 

siswa menjadi lebih terampil dalam bermain, menjadi lebih sadar akan fair play 

(permainan yang bersih/ tidak kasar). Pendidikan jasmani merupakan bagian dari 

proses pendidikan secara keseluruhan. Tujuan umum pendidikan jasmani juga 

selaras dengan tujuan umum pendidikan. Tujuan belajar adalah menghasilkan 

perubahan perilaku yang melekat. Proses belajar dalam penjas juga bertujuan 

untuk menimbulkan perubahan perilaku. Guru mengajar dengan maksud agar 

terjadi proses belajar secara sederhana, pendidikan jasmani tak lain adalah proses 

belajar untuk bergerak, dan belajar untuk gerak. Selain belajar dan dididik melalui 

gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam penjas anak diajarkan untuk 

bergerak. Pendidikan jasmani dapat dibedakan berdasarkan beberapa sudut 

pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. 

Pandangan tradisional, yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari 2 

komponen utama yang dapat dipilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani. Pandangan 

ini menganggap bahwa penjas semata-mata hanya mendidik jasmani atau sebagai 

pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia (Suherman 

2000: 17). Dengan kata lain penjas hanya sebagai pelengkap saja.  
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Pandangan modern yang sering juga disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan suatu yang terdiri dari bagian-bagian yang 

terpilah-pilah. Manusia adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang terpadu. 

Dengan pandangan tersebut pendidikan jasmani diartikan sebagai proses 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. Hubungan antara tujuan 

umum pendidikan, tujuan pendidikan jasmani, dan penyelenggaraannya harus 

terjalin dengan baik. Dengan demikian nampak bahwa pendidikan jasmani sangat 

penting bagi pengembangan manusia secara utuh dan merupakan dari pendidikan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjas tidak dapat hanya berorientasi pada 

jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu komponen saja. Pandangan 

holistik ini, pada awalnya kurang banyak memasukan aktivitas sport karena 

pengaruh pandangan sebelumnya, yaitu akhir abad 19 yang menganggap bahwa 

sport tidak sesuai di sekolah-sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri sport terus 

tumbuh dan berkembang menjadi aktivitas fisik yang merupakan bagian integral 

dari kehidupan manusia sport menjadi populer, siswa menyenanginya dan ingin 

mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di sekolah-sekolah hingga para 

pendidik seolah-olah ditekan untuk menerima sport dalam kurikulum di sekolah 

karena mengandung nilai-nilai pendidikan (Suherman, 2000: 19). 

2.3.1 Tujuan Penjasorkes 

Pendidikan jasmani harus dilakukan terus menerus sepanjang hidup 

manusia dengan berbagai macam pola, dan juga diberikan pada sekolah mulai dari 

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tujuan pendidikan jasmani 

konsisten dengan tujuan pendidikan umum. Di bawah ini disajikan, tujuan-tujuan 
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pendidikan jasmani yang menjadi pedoman kerja bagi guru-guru sekolah, 

misalnya: 

1. Tujuan untuk percaya terhadap diri sendiri, mengembangkan daya ingatan, 

keterampilan dalam proses fundamental untuk berbicara, menulis dan berhitung; 

penglihatan dan pendengaran, memperoleh pengetahuan kesehatan, 

pengembangan kebiasaan hidup sehat, mengenal kesehatan masyarakat; 

pengembangan untuk hiburan, intelegensi, perhatian terhadap keindahan, dan 

pengembangan budi pekerti yang baik. 

2. Tujuan yang berhubungan dengan kemanusiaan, saling menghormati, 

persahabatan, kerja sama, berbudi bahasa luhur, menghargai keluarga dan 

bersikap demokrasi di rumah. 

3. Tujuan untuk efisien ekonomi: menghormati pekerjaan, berkemampuan 

menyaring hal-hal yang berhubungan dengan informasi, berhubungan dengan 

efisiensi, berhubungan dengan apresiasi dan penyesuaian, ekonomi pribadi, 

pertimbangan terhadap pemakai, efisiensi dalam belanja, dan perlindungan 

terhadap pemakai. 

4. Tujuan yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang 

baik dan berkeadilan sosial, pengertian terhadap masyarakat, penilaian terhadap 

kritik, toleransi, kelestarian lingkungan, aplikasi masyarakat terhadap ilmu 

pengetahuan, sebagai warga dunia yang baik, waspada terhadap hukum ekonomi, 

terhadap membaca dan menulis politik kewarganegaraan, dan taat terhadap 

demokrasi. 
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Adang Suherman (2000: 23) menyatakan secara umum tujuan Penjasorkes 

dapat diklasifikasikan kedalam empat kategori, yaitu : 

1. Perkembangan fisik. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas 

yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang. 

2. Perkembangan gerak. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, 

efisien, halus, indah, sempurna. 

3. Perkembangan mental. 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan 

keseluruhan pengetahuan tentang penjasorkes kedalam lingkungannya sehingga 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap dan tanggung 

jawab siswa. 

4. Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada 

suatu kelompok atau masyarakat.  

2.3.2 Fungsi Pendidikan Jasmani 

Menurut Ruben B. Frost dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 235), 

mengemukakan secara rinci mengenai fungsi pendidikan jasmani, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Mengembangkan keterampilan gerak, dan pengetahuan tentang bagaimana 

dan mengapa seseorang bergerak, serta pengetahuan tentang cara-cara gerakan 

dapat diorganisasi. 

2. Untuk belajar menguasai pola-pola gerak keterampilan secara efektif melalui 

latihan pertandingan, tari, dan renang. 

3. Memperkaya pengertian tentang konsep ruang, waktu, dan gaya dalam 

hubungannya dengan gerakan tubuh. 

4. Mengekspreksikan pola-pola perilaku personal dan hubungan interpersonal 

yang baik didalma pertandingan dan tari. 

5. Meningkatkan kondisi jantung, paru-paru, otot, dan sistem organ tubuh 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam keadaan darurat. 

6. Memperoleh manfaat serta bisa menghargai kondisi fisik dan bentuk tubuh 

yang baik, serta kondisi perasaan yang selaras. 

7. Mengembangkan minat atau keinginan berpartisipasi dalam olahraga 

sepanjang hidup. 

2.3.3 Ciri Pendidikan Jasmani 

Dalam asas dan falsafah penjas dijelaskan bahwa ciri penjas yang 

berkualitas adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan sikap positif terhadap gerak/aktivitas, jasmani, dansa, 

permainan, dan olahraga. 

2. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan sedemikian banyak 

problema technomotor. 
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3. Mengembangkan kompetensi untuk memecahkan persoalan pribadi dan antar 

pribadi yang terkait dengan situasi gerak/olahraga. 

4. Membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk memahami 

peraturan dan ketentuan dalam budaya gerak serta mampu mengubahnya secara 

bermakna. 

5. Meningkatkan kualitas kehidupan sekolah. 

2.4 Prinsip Memodifikasi 

  Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan Developmentally Appropriate Practice 

(DAP). Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi 

pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang 

potensial dapat memperlancar siswa dalam belajaranya. Cara ini dimaksudkan 

untuk menuntun, mengarahkan dan membelajarakan siswa dari yang tadinya tidak 

bisa menjadi bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat 

yang lebih tinggi (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000 : 1). 

2.4.1 Tujuan Pembelajaran dalam Penjasorkes 

  Modifikasi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan 

pembelajaran kedalam tiga komponen yaitu : 

2.4.1.1 Tujuan perluasan  

  Tujuan perluasan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk atau wujud 
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keterampilan yang dipelajari tanpa memperhatikan aspek efisiensi atau 

efektifitasnya. Misalnya siswa dapat mengetahui dan melakukan gerakan lari 

sprint dengan kaki jinjit atau mencangkul. Yang penting adalah siswa mengetahui 

esensi lari melalui peragaan. 

2.4.1.2 Tujuan penghalusan  

  Tujuan penghalusan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melakukan gerak 

secara efesien. Misalnya siswa mengetahui dan melakukan gerakan lari dengan 

kecepatan maxsimum. 

2.4.1.3 Tujuan penerapan  

  Tujuan penerapan merupakan tujuan pembelajaran yang lebih menekankan 

pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif tidaknya gerakan 

yang dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 

(Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000 : 2-3). 

2.4.2 Struktur Modifikasi Permainan  

  Pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya hingga pembelajaran strategis dasar bermain dapat 

diterima dengan relatif mudah mudah oleh siswa. Pengurangan struktur permainan 

untuk belajar permainan olahraga pada dasarnya sama dengan pengurangan 

struktur untuk belajar skill. Perbedaanya pembelajaran skill lebih menekankan 

pada penguasaan skill sementara pembelajaran permainan lebih ditekankan pada 
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penguasaan strategi permainan. Pengurangan dapat dilakukan terhadap faktor : (1) 

ukuran lapangan, (2) bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan, (3) 

jenis skill yang digunakan, (4) aturan, (5) jumlah pemain, (6) organisasi pemain 

dan (7) tujuan permainan (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000 : 31-32). 

2.5 Karakter Siswa 

2.5.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

 Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan adanya 

kecendrungan yang berbeda isbanding pada masa sebelumnya dan juga pada masa 

sesudahnya. Kecendrungan perbedaan yang terjadi adalah dalam hal kepesatan 

dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian-bagian 

tubuh. Pada masa anak besar pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak 

perempuan sudah mulai menunjukkan kecendrungan semakin jelas tampak adanya 

perbedaan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 4.3). 

2.5.2 Perkembangan aktivitas motorik kasar (gross motor activity) 

 Ketrampilan motorik dasar merupakan sifat khas perkembangan motorik 

meliputi pola lokomotor seperti jalan, lari, melompat, meloncat, galloping, 

skipping, dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan 

memantulkan bola. Keterampilan motorik dasar dikembangkan pada masa anak 

sebelum sekolah dan pada masa sekolah awal, dan ini akan menjadi bekal awal 

untuk mendapatkan keterampilan gerak yang efesien bersifat umum dan 

selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan 

motorik yang lebih khusus, yang kesemuanya ini merupakan satu bagian integral 
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prestasi motorik bagi anak dalam segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992 

: 42 ).   

2.5.3 Perkembangan aktivitas motorik halus (fine motor activity) 

 Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengkoordinasi atau mengatur penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 

keterampilan koordinasi mata-tangan mewakili bagian yang penting dan integral 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

perkembangan kapasitas Sistem Syaraf Pusat (Central Nervous System) untuk 

mengangkat dan memproses input visual dan menterjemahkan input tersebut 

kedalam bentuk keterampilan (Yanuar Kiram, 1992 : 43). 

 Menurut Anita J. Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 219), 

domain psikomotor bisa diklasifikasikan menjadi 6 level, yaitu : 

1) Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan 

sadar, yang ditimbulkan oleh situasi stimulus. Stimulus merupakan rangsangan 

yang bisa menimbulkan respon atau tanggapan. 

2) Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. 

Gerakan ini pada dasarnya berkembang menyertai gerakan refleks yang sudah 

dimiliki sejak lahir.  

Gerak dasar fundamental dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

(1) Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat    lain. 

Misalnya merangkak, berjalan, dan berlari.  
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(2) Gerak non-lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan 

togok. Contoh memutar lengan, mengayun kaki, membungkuk, memutar togok. 

(3) Gerak manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memainkan objek 

tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lain. 

3) Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus 

yang masuk melalui organ indera.  

4) Kemampua fisik adalah kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh 

didalam melakukan aktivitas fisik. 

5) Gerak keterampilan adalah gerakan yang memerlukan koordinasi dan kontrol 

gerak yang cukup kompleks. 

 Komunikasi non-diskursif adalah merupakan perilaku yang berbentuk 

komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh. 

2.6 Bermain 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa 

mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, 

memberi kesenangan maupun  mengembangkan imajinasi pada anak. (Anggani 

Sudono, 2000 : 1) 

Bermain sangat disukai oleh anak karena sifat dari bermain sendiri 

menyenangkan. Menurut Yudha M. Saputra (2001: 6) menyatakan ”bermain 

adalah kegiatan yang menyenangkan”. Sedangkan Aip Syarifudin (2004: 17) 

mengartikan” bermain adalah bentuk kegiatan yang bermanfaat/produktif untuk 

menyenangkan diri”. Bermain adalah aktifitas yang menyenangkan serius dan 

sukarela, di mana anak berada dalam dunia yang tidak nyataatau sesungguhnya. 
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Bermain bersifat menyenangkan karena anak diikat oleh sesuatu yang 

menyenangkan, dengan tidak banyak memerlukan pemikiran.  

Selanjutnya menurut M. Furqon (2008: 4) menyatakan bahwa :  

Bermain adalah aktifitas yang menyenangkan, serius dan sukarela, di mana anak 

berada dalam dunia yang tidak nyata atau sesungguhnya. Bermain bersifat 

menyenangkan karena anak diikat oleh sesuatu hal yang menyenangkan, dengan 

tidak banyak memerlukan pemikiran. Bermain juga bersifat serius karena bermain 

memberi kesempatan untuk meningkatkan perasaan anak untuk menguasai 

sesuatu dan memunculkan rasa untuk di luar kenyataan, dengan memasuki suatu 

dunia imajiner. Bermain member suatu area dimana anak masuk dan terlibat untuk 

menghilangkan dirinya, namun secara berlawanan asas anak kadang-kadang 

menemukan dirinya dari bermain. 

Dari pengertian di atas di tarik kesimpulan yang di maksud bermain adalah 

dunia anak yang menjadi aktifitas jasmani dengan cara melakukan sesuatu untuk 

bersenang-senang. 

2.6.1 Alat Permainan 

Semua alat bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri 

bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, 

mengelompokkan, memadukan, mencari padanannya, merangkai, membentuk, 

mengetok, menyempurnakan suatu disain, atau menyusun sesuai bentuk tubuhnya. 

(Anggani Sudono, 2000 : 7) 

2.6.2 Fungsi Alat Permainan 
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Untuk mengenal lingkungan dan membimbing anak untuk mengenali 

kekuatan maupun kelemahan dirinya. Anak didik secara aktif melakukan kegiatan 

permainan dan secara optimal menggunakan seluruh panca inderanya secara aktif. 

Kegiatan atau pemainan yang menyenangkan juga akan meningkatkan aktivitas 

sel otak mereka. Lebih lanjut, keaktifan sel otak akan membantu memperlancar 

proses pembelajaran anak. 

2.7 Loncat  

Loncat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik 

yang lain yang lebih jauh atau lebih tinggi dengan ancang – ancang lari cepat atau 

lambat dengan menumpu dua kaki dan mendarat dengan kaki / atau anggota 

lainnya dengan keseimbangan yang baik. (Mochamad Djumidar, 2004 : 59) 

Gerakan meloncat mula-mula tampak atau bisa terbentuk dari gerakan 

berjalan atau melangkah dari tempat yang agak tinggi ke tempat yang lebih 

rendah, misalnya menuruni tataran tangga rumah atau turun dari bangku pendek. 

Apabila anak berdiri di atas bangku pendek dan ingin turun dengan cara 

melangkah turun maka akan terjadi loncatan kecil karena kaki tumpu belum 

mampu menahan berat badan dengan menekuk lutut sampai kaki yang melangkah 

menapak di lantai. Gerakan seperti itu bisa membentuk gerakan meloncat.  

Penguasaan gerak meloncat berkembang sejalan dengan peningkatan 

kekuatan kaki serta keseimbangan dan koordinasi tubuh. Gerakan meloncat yang 

mula-mula dikuasai adalah dengan cara menumpu dengan satu kaki dan mendarat 

dengan satu kaki yang lain. Gerakan yang dikuasai kemudian adalah menumpu 
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dengan kedua kaki bersama-sama. Gerakan meloncat dengan tumpuan kedua kaki 

dan mendarat dengan kedua kaki baru bisa dikuasai kemudian. 

2.7.1 Materi pembelajaran loncat dengan dan tanpa alat 

Untuk materi pembelajaran loncat dengan atau tanpa alat terdiri dari : 

a. Tumpuan dua kaki atau loncat ; 

b. Loncat kedepan ; 

c. Loncat kebelakang ; 

d. Loncat kesamping kiri atau kanan ; 

e. Loncat ke atas ; 

f. Loncat ke bawah ; 

g. Loncat berputar. 

Alat yang digunakan dalam pembelajaran loncat antara lain : 

a. Menggunakan tali ; 

b. Menggunakan balok ; 

c. Menggunakan kotak / box ; 

d. Menggunakan simpai / ban sepeda bekas ; 

e. Menggunakan bangku swedia. 

2.7.2 Tujuan pembelajaran loncat 

Tujuan pembelajaran loncat adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik 

para pelajar atau siswa, seperti : 

a. Meningkatkan kekuatan ; 

b. Meningkatkan daya tahan ; 

c. Meningkatkan kelincahan ; 
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d. Meningkatkan kecepatan ; 

e. Meningkatkan ketangkasan. 

Setelah siswa tersebut memiliki kemampuan fisik diharapkan akan 

memiliki tingkat kesegaran jasmani yang baik. Dengan memiliki tingkat 

kesegaran yang tinggi, diharapkan mereka akan mempunyai daya tangkal terhadap 

penyakit. 

Di samping itu, aktivitas jasmani juga meningkatkan kesiapan mental 

secara umum, seperti: 

a. Memiliki rasa percaya diri ; 

b. Meningkatkan rasa keberanian ; 

c. Meningkatkan rasa kebersamaan ; 

d. Meningkatkan rasa disiplin dan lain sebagainya. 

2.7.3 Perkembangan Kemampuan Loncat 

Kemampuan loncat bisa digunakan sebagai perkiraan kekuatan tubuh dan 

juga bisa tes diagnostic dalam hal koordinasi gerak. Perkembangan kemampuan 

loncat berkaitan dengan peningkatan koordinasi tubuh. 

Pada masa usia anak besar terjadi perkembangan loncat yang cukup pesat, 

perkembangannya berbentuk peningkatan daya loncat (makin jauh makin tinggi) 

dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. Gerakan semakin baik atau 

semakin efisien ditinjau secara mekanik. 

Perbandingan loncat anak laki-laki dan perempuan sampai umur lebih 

kurang 9 tahun hanya sedikit perbedaanya dan sesudahnya perbedaan itu makin 

besar. Anak laki-laki lebih baik kemampuan loncatnya, baik ditinjau dari daya 
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loncat maupun dari segi kualitas geraknya. Kecepatan perkembangna dari 

kemampuan loncat tegak dengan loncat jauh ternyata tidak sama. 

Hal ini terbukti dari penelitian Warren R Johnson dalam Soegiyanto dan 

Sudjarwo (1993 : 122), tentang kemampuan dalam dua macam loncatan tersebut 

pada anak laki-laki dan perempuan yang berusia 5 – 12 tahun. 

Perkembangan loncat tegak meningkat cepat sampai usia 9 tahun pada 

anak laki-laki maupun perempuan, sesudah itu pada anak perempuan hanya kecil 

peningkatannya, pada anak laki-laki peningkatan menjadi kecil pada usia 9 / 12 

tahun, untuk kemudian sesudah usia 12 tahun meningkat dengan cepat kembali. 

Perkembangan loncat jauh tanpa awalan ada perbedaanya disbanding 

dengan grafikperkembangan kemampuan loncat tegak. Perkembangan 

kemampuan loncat jauh tanpa awalan pada anak laki-laki berbentuk garis yang 

mendekati lurus, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi 

iramanya tetap. Sedangkan pada anak perempuan perkembangan yang cepat 

hanya terjadi sampai umur 12 tahun, dan sesudahnya mulai mengecil 

peningkatannya. 

2.8 Permainan Loncat Katak 

2.8.1 Pengertian Loncat Katak 

Loncat katak adalah gerakan meloncat dengan kedua kaki bersama-sama 

seperti katak. Gerakannya diawali dengan berdiri rileks, tangan berada dibelakang 

badan pada saat akan melakukan lompatan, kemudian jongkok dengan dua kaki, 

lutut ditekuk dan kedua tangan kedepan lutut untuk keseimbangan pada saat 

meloncat. Gerakan loncat katak berguna untuk tolakan, melayang, dan pendaratan 
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dalam lompat jauh dan aspek fisik yang dapat dikembangkan pada gerakan loncat 

katak ini adalah daya ledak otot tungkai, kekuatan, keseimbangan, koordinasi, 

ketepatan, dan kelentukan (Yoyo Bahagia, 2000: 82). 

 

Gambar 1 . Gambar Gerakan Loncat Katak 

 (Buku sumber : Hans Katzenbagner/Michael Medles ; 1996) 

Loncat katak dapat dilakukan dengan mempersiapkan kedua kaki bersama-sama. 

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : 

1. Sikap awal  

Sikap awal dapat dilakukan dengan berdiri rileks, kemudian jongkok dengan dua 

kaki, lutut ditekuk dan kedua tangan kedepan lutut untuk keseimbangan saat 

loncat. 

2. Gerakan 

Dari sikap awal, yaitu jongkok kemudian kedua kaki meloncat kedepan secara 

bersama-sama, laiknya katak yang sedang meloncat. Gerakan meloncat ke depan 

dilakukan secara berulang-ulang (repetisi) sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Pendaratan 
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Dari sikap melompat ke depan saat pendaratan dilakukan dengan kedua kaki 

secara bersama-sama dengan posisi jongkok, agar pada saat meloncat dan 

mendarat tidak terjatuh maka perlu menggunakan tangan sebagai keseimbangan. 

 

Gambar 2. Gerakan Menirukan Katak Meloncat 

(Depdikbud 1995/1996 : 35) 

 

2.8.2 Modifikasi Permainan Loncat Katak 

Pembelajaran penjas yang dilakukan oleh anak, yang tidak bisa 

menciptakan rasa senang, percaya diri dan mampu menumbuhkan keberanian 

serta menyebabkan anak tidak aktif untuk bergerak, maka perlu dilakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran tersebut. Modifikasi permainan merupakan salah 

satu cara alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki bentuk 

pembelajaran. Menurut Yoyo Bahagia (2000: 1) menyatakan bahwa dalam suatu 

pembelajaran khususnya dalam pembelajaran penjas di sekolah, bisa dilakukan 
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dengan menggunakan modifikasi. Modifikasi merupakan salah satu usaha yang 

dapat dilakukan oleh para guru agar pembelajaran mencerminkan developmentally 

appropriate practice, yang artinya bahwa tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan tersebut. Oleh karena itu tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak didik. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu 

mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu 

serta mendorongnya kearah perubahan yang lebih baik. 

Modifikasi permainan memiliki beberapa manfaat yang sangat penting. 

Menurut Yoyo Bahagia (2000: 1) menyatakan bahwa modifikasi memiliki esensi 

untuk menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar secara potensial yang dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, 

dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi.  

Prinsip dalam modifikasi olahraga dan permainan adalah aktivitas belajar 

(learning activities). Oleh karena itu dalam pembelajaran Penjas, yang perlu 

ditekankan adalah memanfaatkan waktu dengan aktivitas gerak. Menurut Jones 

(1995) yang dikutip oleh Yoyo Bahagia (2000: 47) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran Penjas guru harus dapat memanfaatkan 50 % dari waktu yang 

tersedia dengan aktivitas gerak. Berkaitan dengan hal ini, maka seorang guru 

harus bisa dituntut untuk mendesain pembelajaran Penjas sedemikian rupa, baik 

materi, metode, dan organisasi pembelajaran yang efektif. Seperti telah 
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dikemukakan di atas, bahwa prinsip pembelajaran yang menggunakan modifikasi 

adalah aktivitas belajar dan kesenangan, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk beraktivitas tinggi dan memberikan pengalaman gerak yang banyak.  Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan model pembelajaran “loncat katak” sebagai 

modifikasi pembelajaran dalam gerak dasar loncat. Berikut adalah bentuk dari 

model permainan loncat katak. 

Peralatan yang diperlukan : 

Kun dan Papan Penghalang, pemilihan Kun dan Papan Penghalang sebagai 

media pembelajaran memiliki alasan karena Kun dan Papan Penghalang 

merupakan sebuah sarana yang tepat untuk melakukan kegiatan bermain loncat 

katak dan tidak berbahaya jika digunakan sebagai media pembelajaran dan juga 

dipilih dikarenakan media permainan yang dipunyai oleh sekolah tersebut. 

Cara Bermain : 

Skema Permainan ke 1: 

1. Tempatkan kun di barisan kelompok siswa perempuan, dan tempatkan papan 

penghalang di barisan siswa laki-laki. 

2. Setiap kelompok terdiri 10 alat rintangan untuk dilewati, yang berupa kun dan 

papan penghalang. 

3. Siswa dikelompokkan menurut gender atau berdasarkan jenis kelamin. 

4. Siswa dibariskan memanjang kebelakang dan menunggu giliran untuk 

melakukan gerakan loncat. 
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5. Siswa yang pertama masing-masing melakukan loncatan setelah terdengar 

aba-aba atau peluit berlari menuju rintangan yang berupa kun untuk siswa 

perempuan dan papan penghalang untuk siswa laki-laki. 

6. Sesudah siswa yang pertama melakukan loncat katak dan melewati rintangan 

kemudian siswa yang nomor dua melakukan kegiatan loncat, berulang sampai 

siswa yang terakhir. 

7. Setelah semua siswa melakukan kegiatan loncat, siswa dibariskan menjadi 

satu kelompok campur berdiri dibelakang rintangan kun. 

8. Disini permainannya dibuat berbeda dengan yang pertama dikarenakan ada 

hukuman bila ada siswa yang salah dalam melakukan loncatan, dan akan diberi 

reward bila siswa melakukan loncatan dengan baik dan benar. 

Skema Permainan ke 2: 

9. Permainannya sama dengan yang pertama dimana meloncati rintangan, 

bedanya semua rintangan terpakai untuk dilewati siswa, jadi jumlah rintangan 

menjadi 20 alat yang harus dilewati siswa, siswa berdiri dibelakang alat yang 

pertama yaitu kun.  

10. Siswa melakukan kegiatan meloncat urut satu persatu menunggu aba-aba,  

11. Setelah terdengar aba-aba maka siswa yang paling pertama dibarisan bersiap 

dan meloncati semua rintangan yang berjumlah 20 itu. Pemain berikutnya harus 

siap karena aba-aba akan diberikan sebelum siswa sebelumnya selesai melakukan 

kegiatan meloncat, supaya pemain yang berikutnya agar bisa menyusul atau 

memberi dorongan pemain yang sebelumnya melakukan sebuah trouble 
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(kesalahan). Ini bertujuan agar terciptanya rasa kompetitif disetiap pemain yang 

sedang bermain. 

12. Apabila ada siswa yang menyentuh rintangan tersebut atau tersusul temannya, 

maka ada punishment (hukuman) yang akan diterima. 

13. Terdapat reward bagi siswa yang dapat melewati rintangan tanpa mendapat 

kesulitan atau tersusul pemain, bertujuan sebagai pemacu semangat dan 

menimbulkan rasa senang dalam diri siswa. 

        

Gambar 3. Permainan Loncat Katak 
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BAB III 

 METODE PENGEMBANGAN  

3.1 Model  Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan ini disebut juga suatu pengembangan berbasis pada 

penelitian atau disebut juga research-based development. Pengertian penelitian 

pengembangan menurut Borg & gall (1983) dalam Punaji Setyosari (2010 : 194), adalah 

suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. 

Selanjutnya disebut bahwa prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri 

dari dua tujuan utama, yaitu : (1) pengembangan produk pembelajaran permainan loncat 

katak, dan (2) menguji keefektifan produk pembelajaran permainan loncat katak dalam 

pencapaian tujuan.  

3.2 Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan permainan loncat katak ini, dilakukan melalui 

beberapa tahap. Pada gambar dibawah ini akan disajikan tahap-tahap prosedur 

pengembangan modifikasi peraturan permainan loncat katak. 
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Gambar 4. Prosedur model pembelajaran gerak dasar loncat melalui 

permainan loncat katak 

(Sumber Penelitian 2013) 

3.2.1 Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran gerak 

dasar loncat melalui permainan loncat katak ini dibutuhkan atau tidak. Pada tahap 

ini peneliti mengadakan observasi di SD Negeri Kadengan 02 Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora tentang pelaksanaan olahraga permainan loncat 

katak dengan cara melakukan pengamatan lapangan tentang proses pembelajaran 

dan aktivitas fisik siswa. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan loncat katak. Dalam pembuatan 
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produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian teori 

yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli Penjas dan dua ahli pembelajaran. Subjek 

penelitian ini adalah siswa putera dan puteri kelas V SDN  Kadengan 2 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 

3.2.3 Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1). 

menetapkan desain uji coba, (2). menentukan subyek uji coba, (3). menyusun 

instrumen pengumpulan data, dan (4). Menetapkan teknik analisis data. 

3.2.4 Revisi Produk Pertama  

 Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil 

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

telah diuji cobakan. 

3.2.5 Uji Lapangan  

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subyek uji coba pada 24 siswa kelas V SD 

Negeri Kadengan 2 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 

3.2.6 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diuji cobakan siswa kelas 

V SD Negeri Kadengan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa model 

pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat. 

3.3 Uji Coba Produk 



37 
 

 
 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

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

pelaksanaan uji coba produk. 

3.3.1 Desain Uji Coba  

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

dan manfaat produk yang dikembangkan. 

3.3.1.1 Evaluasi ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan di uji cobakan kepada 

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

Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd. adalah dosen di FIK UNNES dan dua ahli 

pembelajaran Wakijan, A.Ma.Pd. dari SDN  Kadengan 2 dan Ira Suparsih S.Pd. 

dari SDN Wulung 6 kecamatan Randublatung. Variabel yang dievaluasi ahli 

meliputi fasilitas dan perlengkapan pada siswa dalam bermain. Untuk 

menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. Hasil evaluasi ahli dari para 

ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk yang telah dibuat, 

digunakan sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok kecil terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V SD Negeri  

Kadengan 2 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yang berjumlah 10 siswa, 

yang diambil secara acak. Pelaksanaan uji coba kelompok kecil dilakukan 

melalaui beberapa tahapan yaitu: (1) menetapkan desain uji coba, (2) menentukan 

subyek uji coba, (3) menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan 

analisis data. 
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3.3.1.3 Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba kelompok kecil, maka dilakukan revisi produk pertama 

hasil dari evaluasi Ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari 

produk yang telah di uji cobakan. 

3.3.1.4 Uji Kelompok Besar 

 Pada tahap ini dilakukan uji coba lapangan terhadap produk yang 

dikembangkan dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas V SD Negeri 

Kadengan 2 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Yang berjumlah 24 

siswa. Pertama-tama siswa diberi penjelasan peraturan permainan loncat katak 

yang sudah dikembangkan dan telah direvisi dan kemudian melakukan uji coba 

permainan loncat katak. Setelah uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. 

3.4 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Uji coba skala kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas V SD Negeri Kadengan 2 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dipilih secara acak. 

2) Uji coba lapangan yang terdiri dari 24 siswa kelas V SD Negeri Kadengan 2 

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. 

3.5 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara yang berupa kritik, saran dari ahli 

penjasorkes dan narasumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan yang bersifat 

membangun untuk bahan revisi produk sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

persentase tingkat pengisian butir kuesioner siswa. 
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3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

lembar evaluasi dan kuesioner. Lembar evaluasi digunakan untuk menghimpun 

data dari para ahli penjasorkes dan ahli pembelajaran. Kuesioner digunakan untuk 

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

adalah jumlah subjek yang relatif banyak sehingga data dapat diambil secara 

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

berbeda. Kuesioner ahli dititikberatkan pada produk pertama yang dibuat, 

sedangkan kuesioner siswa dititikberatkan pada kenyamanan produk. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuesioner berupa kualitas 

model pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak. Serta 

komentar dan saran umum jika ada. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” 

sampai dengan “sangat baik” dengan cara dengan 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 : 
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Tabel 1.  Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No.  Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model 

pembelajaran 

gerak dasar loncat 

melalui permainan 

loncat katak 

Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa SD 

15 

(Sumber Penelitian 2013) 

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 kognitif, afektif. Cara pemberian skor 

pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  Skor Jawaban Kuesioner ”Ya” dan ”Tidak”. 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

(Sumber Penelitian 2013) 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, jumlah pemangatan dan butir 

kuesioner yang akan digunakan pada siswa : 

Tabel 3.  Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Pengamatan 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktikkan  gerak 

dalam permainan loncat katak. 

7 
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(Sumber Penelitian 2013) 

Tabel 4.  Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1 Kognitif Kemampuan siswa memahami peraturan 

dan pengetahuan tentang permainan 

loncat katak. 

10 

2 Afektif Menampilkan sikap dalam bermain dalam 

permainan loncat katak serta nilai 

kerjasama, sportifitas, dan kejujuran. 

10 

(Sumber Penelitian 2013) 

3.7 Analisis Data Produk 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif  berbentuk  presentase, sedangkan 

data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhamad Ali (1987:184) yaitu : 

 

Keterangan : 

NP : Nilai dalam %    

n : Nilai yang diperoleh 

N : jumlah seluruh data    

100% : konstanta 
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Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian di klarifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. 

Tabel 5. Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% 

20,1 - 40% 

40,1 -  70% 

70,1 -  90% 

90,1 - 100% 

Tidak  baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

Dibuang 

Diperbaiki 

Digunakan  

Digunakan 

Digunakan 

(Sumber Muhamad Ali, 1987 : 184) 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1 Hasil Data Uji Coba 

4.1.1. Data Analisis Kebutuhan 

Permainan loncat katak merupakan pengembangan dalam pembelajaran 

gerak dasar loncat dengan bentuk modifikasi permainan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keaktifan dan keterampilan siswa. Permainan ini memanfaatkan 

sarana yang ada disekolah barang bekas, yaitu dengan menggunakan kun / 

kerucut, kardus bekas, dan ban sepeda motor bekas. Sehingga tidak membutuhkan 

biaya yang mahal untuk mendapatkan peralatan tersebut, selain itu permainan ini 

juga dibuat dengan menyesuaikan karakteristik usia anak Sekolah Dasar dan 

peralatan ini dinilai cukup aman digunakan untuk pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Loncat merupakan salah satu gerak dasar dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani. Pelaksanaan pembelajaran loncat siswa Sekolah Dasar dilakukan dengan 

bentuk permainan yang dimodifikasi. Untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran dilapangan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran pendidikan jasmani untuk siswa SD dilakukan dengan cara 

menganalisis proses pembelajaran yang terjadi di lapangan dengan melakukan 

observasi pembelajaran terlebih dahulu. 

 Pembelajaran gerak dasar loncat yang diberikan kepada siswa harus sesuai 

dengan karakteristika anak usia Sekolah Dasar yang dibuat dengan sesederhana 
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mungkin menjadi bentuk modifikasi pemebelajaran gerak dasar loncat, sehingga 

dengan seperti ini diharapkan siswa berani untuk melakukan pembelajaran gerak 

dasar loncat dan dengan kurangnya sarana fasilitas pembelajaran loncat dapat 

melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan memanfaatkan 

sarana yang ada disekolah dan barang bekas yang sudah tidak dipergunakan dan 

harganya tidak terlalu mahal. 

 Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi pembelajaran gerak dasar 

loncat bagi siswa kelas atas Sekolah Dasar, dijelaskan bahwa siswa dapat 

mempraktikan variasi teknik dasar kedalam modifikasi gerak dasar loncat, serta 

nilai semangat, sportivitas, percaya diri dan kejujuran. Kenyataan yang ada dalam 

proses pembelajaran, kebanyakan siswa masih takut untuk meloncat melewati 

penghalang dan takut jatuh setelah meloncat sehingga mengurangi rasa percaya 

diri dan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran yang merupakan tujuan 

kegiatan penjas di Sekolah. Pada proses pembelajaran loncat di Sekolah Dasar 

masih ditemui beberapa hal, antara lain alat yang digunakan tidak sesuai dengan 

tahap pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan 

model pembelajaran gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak bagi siswa 

kelas atas SD. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nantinya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan model 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 
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Langkah berikutnya adalah menentukan produk yang akan dikembangkan. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Analisis tujuan dan karakteristik permainan loncat katak di SD  

2) Analisis karakteristik siswa SD 

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

permainan tradisional loncat katak 

4) Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi permainan 

loncat katak 

5) Menetapkan tujuan, isi, dan strategi  pengelolaan pembelajaran 

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran 

7) Menyusun produk awal model permainan loncat katak.  

Berdasarkan pada pertimbangan pembuatan produk maka, peneliti 

memberikan alternatif pengembangan yaitu sebagai berikut: 

1) Cone/kerucut sebagai penghalang rintangan 

2) Papan Pengahalang digunakan untuk pengahalang dan pemanfaatan dari sarana 

prasarana yang ada disekolah 

4.1.3. Validasi Ahli 

4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model permainan loncat katak pada 

pembelajaran gerak dasar loncat bagi siswa Sekolah Dasar sebelum diujicobakan 

dalam uji kelompok kecil, produk yang dihasilkan perlu dilakukan validasi oleh 

para ahli yang sesuai dengan bidang peneliti ini. Peneliti melibatkan satu (1) orang 

ahli atletik yang berasal dari dosen, yaitu Drs. H. Cahyo Yuwono, M.Pd dan dua 
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(2) orang guru penjas Sekolah Dasar , yaitu Wakijan A.Ma.Pd, dan Ira Suparsih, 

S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan loncat katak dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli dan guru penjas 

Sekolah Dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas 

model permainan, saran, serta komentar dari ahli Penjas dan guru penjas Sekolah 

Dasar terhadap pembelajaran model permainan loncat katak. Hasil evaluasi 

berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran dengan cara menyontreng (√) 

salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi.  

4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

 Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan loncat katak pada 

pembelajaran gerak dasar loncat dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan 

uji coba lapangan. Hasil pengisisan kuesioner dari para ahli dan guru penjasorkes 

Sekolah Dasar dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 6. Hasil Skor Penilaian Ahli 

No. Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1. 

2. 

3. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran 1 

Ahli Pembelajaran 2 

4,26 

4,4 

4,26 

Sumber Penelitian 2013 
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 Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan 

guru Penjas Sekolah Dasar didapat rata-rata masuk dalam kategori penilaian 

”baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan model 

permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat bagi siswa kelas 

atas Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. Masukan berupa 

saran dan komentar pada produk model permainan loncat katak sangat diperlukan 

untuk perbaikan terhadap model tersebut.  

4.1.4. Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasar saran dari ahli dan guru Penjasorkes SD pada produk atau model, 

kemudian dilakukan revisi. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli dan guru 

Penjasorkes SD sebagai berikut: 

Tabel 7. Revisi Draf Produk Awal 

No Nama Ahli Bagian yang di revisi Alasan Saran 

1 Drs. H. Cahyo 

Yuwono, M.Pd 

Jarak antar kun atau 

penghalang. 

Dengan jarak 90 

cm dirasa terlalu 

jauh untuk anak 

melakukan 

loncatan. 

Diperpendek 

jaraknya sekitar 

60-70 cm agar 

anak mudah 

melakukan 

loncatan. 

2 Wakijan A.Ma.Pd Aturan atau cara 

permainan 

Permainan 

kurang menarik 

Permainan 

diselingi game-
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dan monoton game agar tidak 

membosankan dan 

menarik bagi 

siswa 

3 Ira Suparsih, S.Pd Alat Permainan Alat yang 

digunakan 

dalam 

permainan 

kurang menarik. 

Alat permainan 

dimodifikasi atau 

buat alat 

semenarik 

mungkin 

Sumber Penelitian 2013 

Berikut merupakan hasil produk pengembangan pembelajaran gerak dasar 

melalui permainan loncat katak yang sesuai dengan karakteristik siswa SD, yang 

telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari guru Penjasorkes.  

4.1.5. Data Uji Coba Kelompok Kecil 

4.1.5.1 Hasil Uji Skala Kecil 

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

Aspek Pertanyaan Jawaban % Kriteria 

Kognitif 1. Apakah kamu tahu cara bermain loncat 

katak? 

Ya  

90 % BAIK 

2. Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

loncat katak dengan permainan lompat yang 

lain? 

Tidak   

60 % CUKUP 
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3. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang 

ada dakam permainan loncat katak ini? 

Ya  

90 % BAIK 

4. Apakah materi permainan loncat katak yang 

diajarkan oleh guru dapat dilakukan semua 

siswa? 

Ya  

80 % BAIK 

5. Apakah setiap pemain wajib mentaati 

peraturan permainan loncat katak 

Ya 

90 % BAIK 

6. Apakah permainan loncat katak dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak? 

Ya  

90 % BAIK 

7. Menurut kamu, apakah memainkan 

permainan loncat katak ini perlu kerja sama 

tim? 

Ya 

80 % BAIK 

8. Apakah sebelum melakukan permainan 

loncat katak perlu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu? 

Ya  

100 % 

SANGAT 

BAIK 

9. Apakah pada saat bermain kamu wajib 

melewati semua rintangan yang tersedia? 

Ya  

80 % BAIK 

10. Apakah loncat katak ini dapat dimainkan 

oleh semua orang? 

Ya  

90 % BAIK 

Afektif 11. Apakah selama ini kamu sering bermain 

loncat katak? 

Tidak 70 % 

CUKUP 

12. Apakah kamu merasa senang setelah 

melakukan permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

BAIK 

13. Apakah kamu senang melewati rintangan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

BAIK 
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Sumber : Hasil penelitian uji skala kecil 

Berikut disajikan grafik persentase kuesioner siswa hasil uji coba 

kelompok kecil: 

14. Apakah kamu semangat dalam melakukan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

BAIK 

15. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain loncat katak dalam 

pembelajaran? 

Ya  90 % 

BAIK 

16. Apakah dalam permainan kamu melakukan 

pelanggaran, apakah kamu segera meminta 

maaf? 

Ya 90 % 

BAIK 

17. Apakah kamu menghormati lawan lomba 

dalam permainan loncat katak ini? 

Ya  80 % 

BAIK 

18. Apakah kamu bisa menerima keputusan juri 

apabila kamu melakukan pelanggaran dalam 

permainan ini? 

Ya  80 % 

BAIK 

19. Apakah kamu ingin bermain loncat katak 

lagi? 

Ya  90 % 

BAIK 

20. Apakah kamu ingin mengajak teman yang 

lain untuk memainkan permainan loncat 

katak ini? 

Tidak 70 % 

CUKUP 

Rata-rata 84.5 % 
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Gambar 5. Grafik Persentase Hasil Kuiseoner Uji coba kelompok kecil 

(N=10) 

(Sumber : Hasil penelitian 2013) 

Keterangan :  K = Kognitif  A = Afektif 

Tabel 9. Data Hasil Pengamatan Uji Coba Skala Kecil (N=10) 
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Aspek Yang Dinilai Skor % Kriteria 

Psikomot-

or 

1. Sikap tubuh saat awalan 34 85% BAIK 

2. Sikap tubuh saat meloncat 29 72.5% BAIK 

3. Sikap tangan dan kaki saat meloncat 28 70% CUKUP 

4. Sikap tubuh saat diudara 29 72.5% BAIK 

5. Sikap tangan dan kaki saat diudara 27 67.5% CUKUP 

6. Sikap tubuh saat mendarat 31 77.5% BAIK 
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Sumber : Hasil penelitian uji skala kecil 

Berikut disajikan grafik persentase pengamatan psikomotor siswa hasil uji 

coba kelompok kecil: 

 

Gambar 6. Grafik Persentase Hasil Uji coba Pengamatan Psikomotor 

kelompok kecil (N=10) 

(Sumber : Hasil penelitian 2013) 

Keterangan : P = Psikomotor 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli Penjas dan ahli 

pembelajaran serta uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji lapangan. 

Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model permainan 

loncat katak diujicobakan dalam skala kecil pada siswa kelas V SD Negeri 

Kadengan 02, perlu dicari solusi dan pemecahannya. Hal ini sangat perlu 

dilakukan sebagai perbaikan terhadap model tersebut. Berikut ini adalah beberapa 

permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan pada skala kecil: 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
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20

40
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7. Sikap kaki dan tangan saat mendarat 27 67.5% CUKUP 

Rata-rata 73.2% 
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1. Lapangan 

Pemanfaatan lapangan sekolah belum maksimal dikarenakan permainan hanya 

membutuhkan kurang dari setengah luas lapangan. 

2. Sarana dan Prasarana 

Hanya menggunakan alat dari sekolah yang berupa kun dan papan pengahalang dan 

kurang begitu maksimal juga kurang begitu menarik bagi siswa. 

4.1.6. Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli dan guru penjas Sekolah Dasar pada produk 

atau model yang telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka perlu untuk 

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

penjas Sekolah Dasar terhadap kendala dan permasalahan yang muncul setelah uji 

coba skala kecil. Proses revisi adalah sebagai berikut: 

1. Lapangan 

Dalam revisi lapangan peneliti membuat alternatif dengan cara mengubah 

bentuk lapangan pemainan dan skema permainan, dimana dibagi menjadi 2 

lapangan dengan skema dan gambaran yang sama. Hal ini dilakukan untuk 

pemanfaatan lapangan sekolah yang cukup luas. Pemberian pembatas berupa 

rapiah ditujukan agar siswa tidak melebihi batas atau arena permainan.  

2. Sarana dan Prasarana 

Penambahan penghalang yang berupa kardus, ban bekas serta 

memanfaatkan mainan anak kecil yang berupa susun gelang. Agar ditujukan siswa 

lebih aktif dalam melakukan permainan. 
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Berikut ini adalah hasil produk model permainan loncat katak pada 

pembelajaran gerak dasar loncat bagi siswa kelas V Sekolah Dasar (SD) yang 

telah direvisi sesuai dengan masukan dan saran dari ahli dan guru penjas. 

4.1.7. Draf setelah uji coba skala kecil  

4.1.7.1 Pengertian 

Permainan loncat katak adalah meloncat dengan kedua kaki mengangkat 

bersama, dan mendarat pada kaki yang sama. 

Permainan loncat katak merupakan pengembangan dari permainan loncat 

katak, yang berfokus pada kecepatan dan ketepatan dalam meloncat. Permainan 

ini dilakukan oleh 6 pemain yang dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 

kelompok terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pelaksanaannya yaitu didalam 

lapangan yang telah disesuaikan dengan rintangan, rintangannya terdiri dari kun, 

papan penghalang dan ban luar. 

Permainan loncat katak dimulai dengan melakukan suit untuk menentukan 

yang grup A dan B, cara bermainnya  tiap 2 kelompok masing-masingnya ada 6 

siswa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan, siswa berdiri secara berurutan 

ke belakang, siswa paling pertama tiap-tiap kelompok bersiap berlari setelah 

terdengar suara pluit atau aba-aba dari pemimpin, setelah terdengar aba-aba siswa 

paling pertama berlari menuju rintangan pertama yaitu berupa kun  atau kerucut 

dengan cara meloncat katak, setelah melewati kun kemudian siswa berlari menuju 

rintangan selanjutnya berupa papan penghalang sebelumnya siswa harus 

mengambil sebuah gelang didalam kotak yang ada sebelum melewati rintangan 

selanjutnya, tiap siswa diwajibkan mengambil 1 gelang, setelah gelang terambil 
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siswa boleh diijinkan melewati rintangan selanjutnya yaitu papan penghalang, 

sama halnya rintangan yang pertama rintangan yang ke dua dilewati dengan 

gerakan loncat katak satu persatu, setelah terlewati semuanya siswa kemudian 

berlari menuju rintangan terakhir yaitu ban yang diatur secara zig-zag, disini 

siswa juga harus meloncat katak masuk kedalam ban dengan gerakan loncat katak, 

setelah terlewati satu persatu rintangan yang terakhir kemudian siswa berlari 

menuju tempat untuk menyusun gelang, setelah disusun siswa berlari menuju 

garis awal untuk menuju kelompoknya untuk mengganti pemain ke dua, 

pergantian di lakukan dengan cara pemain melakukan toss kepada pemain 

selanjutnya, sama halnya siswa selanjutnya juga melakukan apa yang telah 

dilakukan pemain sebelumnya, hingga semua pemain tiap kelompok sudah 

melakukan tugasnya. 

Pemenang ditentukan oleh kelompok tercepat dan sudah melaksanakan 

semua tugasnya. Apabila ada kelompok yang cepat menyelesaikan  permainan 

tapi belum semua tugasnya terselesaikan maka kelompok tersebut dinyatakan 

belum menang dan harus menunggu kelompok lain untuk menyelasaikannya. 

Apabila semua kelompok kurang memenuhi kriteria semua itu maka permainan di 

ulang kembali sampai ada juara. 

4.1.7.2 Peraturan Permainan 

Berikut ini adalah peraturan dalam permainan lompat tali pada 

pembelajaran lompat tinggi yang sudah dimodifikasi. Peraturan dalam permainan 

lompat katak terdiri dari beberapa hal, antara lain: 

1) Fasilitas dan Peralatan 

a. Rapiah 
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Tali rapiah digunakan untuk memberi pembatas lapangan agar siswa tidak melewati garis 

permainan. 

b. Kun / kerucut 

Digunakan untuk rintangan loncat katak yang pertama. 

 

Gambar 7. Cone / kerucut 

Sumber Penelitian 2013 

c. Kardus bekas 

Ditempatkan pada rintangan atau halangan setelah kun 

 

Gambar 8. kardus bekas 

Sumber Penelitian 2013 

d. Ban bekas 

Ditempatkan dirintangan yang terakhir, diatur atau ditempatkan secara zig-zag. Beda 

dengan kun dan kardus, rintangan ban harus dilewati dengan loncat katak secara zig-zag. 

Bertujuan untuk koordinasi bagi pemain. 



57 
 

 
 

       

Gambar 9. Ban bekas 

Sumber Penelitian 2013 

 

e. Mainan Ring Donut 

Mainan anak yang berbentuk kerucut dan terdapat beberapa benda yang menyerupai ring 

atau donat ini digunakan untuk sebagai pelengkap permainan. Dimana mainan ini dipecah 

menjadi 2 bagian dimana bagian yang pertama berupa donat atau ring itu ditaruh pada pos 

1 dan benda menyerupai kerucut ditaruh dipos 2. 

 

 

 

Gambar 10. Mainan Ring Donut 

Sumber Penelitian 2013 
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2) Jumlah pemain 

a. Permainan lompat katak modifikasi dimainkan oleh 2 tim. 

b. Masing-masing kelompok berjumlah 6 anak. Terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak 

perempuan 

c. 1 siswa sebagai ketua kelompok atau kapten dan yang lainnya sebagai anggota 

kelompok. 

3) Perlengkapan pemain 

Pemain diwajibkan memakai pakaian seragam olahraga lengkap dan juga memakai 

sepatu. 

4) Wasit 

Permainan loncat katak modifikasi dipimpin oleh 1 orang wasit supaya, permainan 

berjalan lancar dan tidak terjadi kecurangan. 

5) Cara Permainan 

a. Sebelum permainan dimulai diadakan suit tiap pemain, yang kalah akan 

dikelompokkan ke kelompok suit kalah dan yang menang dikelompokkan ke kelompok 

yang suitnya menang. 

b. Tiap regu berdiri sesuai dengan regunya, berdiri berurutan 1,2,3,4,5 dan 6 

memanjang dari depan kebelakang, urutan pemain disesuaikan oleh regunya sendiri 

bagaimana strateginya, 

c. Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit, 

d. Setelah pluit ditiupkan maka pemain pertama dari masing-masing regu berlari 

menuju rintangan pertama yaitu berupa kun setiap pemain harus melewati rintangan 

dengan meloncat katak, 
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e. Setelah melewati rintangan yang pertama pemain kemudian pemain berlari k epos 1 

untuk mengambil gelang atau ring yang berada di luar garis rapiah, setiap pemain harus 

mengambil masing-masing 1 gelang, 

f. Sesudah mengambil gelang pemain melewati rintangan selanjutnya yaitu berupa 

papan penghalang / kardus dengan meloncat katak, 

g. Kemudian pemain menuju rintangan selanjutnya yaitu rintangan ban, pemain harus 

melewati ban-ban yang ditempatkan secara zig-zag, setelah melewati ban-ban pemain 

menuju ke pos 2 untuk memasukan ring atau gelang ditempat yang telah tersedia, 

h. Setelah gelang selesai dimasukkan ketempat tersebut pemain berlari ke tempat 

awalnya, setelah sampai pemain melakukan toss kepada pemain berikutnya sebagai 

penanda untuk memulai,  

i. Pemain berikutnya atau kedua bermain seperti pemain pertama dimana pemain 

melewati satu persatu rintangan, mengambil dan membawa gelang serta menyusunnya 

dan permainan berlanjut berulang-ulang sampai pemain terakhir atau ke-6 melakukan 

tugasnya. 

j. Pelanggaran apabila pemain melewati garis rute, menyentuh rintangan, tidak 

mengambil atau menyusun gelang yang disediakan.  

k. Nilai atau kemenangan ditentukan dengan tim yang pertama menyampai ketempat 

semula. 

l. Wasit / pemimpin pertandingan  , 

1. Setiap pertandingan dipimpin oleh 1 orang wasit dan dibantu 1 guru penjasorkes  

2. Wasit memberikan tanda dengan membunyikan peluit. 

3. Keputusan wasit mutlak tidak bisa diganggu gugat. 

4. Penentuan pemenang. Pemenang ditentukan regu tercepat melakukan semua 

tugasnya. 
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6) Pemain dinyatakan gagal apabila: 

a. Apabila ada tim yang tidak melakukan tugas sesuai aturan yang telah diintruksi di 

awal sebelum permainan dimulai 

7) Cara Menilai 

a. Pemain harus melawati setiap rintangan dengan melompat katak, yang terdiri dari 3 

rintangan yaitu pertama rintangan kun / kerucut, kardus, dan ke tiga adalah ban yang 

disusun secara zig-zag. 

b. Tim yang tercepat melewati semua rintangan dan berhasil menyusun gelang yang 

disediakan merekalah pemenangnya. 

Tabel 10. Kisi-kisi Pengamatan siswa Skala Kecil 

No. Aspek Faktor yang diamati Nomor Penilaian 

1. Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekan 

permainan loncat katak dalam 

pembelajaran gerak dasar loncat 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Sumber : Hasil penelitian uji skala kecil 

Tabel 11. Kisi-kisi Angket siswa Skala Kecil 

No. Aspek Faktor yang diamati Nomor Penilaian 

1. Kognitif 

 

Pengetahuan siswa tentang 

permainan loncat katak, dan 

kemampuan siswa dalam 

memahami peraturan permainan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

2. Afektif 

 

Sikap siswa dalam melakukan 

permainan loncat katak, kerjasama 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 
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dan sportifitas siswa 

Sumber : Hasil penelitian uji skala kecil 

4.1.8. Uji Coba Skala Besar 

Setelah produk model pengembangan pembelajaran penjasorkes materi 

gerak dasar loncat melalui permainan  loncat katak diujicobakan dalam skala kecil 

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

Uji coba skala besar dilaksanakan di SD Negeri Kadengan 02 dengan melibatkan 

seluruh siswa yang berada pada kelas V tersebut. 

4.1.9. Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta 

uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan dalam 

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

Kadengan 02, yang berjumlah 24 siswa. Data uji coba lapangan dihimpun dengan 

menggunakan pengamatan gerak dan kuesioner.  

Berikut tabel pengamatan gerak dari uji lapangan: 

Tabel 12. Data Hasil Pengamatan Uji Coba Lapangan (N=24) 

Aspek Yang Dinilai Skor % Kriteria 

Psikomotor 1. Sikap tubuh saat awalan 76 79.2% BAIK 

2. Sikap tubuh saat meloncat 77 80.2 % BAIK 
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Sumber : Hasil penelitian uji skala besar 

Berikut disajikan grafik persentase pengamatan psikomotor siswa hasil uji 

coba kelompok besar : 

 

Gambar 11. Grafik Persentase Hasil Pengamatan Psikomotor Uji coba 

Lapangan (N=24) 

(Sumber : Hasil penelitian 2013) 

Keterangan : P = Psikomotor   

Berdasarkan data uji lapangan dari aspek pengamatan psikomotor 

didapatkan persentase sebesar 76.6%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

65

70

75

80

85

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

3. Sikap tangan dan kaki saat meloncat 74 77% BAIK 

4. Sikap tubuh saat diudara 75 78.1% BAIK 

5. Sikap tangan dan kaki saat diudara 72 75% BAIK 

6. Sikap tubuh saat mendarat 73 76% BAIK 

7. Sikap kaki dan tangan saat mendarat 68 70.8% BAIK 

Rata-rata 76.6% 
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maka model pembelajaran gerak dasar melalui permainan loncat katak ini telah 

memenuhi kriteria ”BAIK” sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas atas di 

Sekolah Dasar Negeri Kadengan 02. 

Berikut penjelasan dari tabel persentase kuesioner siswa: 

Tabel 13. Data Hasil Kuiseoner Uji Lapangan (N=24) 

Aspek Pertanyaan Jawaban % Kriteria 

Kognitif 1. Apakah kamu tahu cara bermain loncat 

katak? 

Ya 83% BAIK 

2. Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

loncat katak dengan permainan lompat yang 

lain? 

Tidak   75% BAIK 

3. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang 

ada dakam permainan loncat katak ini? 

Ya  92% SANGAT 

BAIK 

4. Apakah materi permainan loncat katak yang 

diajarkan oleh guru dapat dilakukan semua 

siswa? 

Ya  92% SANGAT 

BAIK 

5. Apakah setiap pemain wajib mentaati 

peraturan permainan loncat katak 

Ya 87.5% BAIK 

6. Apakah permainan loncat katak dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak? 

Ya  83% BAIK 
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7. Menurut kamu, apakah memainkan 

permainan loncat katak ini perlu kerja sama 

tim? 

Ya 87.5% BAIK 

8. Apakah sebelum melakukan permainan 

loncat katak perlu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu? 

Ya  92% SANGAT 

BAIK 

9. Apakah pada saat bermain kamu wajib 

melewati semua rintangan yang tersedia? 

Ya  96% SANGAT 

BAIK 

10. Apakah loncat katak ini dapat dimainkan 

oleh semua orang? 

Ya  

92% 

SANGAT 

BAIK 

Afektif 11. Apakah selama ini kamu sering bermain 

loncat katak? 

Tidak 79% BAIK 

12. Apakah kamu merasa senang setelah 

melakukan permainan loncat katak ini? 

Ya  92% SANGAT 

BAIK 

13. Apakah kamu senang melewati rintangan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  87.5

% 

BAIK 

14. Apakah kamu semangat dalam melakukan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  96% SANGAT 

BAIK 

15. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain loncat katak dalam 

pembelajaran? 

Ya  87.5

% 

BAIK 
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Berikut disajikan grafik persentase kuesioner siswa hasil uji coba 

lapangan: 

 

Gambar 12. Grafik Persentase Hasil Kuiseoner Uji coba Lapangan (N=24) 

(Sumber hasil penelitian 2013) 

Keterangan :  K = Kognitif  A = Afektif 
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16. Apakah dalam permainan kamu melakukan 

pelanggaran, apakah kamu segera meminta 

maaf? 

Ya 87.5

% 

BAIK 

17. Apakah kamu menghormati lawan lomba 

dalam permainan loncat katak ini? 

Ya  75% BAIK 

18. Apakah kamu bisa menerima keputusan juri 

apabila kamu melakukan pelanggaran dalam 

permainan ini? 

Ya  87.5

% 

BAIK 

19. Apakah kamu ingin bermain loncat katak 

lagi? 

Ya  96% SANGAT 

BAIK 

20. Apakah kamu ingin mengajak teman yang 

lain untuk memainkan permainan loncat 

katak ini? 

Tidak 71% BAIK 

Rata-rata 87 % 
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Berdasarkan data uji lapangan didapatkan persentase sebesar 87%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model pembelajaran gerak dasar 

melalui permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat ini telah 

memenuhi kriteria ”BAIK” sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas atas di 

Sekolah Dasar Negeri Kadengan 02. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecil 

Analisis Data Aspek Kognitif, Afektif, dan pengamatan gerak Psikomotor. 

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

berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil yang diperoleh melalui 

kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Soal Kognitif 

1. Aspek pengetahuan cara bermain loncat katak, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan perbedaan permainan loncat katak dengan permainan 

loncat lain, didapat persentase 60%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup sehingga dapat digunakan 

(bersyarat). 

3. Aspek pengetahuan peraturan permainan loncat katak , didapat persentase 

90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 
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4. Aspek memperhatikan guru saat proses pembelajaran, didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteri 

baik sehingga dapat digunakan. 

5. Aspek pemahaman tentang menaati peraturan permainan loncat katak, didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

6. Aspek pemahaman aktif bergereak dalam permainan lompat katak , didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

7. Aspek pengetahuan siswa bahwa permainan ini perlu kerjasama tim, didapat 

persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek bahwa siswa melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan 

lompat katak, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

9. Aspek bahwa siswa harus melewati semua rintangan pada loncat katak, didapat 

persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek pengetahuan siswan bahwa permainan loncat katak dapat dimainkan 

semua orang, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

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

b. Soal Afektif 
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1. Aspek seringnya siswa bermain loncat katak didapat persentase 70%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran telah memenuhi kriteria cukup sehingga aspek ini dapat 

digunakan (bersyarat). 

2. Aspek perasaan senang dalam permainan, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga aspek dapat digunakan. 

3. Aspek perasaan senang dalam melewati rintangan dalam permainan, didapat 

persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek semangat siswa dalam melakukan permainan, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

5. Aspek mentaati peraturan selama bermain loncat katak dalam proses 

pembelajaran, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

6. Aspek perlu tidaknya meminta maaf setelah melakukan pelanggaran dalam 

permainan loncat katak, didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 

7. Aspek perlunya sikap menghormati lawan dalam permainan loncat katak, 

didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 
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8. Aspek perlunya sikap menerima keputusan juri apabila kamu melakukan 

pelanggaran dalam permainan loncat katak, didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

9. Aspek bersedia melakukan permainan loncat katak kembali, didapat persentase 

90%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

10. Aspek bersedia mengajak teman untuk memainkan permainan loncat katak, 

didapat persentase 70%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria cukup sehingga dapat digunakan (bersyarat). 

c. Aspek Pengamatan Psikomotor 

1. Aspek sikap tubuh saat awalan, didapat persentase 85%. Berdasarkan kriteria 

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

digunakan. 

2. Aspek gerak tubuh saat  meloncat, didapat persentase 72.5%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

3. Aspek gerak tangan dan kaki saat meloncat, didapat persentase 

70%.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup sehingga dapat digunakan (bersyarat). 

4. Aspek gerak tubuh saat diudara, didapat persentase 72.5%.Berdasarkan kriteria 

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

digunakan. 
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5. Aspek gerak tangan dan kaki saat diudara, didapat persentase 

67.5%.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup sehingga dapat digunakan (bersyarat). 

6. Aspek sikap dan gerak tubuh saat mendarat, didapat persentase 

77.5%.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

7. Aspek sikap dan gerak tangan dan kaki saat mendarat, didapat persentase 

67.5%.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup sehingga dapat digunakan (bersyarat). 

4.2.2 Analisis hasil uji coba lapangan 

Berdasarkan data pada tabel kuesioner pada uji lapangan yang diadakan 

pada 18 mei 2013 didapat  rata-rata persentase pilihan jawaban kuesioner yang 

sesuai 87% dan juga rata-rata persentase pengamatan psikomotor yang sesuai 

76.6%. Berdasarkan dua kriteria yang telah ditetapkan maka model permainan 

loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas atas SD N Kadengan 02 Kec. 

Randublatung Kab. Blora. 

  Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh 

melalui kuesioner dan pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Soal Kognitif 
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1. Aspek pengetahuan cara bermain loncat katak, didapat persentase 83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan perbedaan permainan loncat katak dengan permainan 

loncat lain, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

3. Aspek pengetahuan peraturan permainan loncat katak , didapat persentase 

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

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

4. Aspek memperhatikan guru saat proses pembelajaran, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteri 

sangat baik sehingga dapat digunakan. 

5. Aspek pemahaman tentang menaati peraturan permainan loncat katak, didapat 

persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

6. Aspek pemahaman aktif bergereak dalam permainan lompat tali , didapat 

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

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

7. Aspek pengetahuan siswa bahwa permainan ini perlu kerjasama tim, didapat 

persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek bahwa siswa melakukan pemanasan sebelum melakukan permainan 

lompat katak, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
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maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

9. Aspek bahwa siswa harus melewati semua rintangan pada loncat katak, didapat 

persentase 96%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek pengetahuan siswan bahwa permainan loncat katak dapat dimainkan 

semua orang, didapat persentase 92%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

b. Soal Afektif 

1. Aspek seringnya siswa bermain loncat katak didapat persentase 79%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek minat siswa untuk 

mengikuti pembelajaran telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat 

digunakan. 

2. Aspek perasaan senang dalam permainan, didapat persentase 92%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek dapat digunakan. 

3. Aspek perasaan senang dalam melewati rintangan dalam permainan, didapat 

persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek semangat siswa dalam melakukan permainan, didapat persentase 96%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat digunakan. 
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5. Aspek mentaati peraturan selama bermain loncat katak dalam proses 

pembelajaran, didapat persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 

6. Aspek perlu tidaknya meminta maaf setelah melakukan pelanggaran dalam 

permainan loncat katak, didapat persentase 87.5%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan. 

7. Aspek perlunya sikap menghormati lawan dalam permainan loncat katak, 

didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

8. Aspek perlunya sikap menerima keputusan juri apabila kamu melakukan 

pelanggaran dalam permainan loncat katak, didapat persentase 87.5%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

9. Aspek bersedia melakukan permainan loncat katak kembali, didapat persentase 

96%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan. 

10. Aspek bersedia mengajak teman untuk memainkan permainan loncat 

katak, didapat persentase 71%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

c. Aspek Pengamatan Psikomotor 
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1. Aspek sikap tubuh saat awalan, didapat persentase 79.2%. Berdasarkan kriteria 

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

digunakan. 

2. Aspek gerak tubuh saat  meloncat, didapat persentase 80.2%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

3. Aspek gerak tangan dan kaki saat meloncat, didapat persentase 77%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

4. Aspek gerak tubuh saat diudara, didapat persentase 78.1%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan. 

5. Aspek gerak tangan dan kaki saat diudara, didapat persentase 75%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat digunakan. 

6. Aspek sikap dan gerak tubuh saat mendarat, didapat persentase 

76%.Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

7. Aspek sikap dan gerak tangan dan kaki saat mendarat, didapat persentase 

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

kriteria baik sehingga dapat digunakan. 

 

 



75 
 

 
 

Tabel 14. Kisi-kisi Angket siswa skala besar 

No Aspek Faktor yang Diamati No. Soal 

1. Kognitif Pengetahuan siswa tentang 

permainan lompat halang dan 

kemampuan siswa dalam memahami 

peraturan permainan. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

2. Afektif Sikap siswa dalam melakukan 

permainan lompat halang, kerjasama 

dan sportifitas siswa 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

 

Tabel 15. Kisi-kisi Pengamatan Psikomotor siswa skala besar 

No Aspek Faktor yang Diamati No. Pengamatan 

1. Psikomotorik Kemampuan siswa mempraktekan 

permainan lompat halang dalam 

pembelajaran lompat tinggi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Kelebihan dan Kelemahan Produk yang Dihasilkan 

Hasil penelitian dan pengembangan yang berupa model pembelajaran 

gerak dasar loncat melalui permainan loncat katak bagi siswa SD kelas V 

memiliki kelebihan, diantaranya: (1) model permainan loncat katak menarik bagi 
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siswa SD, (2) model pembelajaran gerak dasar loncat dapat digunakan oleh guru 

penjasorkes di SD untuk proses pembelajaran, (3) model pembelajaran gerak 

dasar loncat mudah untuk dimainkan oleh semua siswa sesuai dengan usia anak 

SD, (4) model pembelajaran gerak dasar loncat ini sarana dan prasarananya 

mudah didapat karena memanfaatkan barang bekas. 

 Produk pembelajaran gerak dasar loncat selain memiliki kelebihan juga 

memliki kekurangan, diantaranya: (1) model pembelajaran gerak dasar loncat 

menggunakan bahan bekas yang diambil dari tempat pembuangan yang kotor, tapi 

sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu, selain itu bahan juga mudah rusak, (2) 

model pembelajaran gerak dasar loncat memerlukan tinggi siswa yang rata-rata 

tinggi siswa sama, sedangkan ada beberapa anak yang tinggi badannya tidak 

sesuai dengan siswa lain atau kurang tinggi, sehingga bagi siswa tersebut 

mengalami kesulitan pada saat melakukan loncatan, (3) memerlukan lapangan 

yang cukup luas dan kering, (4) karena permainannya dilakukan dengan cara 

beradu cepat antar tim maka banyak anak yang melakukan gerakan dengan asal-

asalan dan akhirnya banyak siswa yang mengabaikan peraturan. 

4.3.2 Penggunaan Produk  

 Hasil akhir dalam penelitian dan pengembangan ini berupa model 

pembelajaran gerak dasar loncat yang diharapkan dapat digunakan oleh guru 

Penjasorkes di SD, dalam penyampaian materi pembelajaran gerak dasar loncat. 

Setiap penyampaian materi dalam pembelajaran penjasorkes harus sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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4.3.3 Prototipe Produk 

Modifikasi model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar 

loncat ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari pembelajaran 

seperti biasa. Gerak loncat yang pada saat pembelajaran identik dengan hanya 

melakukan gerakan loncat tanpa alat dan tanpa diselingi dengan permainan, 

dengan dimodifikasi dengan menggunakan media-media barang bekas yang dapat 

dimanfaatkan seperti kardus, ban bekas dan rapiah ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran gerak dasar loncat 

sehingga hasil belajar siswa baik aspek kognitif, psikomotor dan afektif siswa 

dapat meningkat dan untuk meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes. Untuk modifikasi permainan loncat katak adalah 

rangkaian yang terdiri dari tiga rintangan, yang jarak dari rintangan diatur sama, 

dan rintangan yang di berikan tidak sama dimana rintangan berupa cone, kedua 

rintangan kardus bekas dan ketiga rintangan ban bekas. Siswa dibagi menjadi 2 

tim tiap tim terdiri dari 6 siswa, para siswa melakukan permainan loncat katak 

sesuai dengan peraturan permaianan yang dibuat, cara bermain loncat katak sangat 

simple dengan melewati rintangan secara berurutan yang dilakukan secara 

bergantian dalam satu kelompok sampai pemain terakhir selesai melakukan 

permainan. Diantara rintangan cone dan kardus bekas terdapat pos 1, disini siswa 

ditugaskan untuk mengambil ring atau gelang sebelum menuju ke rintangan ke 

dua, kemudian perlu dicermati lagi setelah siswa melewati rintangan ban bekas, 

siswa harus menaruh ring tersebut dipos 2 dimana siswa ditugaskan untuk 
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menyusun atau memasukkan ring tersebut pada sebuah benda menyerupai 

kerucut, setelah dimasukkan kekercut tersebut siswa lari sprint menuju garis start. 

Berikut perincian dan penggambaran pola permainan loncat katak: 

Rintangan Pertama: 

 

Gambar 13. Loncat melewati cone 

Sumber: Penelitian 2013 

 

Cara bermain: Siswa setelah dari garis start berlari menuju rintangan yang 

pertama berupa kun berjajar, siswa harus melewati satu persatu kun dengan 

gerakan meloncat, jarak antar kun satu dengan kun berikutnya diatur dengan jarak 

60-70 cm. Setelah melewati rintangan kun, siswa menuju pos 1, disini siswa 

ditugaskan untuk mengambil ring. 

Rintangan Kedua: 
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Gambar 14. Loncat melewati kardus 

Sumber: Penelitian 2013 

 

Cara bermain: Setelah siswa mengambil ring di pos 1 dan mengambil ring, siswa 

menuju rintangan kedua berupa kardus, siswa meloncati kardus satu persatu 

sampai yang terakhir. Jarak antar kardus diatur sama yaitu 60-70cm. 

Rintangan Ketiga: 

 

Gambar 15. Loncat zig-zag melewati ban 

Sumber: Penelitian 2013 
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Cara bermain: Setelah melewati kardus siswa langsung berlari menuju rintangan 

yang terakhir atau ketiga, disini siswa harus melewati rintangan berupa ban bekas 

yang diatur secara zig-zag, dan siswa harus melewati rintangan ini dengan cara 

meloncati ban satu persatu. Setelah semua ban terlewati pemain menuju pos 2, 

disini siswa ditugaskan untuk meletakkan dan memasukkan ring ketempat yang 

sudah tersedia. Kemudian setelah meletakkan ring pemain lari sprint kegaris awal 

lagi dan melakukan toss kepada pemain selanjutnya untuk melakukan giliran 

selanjutnya. Permaianan berakhir setelah semua pemain dimasing-masing tim 

melakukan semua instruksi yang telah diberikan. Pemenang dari permainan ini 

ditentukan dengan tim mana yang tercepat melakukan tugas dengan benar. 

Berikut sketsa dan keterangan dari Permainan loncat katak: 

  

Gambar 16. Sketsa Permainan Loncat Katak 
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Sumber: Penelitian 2013 

Keterangan: 

        : Kelompok A/B 

     : Arah Lari 

     : Kerucut 

     : Papan Halang 

     : Ban 

     : Tempat Ring 

     : Tempat Peletakan dan Penyusunan Ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/B 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat yang 

berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat  

dapat digunakan sebagai model pembelajaran penjasorkes yang efektif. Hal 

tersebut berdasarkan analisis produk oleh ahli pada skala kecil Guru Penjasorkes 

didapat rata-rata persentase sebesar 86.5%, dengan penilaian Ahli didapat rata-

rata persentase  sebesar 85.3% . Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

produk permainan lompat tali ini telah memenuhi kriteria”baik” sehingga model 

permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat dapat digunakan 

bagi siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Kadengan 02. 

2. Produk model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat 

sudah dapat digunakan bagi siswa SD Negeri Kadengan 02. Hal itu berdasarkan 

hasil analisis data uji coba skala kecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 84.5 % dan hasil analisis data uji coba skala besar didapat rata-rata 
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persentase pilihan jawaban yang sesuai 87 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka permainan loncat katak ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas V SD Negeri Kadengan 02.  

3. Produk model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak dasar loncat 

sudah dapat digunakan bagi siswa SD Negeri Kadengan 02. Hal itu berdasarkan 

hasil analisis data pengamatan psikomotor uji coba skala kecil didapat rata-rata 

persentase yang sesuai 73.2 % dan hasil analisis data pengamatan psikomotor uji 

coba skala besar didapat rata-rata persentase yang sesuai 76.6 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka permainan loncat katak ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas V SD Negeri Kadengan 

02.  

4. Faktor yang menjadikan model permainan loncat katak pada pembelajaran 

gerak dasar loncat dapat diterima oleh siswa SD adalah dari semua aspek uji coba 

yang ada, lebih dari 80.3 % siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Dari 

pemahaman terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan 

aktivitas gerak siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. 

Secara keseluruhan model permainan loncat katak dapat diterima siswa dengan 

baik, sehingga baik dari uji coba kelompok kecil maupun dari uji coba lapangan 

model ini dapat digunakan bagi siswa kelas V SD Negeri Kadengan 02 kecamatan 

Randublatung kabupaten Blora. 

 

 

 



84 
 

 
 

5.2 Saran 

Pengembangan model permainan loncat katak pada pembelajaran gerak 

dasar loncat merupakan produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini. 

Permainan ini dapat digunakan sebagai model pembelajaran permainan loncat 

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 kelas atas Sekolah Dasar. 

Penggunaan model ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

2. Karena dalam pembelajaran ini menggunakan bahan yang mudah rusak 

seperti kardus bekas, maka sebaiknya menyediakan bahan yang lebih sebagai 

cadangan supaya tidak menghambat proses pembelajaran. 

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. Sebaiknya pada saat pembelajaran dilakukan evaluasi setelah siswa 

melakukan permainan, supaya selanjutnya siswa dapat memperbaiki 

kesalahannya.  
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 



93 
 

 
 

Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 
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Lanjutan Lampiran 6 

 

 

 



104 
 

 
 

Lampiran 7 

Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Ahli Skala Kecil 

No. 

 

Instrument soal Ahli I Ahli II Ahli II 

Skor Skor Skor 

1. Kuesioner 1 4 
4 4 

2. Kuesioner 2 5 
4 5 

3. Kuesioner 3 4 
4 4 

4. Kuesioner 4 4 4 4 

5. Kuesioner 5 3 
4 4 

6. Kuesioner 6 4 
4 4 

7. Kuesioner 7 5 
5 5 

8. Kuesioner 8 5 
5 4 

9. Kuesioner 9 4 
4 4 

10. Kuesioner 10 4 
4 4 

11. Kuesioner 11 5 
5 5 

12. Kuesioner 12 5 
5 5 

13. Kuesioner 13 4 
5 4 

14. Kuesioner 14 4 
4 4 

15. Kuesioner 15 4 
5 4 

Jumlah  64 
66 64 

Rata-rata 4.26 4.4 
4.26 

Persentase  85.3 88 
85.3 

Total 86.2 

Keterangan :   Ahli I: Ahli Penjas 

   Ahli II: Ahli Pembelajaran I 

   Ahli III: Ahli Pembelajaran II 
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Lampiran 8 

Saran Perbaikan Model Permainan 

No. Responden Ahli Saran 

1.  Ahli Penjas Diperpendek jarak antar alat sekitar 70 cm 

2. Ahli Pembelajaran 1 Permainan di selingi game agar tidak 

membosankan 

3. Ahli Pembelajaran 2  Di modifikasi alat permainannya agar lrbih 

menarik 
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Lampiran 9 

Daftar Siswa Kelas V  

(Sebagai Sampel Uji Coba Skala Kecil) 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Usia 

1 Ananda Ade Firmansyah Laki-laki 11 tahun 

  2 Anang Maruf Muzaini Laki-laki 13 tahun 

3 Intan Permata Sari Perempuan 12 tahun 

4 Johan Bagus Saputra  Laki-laki 11 tahun  

5 Marini Nurul Sehani Perempuan 12 tahun 

6 Modhi Rahayu Perempuan 11 tahun 

7 M. Sholikhul Amin Laki-laki 12 tahun  

8 Ridwan Mafuidin Laki-laki 12 tahun  

9 Rinda Amalia Perempuan 11 tahun 

10 Siti Indah Yani Perempuan 12 tahun 
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Lampiran 10 

Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif  

Pada  Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

No. Nama Siswa 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ananda Ade Firmansyah B B B B B B A B B B 

2 Anang Maruf Muzaini B A B B B B B B B B 

3 Intan Permata Sari A B B A B B B B A B 

4 Johan Bagus Saputra  B B B A B B B B B B 

5 Marini Nurul Sehani B A B B A B B B B B 

6 Modhi Rahayu B A B B B B B B B B 

7 M. Sholikhul Amin B B B B B B A B B B 

8 Ridwan Mafuidin B A A B B A B B B B 

9 Rinda Amalia B A B B B B B B B A 

10 Siti Indah Yani B A B B B B B B A B 
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Lanjutan Lampiran 10 

Jawaban Kuesioner Aspek Afektif  

Pada  Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

No. Nama Siswa 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ananda Ade Firmansyah A B B B B B B B B B 

2 Anang Maruf Muzaini B B B B B B B A B A 

3 Intan Permata Sari B B B A B B B B B B 

4 Johan Bagus Saputra  A B B B B B B B B A 

5 Marini Nurul Sehani A B B B A B A B B A 

6 Modhi Rahayu B A A B B B A B B B 

7 M. Sholikhul Amin A B B B B B B B A A 

8 Ridwan Mafuidin A B B B B B B A B A 

9 Rinda Amalia A B B B B A B B B A 

10 Siti Indah Yani A B B B B B B B B A 
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Lanjutan Lampiran 10 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Kognitif  

Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

 

 

No.  Nama Siswa 

Butir Soal Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ananda Ade Firmansyah 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

2. Anang Maruf Muzaini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3. Intan Permata Sari 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 

4. Johan Bagus Saputra  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

5. Marini Nurul Sehani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

6. Modhi Rahayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7. M. Sholikhul Amin 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

8. Ridwan Mafuidin 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

9. Rinda Amalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10. Siti Indah Yani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Jumlah  9 6 9 8 9 9 8 10 8 9 
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Lanjutan Lampiran 10 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Afektif  

Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

 

 

 

No. Nama Siswa 

Butir Soal Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ananda Ade Firmansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

2. Anang Maruf Muzaini 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 

3. Intan Permata Sari 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 

4. Johan Bagus Saputra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5. Marini Nurul Sehani 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

6. Modhi Rahayu 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5 

7. M. Sholikhul Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

8. Ridwan Mafuidin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

9. Rinda Amalia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

10. Siti Indah Yani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Jumlah  7 9 9 9 9 9 8 8 9 7 
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Lampiran 11 

Analisis Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=10) 

Siswa Kelas V  SD N Kadengan 02 

NO PERTANYAAN 
Hasil  

Jawaban Porsentase 

1. Apakah kamu tahu cara bermain loncat 

katak? 

Ya  

90 % 

2. Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

loncat katak dengan permainan lompat 

yang lain? 

Tidak   

60 % 

3. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang 

ada dakam permainan loncat katak ini? 

Ya  

90 % 

4. Apakah materi permainan loncat katak 

yang diajarkan oleh guru dapat dilakukan 

semua siswa? 

Ya  

80 % 

5. Apakah setiap pemain wajib mentaati 

peraturan permainan loncat katak 

Ya 

90 % 

6. Apakah permainan loncat katak dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak? 

Ya  

90 % 

7. Menurut kamu, apakah memainkan 

permainan loncat katak ini perlu kerja 

sama tim? 

Ya 

80 % 

8. Apakah sebelum melakukan permainan 

loncat katak perlu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu? 

Ya  

100 % 

9. Apakah pada saat bermain kamu wajib 

melewati semua rintangan yang tersedia? 

Ya  

80 % 

10. Apakah loncat katak ini dapat dimainkan 

oleh semua orang? 

Ya  

90 % 
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Lanjutan Lampiran 11 

11. Apakah selama ini kamu sering bermain 

loncat katak? 

Tidak 70 % 

12. Apakah kamu merasa senang setelah 

melakukan permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

13. Apakah kamu senang melewati rintangan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

14. Apakah kamu semangat dalam melakukan 

permainan loncat katak ini? 

Ya  90 % 

15. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain loncat katak dalam 

pembelajaran? 

Ya  90 % 

16. Apakah dalam permainan kamu 

melakukan pelanggaran, apakah kamu 

segera meminta maaf? 

Ya 90 % 

17. Apakah kamu menghormati lawan lomba 

dalam permainan loncat katak ini? 

Ya  80 % 

18. Apakah kamu bisa menerima keputusan 

juri apabila kamu melakukan pelanggaran 

dalam permainan ini? 

Ya  80 % 

19. Apakah kamu ingin bermain loncat katak 

lagi? 

Ya  90 % 

20. Apakah kamu ingin mengajak teman yang 

lain untuk memainkan permainan loncat 

katak ini? 

Tidak 70 % 

Persentase  84.5 % 
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Lanjutan Lampiran 11 

REKAPITULASI PENGAMATAN PSIKOMOTOR SKALA KECIL PADA SISWA 

KELAS V SD N KADENGAN 02 

No. Nama Siswa 

Aspek Psikomotor 

 
Rata-rata (%) 

I II III IV V VI VII 

1. Ananda Ade Firmansyah 3 3 2 3 2 3 2 64.28% 

2. Anang Maruf Muzaini 4 3 4 3 3 3 3 82.14% 

3. Intan Permata Sari 3 2 2 3 2 3 2 60.71% 

4. Johan Bagus Saputra 4 4 3 3 3 4 3 85.71% 

5. Marini Nurul Sehani 3 2 2 3 2 3 2 60.71% 

6. Modhi Rahayu 4 2 4 3 3 3 4 82.14% 

7. M Sholikul Amin 3 3 3 2 3 3 3 71.4% 

8. Ridwan Mafuidin 3 4 3 3 4 3 3 82.14% 

9 Rinda Amalia 3 3 3 3 2 3 3 71.4% 

10. Siti Indah Yani 4 3 2 3 3 3 2 71.4% 

Jumlah 34 29 28 29 27 31 27  

Rata-rata nilai 3.4 2.9 2.8 2.9 2.7 3.1 2.7  

Persentase 85% 72.5% 70% 72.5% 67.5% 77.5% 67.5%  

Persentase keseluruhan 73.21%  
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Lampiran 12 

Daftar  Nama Siswa Kelas V SDN Kadengan 2  

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Usia 

1.  Ananda Ade Firmansyah Laki-laki 11 

2.  Anang Maruf Muzaini Laki-laki 13 

3.  Dea Ayu Ananda Mustika Sari Perempuan 11 

4.  Densen Laki-laki 11 

5.  Dwi Astuti Perempuan 11 

6.  Feri Eko Avianto Laki-laki 11 

7.  Indah Ayu Tresnawati Perempuan 12 

8.  Intan Permata Sari Perempuan 12 

9.  Johan Bagus Saputra Laki-laki 11 

10.  Joko Rhoma Dhona Laki-laki 11 

11.  M. Raiz Rizqi Laki-laki 11 

12.  M. Sholikhul Amin Laki-laki 12 

13.  Marini Nurul S. Perempuan 12 

14.  Modhi Rahayu Perempuan 11 

15.  Mohamat Imam Sodiqin Laki-laki 11 

16.  Mohammad Ihsanudin Laki-laki 11 

17.  Noviana Dwi Rahmadahani Perempuan 11 

18.  Pradana Widiantoro Laki-laki 11 

19.  Ridwan Mafuidin Laki-laki 11 

20.  Rinda Amalia Perempuan 11 

21.  Septiana Hesti Wulandari Perempuan 11 

22.  Siti Indahyani Perempuan 12 

23.  Siti Maelatuni’mah Perempuan 11 

24.  Sri Devi Anggita Sari Perempuan 11 
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Lampiran 13 

Jawaban Kuesioner Aspek Kognitif  

Pada  Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

No. Nama Siswa Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Ananda Ade Firmansyah B B B A B B B B B B 

2.  Anang Maruf Muzaini A A B B B B B B B B 

3.  Dea Ayu Ananda Mustika Sari B B A B B B B B B A 

4.  Densen A A B B B B B B B B 

5.  Dwi Astuti B B B B B B B B B B 

6.  Feri Eko Arvianto A A B B A B B B B B 

7.  Indah Ayu Tresnawati B B B B B B B B B B 

8.  Intan Permata Sari B B B B B B B B B B 

9.  Johan Bagus Saputra A A B B B B B B B B 

10.  Joko Rhoma Dhona B A B B B B B B B A 

11.  M. Raiz Rizqi B A B B A B B B B B 

12.  M. Sholikhul Amin B A B B B A B B B B 

13.  Marini Nurul S. B A B B B A B B B B 

14.  Modhi Rahayu B A B B B B B A B B 

15.  Mohamat Imam Sodiqin B A B B B B B B B B 

16.  Mohammad Ihsanudin B A B B B B A B B B 

17.  Noviana Dwi Rahmadahani B A B B B A B B B B 

18.  Pradana Widiantoro B A B B B B B B B B 
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19.  Ridwan Mafuidin B A B B A B B B B B 

20.  Rinda Amalia B A B B B B B B B B 

21.  Septiana Hesti Wulandari B B B B B A A B B B 

22.  Siti Indahyani B A B B B B A A B B 

23.  Siti Maelatuni’mah B A A B B B B B B B 

24.  Sri Devi Anggita Sari B A B B B B B B A B 
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Lanjutan Lampiran 13 

Jawaban Kuesioner Aspek Afektif 

Pada  Siswa Kelas V B SD N Kadengan 02 

No. Nama Siswa Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Ananda Ade Firmansyah A B A B B B B A B A 

2.  Anang Maruf Muzaini B B B B B B B B B B 

3.  Dea Ayu Ananda Mustika Sari A B B B B A B B B A 

4.  Densen A B A B B B B B B B 

5.  Dwi Astuti A B B B B B A B B A 

6.  Feri Eko Avianto B B B B B B B B B B 

7.  Indah Ayu Tresnawati A B B B B A A B B B 

8.  Intan Permata Sari A B B B B B B B B B 

9.  Johan Bagus Saputra A B B B B B A B B A 

10.  Joko Rhoma Dhona A B B B B B B B B A 

11.  M. Raiz Rizqi A B B B B B A A A A 

12.  M. Sholikhul Amin A B B B B B A B B A 

13.  Marini Nurul S. A B B B A B B B B A 

14.  Modhi Rahayu B B B B B B A B B A 

15.  Mohamat Imam Sodiqin A B B B B B B B B B 

16.  Mohammad Ihsanudin A A B B A B B B B B 

17.  Noviana Dwi Rahmadahani A A B B A B B B B A 

18.  Pradana Widiantoro A B B B B B B B B B 

19.  Ridwan Mafuidin A B B B B B B B B A 

20.  Rinda Amalia A A B B B B B B B A 

21.  Septiana Hesti Wulandari A B B B B B B A B A 

22.  Siti Indahyani A B A B B B B B B A 

23.  Siti Maelatuni’mah B B B B B B B B B A 

24.  Sri Devi Anggita Sari A B B A B B B B B A 
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Lanjutan Lampiran 13 
 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Kognitif 

Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

No. Nama siswa Butir Soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Ananda Ade F 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8 

2.  Anang Maruf M 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3.  Dea Ayu Ananda M S 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 

4.  Densen 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5.  Dwi Astuti 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6.  Feri Eko Avianto 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

7.  Indah Ayu Tresnawati 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

8.  Intan Permata Sari 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9.  Johan Bagus Saputra 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10.  Joko Rhoma Dhona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

11.  M. Raiz Rizqi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

12.  M. Sholikhul Amin 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

13.  Marini Nurul S. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

14.  Modhi Rahayu 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

15.  Mohamat Imam S 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

16.  Mohammad Ihsanudin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

17.  Noviana Dwi R 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

18.  Pradana Widiantoro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

19.  Ridwan Mafuidin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

20.  Rinda Amalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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Lanjutan Lampiran 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Septiana Hesti W 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

22.  Siti Indahyani 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 

23.  Siti Maelatuni’mah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

24.  Sri Devi Anggita Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

Jumlah 
20 18 22 22 21 20 21 22 23 22 
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Lanjutan Lampiran 13 

Hasil Rekapitulasi Angket Aspek Afektif  

Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

No. Nama siswa Butir Soal Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Ananda Ade F 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 

2.  Anang Maruf Muzaini 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

3.  Dea Ayu Ananda M S 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

4.  Densen 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

5.  Dwi Astuti 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

6.  Feri Eko Avianto 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

7.  Indah Ayu Tresnawati 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 

8.  Intan Permata Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

9.  Johan Bagus Saputra 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

10.  Joko Rhoma Dhona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11.  M. Raiz Rizqi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 

12.  M. Sholikhul Amin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

13.  Marini Nurul S. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

14.  Modhi Rahayu 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

15.  Mohamat Imam S 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 

16.  Mohammad Ihsanudin 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 

17.  Noviana Dwi R 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 

18.  Pradana Widiantoro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

19.  Ridwan Mafuidin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20.  Rinda Amalia 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

21.  Septiana Hesti W 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
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Lanjutan Lampiran 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Siti Indahyani 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

23.  Siti Maelatuni’mah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

24.  Sri Devi Anggita Sari 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Jumlah 
19 22 21 23 21 21 18 21 23 17  
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Lampiran 14  

Analisis Data Hasil Uji Lapangan Kelompok Besar  (N=24) 

Siswa Kelas V SD N Kadengan 02 

NO PERTANYAAN 
Hasil  

Jawaban Porsentase 

1. Apakah kamu tahu cara bermain loncat 

katak? 

Ya  

83 % 

2. Apakah kamu tahu perbedaan permainan 

loncat katak dengan permainan lompat 

yang lain? 

Tidak   

75 % 

3. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang 

ada dakam permainan loncat katak ini? 

Ya  

92 % 

4. Apakah materi permainan loncat katak 

yang diajarkan oleh guru dapat dilakukan 

semua siswa? 

Ya  

92 % 

5. Apakah setiap pemain wajib mentaati 

peraturan permainan loncat katak 

Ya 

87.5 % 

6. Apakah permainan loncat katak dapat 

mendorong siswa lebih aktif bergerak? 

Ya  

83 % 

7. Menurut kamu, apakah memainkan 

permainan loncat katak ini perlu kerja 

sama tim? 

Ya 

87.5 % 

8. Apakah sebelum melakukan permainan 

loncat katak perlu melakukan pemanasan 

terlebih dahulu? 

Ya  

92 % 

9. Apakah pada saat bermain kamu wajib 

melewati semua rintangan yang tersedia? 

Ya  

96 % 

10. Apakah loncat katak ini dapat dimainkan 

oleh semua orang? 

Ya  

92 % 

11. Apakah selama ini kamu sering bermain 

loncat katak? 
Tidak 79% 

12. Apakah kamu merasa senang setelah 

melakukan permainan loncat katak ini? 
Ya  92% 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Apakah kamu senang melewati rintangan 

permainan loncat katak ini? 
Ya  87.5% 

14. Apakah kamu semangat dalam melakukan 

permainan loncat katak ini? 
Ya  96% 

15. Apakah kamu akan mentaati peraturan 

selama bermain loncat katak dalam 

pembelajaran? 

Ya  87.5% 

16. Apakah dalam permainan kamu 

melakukan pelanggaran, apakah kamu 

segera meminta maaf? 

Ya 87.5% 

17. Apakah kamu menghormati lawan lomba 

dalam permainan loncat katak ini? 
Ya  75% 

18. Apakah kamu bisa menerima keputusan 

juri apabila kamu melakukan pelanggaran 

dalam permainan ini? 

Ya  87.5% 

19. Apakah kamu ingin bermain loncat katak 

lagi? 
Ya  96% 

20. Apakah kamu ingin mengajak teman yang 

lain untuk memainkan permainan loncat 

katak ini? 

Tidak 71% 

Persentase  87 % 
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Lanjutan Lampiran 14 

REKAPITULASI PENGAMATAN PSIKOMOTOR SKALA BESAR PADA SISWA 

KELAS V SD N KADENGAN 02 

 

NO. 

 

NAMA SISWA 

Aspek Psikomotor  

Rata-Rata 

(%) 

I II III IV V VI VII 

1. Ananda Ade Firmansyah 3 4 4 4 4 4 3 92.85% 

2. Anang Maruf Muzaini 4 3 4 3 4 4 4 92.85% 

3. Dea Ayu Ananda Mustika Sari 2 3 3 2 3 3 3 67.85% 

4. Densen 3 3 3 4 3 3 2 75% 

5. Dwi Astuti 3 2 3 3 2 2 3 64.28% 

6. Feri Eko Avianto 3 4 4 3 3 4 3 85.71% 

7. Indah Ayu Tresnawati 3 3 2 3 2 3 2 64.28% 

8. Intan Permata Sari 3 3 2 2 3 3 3 67.85% 

9. Johan Bagus Saputra 4 3 4 4 3 4 3 89.28% 

10. Joko Rhoma Dhona 3 4 4 3 2 3 3 78.57% 

11. M. Raiz Rizqi 3 4 4 3 4 3 3 85.71% 

12. M. Sholikhul Amin 3 4 3 4 4 4 3 89.28% 

13. Marini Nurul S. 3 3 2 3 3 3 3 71.42% 

14. Modhi Rahayu 4 3 4 3 3 2 4 82.14% 

15. Mohamat Imam Sodiqin 3 3 3 2 3 3 2 67.85% 

16. Mohammad Ihsanudin 4 3 3 3 3 2 3 75% 

17. Noviana Dwi Rahmadahani 4 3 3 3 2 2 3 71.42% 

18. Pradana Widiantoro 3 3 2 3 3 3 2 67.85% 

19. Ridwan Mafuidin 3 4 4 4 3 4 3 89.28% 

20. Rinda Amalia 3 3 3 4 4 3 3 82.14% 

21. Septiana Hesti Wulandari 4 2 3 3 2 2 3 67.85% 
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Lanjutan Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Siti Indahyani 3 3 2 4 3 3 2 71.42% 

23. Siti Maelatuni’mah 2 3 2 3 3 3 3 67.85% 

24. Sri Devi Anggita Sari 3 4 3 2 3 3 2 71.42% 

Jumlah 
76 77 74 75 72 73 68  

Rata-rata nilai 
3.16 3.2 3.08 3.12 3 3.04 2.8  

Persentase 
79.2

% 

80.2

% 

77.1

% 

78.1

% 

75

% 

76

% 

70.8

% 

 

Presentase Keseluruhan 76.63%  
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Lampiran 15 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah :  SD Negeri Kadengan 02 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester :  5 ( lima )/ - 

Pertemuan ke : - 

Alokasi Waktu :  4  x 35 Menit 

 

Standar Kompetensi : 1.  Mempraktikkan   gerak dasar loncat katak ke 

dalam permainan dan olahraga dengan 

peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya  

Kompetensi Dasar : 1.1  Mempraktikkan variasi teknik dasar loncat 

katak yang dimodifikasi, serta nilai semangat, 

sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 

kejujuran**) 

 

A. Tujuan Pembelajaran:  

 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan loncat katak 

 Siswa dapat melakukan bermain loncat katak  serta dapat melakukan 

kerjasama dengan menjungjung tinggi sportivitas. 

 Siswa dapat memahami teknik gerakan  loncat katak 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

Kerja sama ( Cooperation ) 

Toleransi ( Tolerance ) 

Percaya diri ( Confidence ) 

          Keberanian ( Bravery ) 

 

 

B. Materi Ajar (Materi Pokok): 

 Gerak Dasar (Loncat Katak) 

C. Metode Pembelajaran: 

 Ceramah 
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 Demonstrasi 

 Praktek 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan 11 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

a. Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

b. Mengecek kehadiran siswa 

c. Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

d. Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan 

inti 

e. Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

 

 

 Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

 Melakukan gerakan dasar lompat katak tanpa awalan dengan aba 

aba hitungan 

 Melakukan gerakan dasar lompat katak dengan awalan  

 Melakukan gerakan lompat katak dengan awalan dengan rintangan 

kun 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 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: 
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 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: 

o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaikai tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik  

dalam permainan bulutangkis 

E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes kls. 5 

 Lapangan 

 Kun (Kerucut) 

 Ban bekas 

 Rapiah  

 Kardus Bekas 

 Mainan Ring Donut 

 Pluit 

F. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Melakukan gerakan dasar 

lompat katak dengan 

hitungan 

 Melakukan gerakan loncat 

katak dengan awalan dan 

hitungan 

 Melakukan gerakan loncat 

katak dengan awalan, 

tolakan, melayang dan 

mendarat tanpa alat 

 Melakukan loncat katak dari 

awalan, tolakan, melayang 

dan mendarat dengan alat 

sederhana 

Test praktik 

 

 

Test 

perorangan  

 

Test 

pengamatan 

 

 

 

Test Praktik 

 

 

Test 

pengamatan 

 

 

 

 

Praktikanlah loncat katak 

tanpa awalan dan dengan 

awalan 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 
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LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 

Performan  

Produk 

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

       

    

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 

Remedial. 
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Rubrik penilaian (pengamatan Aspek Psikomotor) 

Loncat katak 

 

 

No. 

 

 

Aspek yang dinilai 

Kualitas Gerak 

1 2 3 4 

1 Sikap tubuh saat awalan     

2 Sikap tubuh saat meloncat     

3 Sikap tangan dan kaki saat meloncat     

4 Sikap tubuh saat di udara     

5 Sikap tangan dan kaki saat di udara     

6 Sikap tubuh saat mendarat     

7 

 

Sikap kaki dan tangan saat mendarat     

 Jumlah skor maksimal:  
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Dokumentasi: 

 

a. Penjelasan permainan 
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c. Denah Permainan Loncat Katak 

 

d. Permainan Loncat Katak melewati Kun 
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e. Permainan Loncat Katak melewati Kardus Bekas   

 

 


