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 Pembelajaran pemanfaatan lingkungan sekitar merupakan salah satu 

pembelajaran di SD, namun pada kenyataanya dalam proses pembelajaran belum 

terlaksana secara optimal. Maka perlu adanya modifikasi dalam proses 

pembelajarannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

pengembangan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan 

lingkungan persawahan pada siswa kelas III SD Negeri 06 Terban Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2013?”. Tujuan penelitian ini untuk 

menghasilkan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan 

persawahan pada siswa kelas III SD Negeri 06 Terban dalam pembelajaran 

penjasorkes sehingga dapat mengembangkan berbagai aspek pembelajaran dan 

meningkatkan aktivitas jasmani siswa. 

 Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Adapun prosedur 

pengembangan produk meliputi analisis produk, mengembangkan produk awal, 

validasi ahli dan revisi, uji coba kelompok kecil dan revisi, uji coba kelompok 

besar dan produk akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

pengamatan di lapangan dan  kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli dan hasil 

pengisian kuesioner oleh siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif persentase. 

Dari hasil uji ahli diperoleh persentase rata-rata hasil analisis produk 

sebesar dengan rata-rata penilaian 4 dengan kriteria baik. Oleh karena itu dapat 

digunakan untuk uji coba kelompok kecil. Data hasil kuesioner siswa pada uji 

coba kelompok kecil diperoleh rata-rata jawaban dengan  persentase 89,72% 

dengan kategori baik. Dan data hasil kuesioner siswa uji coba kelompok besar 

diperoleh jawaban dengan persentase 83,61%. dengan kategori baik. Siswa sudah 

tidak merasa kesulitan ketika bermain keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan.  

 Berdasarkan  data hasil penelitian, disimpulkan bahwa pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan efektif dan sesuai 

dengan karakteristik siswa sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran 

penjasorkes. Diharapkan bagi guru penjasorkes di sekolah dasar dapat 

menggunakan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan 

persawahan. 
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1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan 

mengembangkan aspek kesehatan, kesegaran jasmani, keterampilan berpikir 

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

melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. Aktivitas jasmani adalah 

dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan diri sendiri yang secara 

alamiah berkembang searah dengan perkembangan zaman. 

Di sekolah dasar, pembelajaran olahraga telah di atur sesuai dengan 

kurikulum pendidikan dasar dan diberikan sejak siswa duduk di bangku kelas 

satu. Seperti dijelaskan bahwa pendidikan jasmani adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik 

yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organic, neuromuskuler, 

perceptual, kognitif, dan emosional. 

Memperhatikan pentingnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

serta merupakan salah satu mata pelajaran yang disukai oleh siswa, maka 

perlu di cari model-model pembelajaran yang menarik terutama hal-hal yang 

berhubungan dengan keseimbangan gerak siswa. Hal tersebut perlu 

diperhatikan, karena pembelajaran olahraga berkaitan erat dengan gerakan 

badan. 



2 
 

  
 

Realitas di lapangan, masih terdapat guru yang mengajar secara 

konvensional, artinya tidak dilandasi kreativitas sebagai upaya agar hasil 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkualitas.  Guru cenderung hanya 

memberikan materi tanpa memperhatikan hasil yang di capai oleh siswa agar 

menjadi maksimal, terutama menggunakan model pembelajaran kreatif yang 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. 

Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang 

kreatif dan tidak hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan 

sekolah yang cenderung terbatas dari segi kuantitas dan kualitas. 

Pengembangan tersebut juga dapat memotivasi siswa untuk lebih berpeluang 

mengeksploitasi gerak secara luas dan bebas, sesuai tingkat kemampuan yang 

dimiliki, tetapi, pengembangan model pembelajaran yang ada sekarang masih 

terbatas dalam lingkup lingkungan fisik di dalam sekolah, dan belum 

dikembangkan pada pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah, yang 

sebenarnya memiliki potensi sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien. 

Maka dari itu model pengembangan belajar di luar sekolah perlu di kenalkan 

ke siswa dan siswi. 

Lingkungan fisik luar sekolah yang merupakan salah satu sumber 

belajar yang efektif dan efisien, selama ini belum dapat dioptimalkan oleh 

para guru Penjasorkes dalam mengembangkan pembelajarannya. Guru 

Penjasorkes masih berkutat dalam lingkungan fisik dalam sekolah, biarpun 

dengan berbagai persoalan dan keterbatasannya. Padahal,  lingkungan fisik di 

luar sekolah ada situasi dan kondisi yang menarik di alam bebas berupa lahan 
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kosong, persawahan, perkebunan, hutan, perbukitan, sungai, pantai, 

perumahan dll, yang jika dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan 

model pembelajaran akan dapat membantu para guru dalam meningkatkan 

pembelajaran penjasorkes yang inovatif.  

Lingkungan persawahan merupakan salah satu lingkungan fisik yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana media pembelajaran.  Selain lokasinya 

yang dekat dengan lingkungan sekolah, lingkungan persawahan merupakan 

hal yang sudah akrab dengan kehidupan siswa yang sering kali menjadi 

tempat bermain siswa-siswi. Lingkungan persawahan bisa dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran Penjasorkes dalam bidang keseimbangan yang 

dalam hal ini teruntuk siswa SD kelas III. Telah diketahui bahwa lingkungan 

persawahan merupakan area bermain siswa terutama siswa SD di daerah 

Jekulo karena sebagian besar wilayah desa Terban merupakan area 

persawahan dan hasil dari survai di tempat yang saya akan teliti siswa-siswi 

di sana lebih akrab dengan area persawahan. Oleh sebab itu, lingkungan 

persawahan bisa dimanfaatkan para guru dalam mengajarkan anak-anak  

materi penjasorkes tentang keseimbangan.  

Memperhatikan hal tersebut di atas, peneliti menawarkan model 

pembelajaran keseimbangan yang berbasis lingkungan sekolah dengan 

memperhatikan bahwa lokasi SD Negeri 06 Terban berdekatan dengan 

persawahan milik warga sekitar sehingga keterlibatan warga sekitar sangat 

diperlukan, dalam hal ini adalah ijin dari pemilik sawah untuk menggunakan 

area persawahan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Selain mudah, 
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model pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi siswa serta memudahkan 

guru dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini memilih lingkungan 

persawahan bertujuan menambah model pembelajaran pada mata pelajaran 

penjasorkes serta gambaran bagi guru agar kreatif menciptakan model 

pembelajaran pada saat mengajar. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah 

bagaimana model pembelajaran keseimbangan gerak dalam Penjasorkes 

melalui pendekatan lingkungan persawahan pada siswa kelas III SDN 06 

Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran dapat 

meningkatkan hasil siswa 2012/2013 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menghasilkan model 

pembelajaran keseimbangan gerak dalam Penjasorkes melalui pendekatan 

lingkungan persawahan pada siswa kelas III SDN 06 Terban Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 

 

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model pembelajaran keseimbangan gerak dalam 

Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan persawahan yang dapat 
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mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, dan 

psikomotorik) secara efektif dan efisien, dan dapat meningkatkan 

intensitas fisik serta kebugaran jasmani dapat terwujud, serta dapat 

mengatasi kesulitan dalam pembelajaran olahraga keseimbangan gerak. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan model pembelajaran  keseimbangan gerak dalam 

penjasorkes melalui kajian lingkungan persawahan bagi siswa SD ini 

sangat penting untuk dilakukan, mengingat pembelajaran keseimbangan 

gerak yang dilakukan oleh guru Penjasorkes selama ini masih jauh dari 

yang diharapkan. Pemecahan masalah pembelajaran dapat melalui 

penerapan model pembelajaran. Dalam bentuk variasi dalam pembelajaran 

yang diharapkan dapat digunakan serta dapat membantu guru Penjasorkes, 

sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah  

1) Model 

Model menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S) 

Poerwadarminta 1984:653) adalah pola, acuan atau ragam. Model 

merupakan bentuk atau cara yang dapat di pakai dalam proses tujuan 

tertentu. 

 



6 
 

  
 

2) Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. 

Poerwadarminta,   1984:22)   adalah   cara   perbuatan   petunjuk   atau   

mengajar. Menurut Udin S.Winataputra, dkk, 2008:1.18 Pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, menfasilitasi dan 

meningkatan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh 

karena pembelajaran upaya sistematis dan sistematik untuk menginisiasi, 

menfasilitasi, dan meningkatkan proses belajar maka kegiatan 

pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta 

hasil belajar tersebut. 

3) Keseimbangan 

 Keseimbangan menurut O`Sullivan, keseimbangan adalah untuk 

mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika saat 

posisi tegak.Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif 

untuk mengontrol pusat massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi 

(center of gravity) terhadap bidang tumpu (base of upport). Kemampuan   

untuk menyeimbangkan massa tubuh dengan bidang tumpu akan membuat 

manusia mampu untuk beraktivitas  secara efektif dan efisien. 

http://dhaenkpedro.wordpress.com/keseimbangan-balance (14.01.2011) 

4) Gerak 

Gerak adalah merupakan proses keterlibatan dalam memperoleh 

dan menyempurnakan keterampilan gerak (motor skil), keterampilan gerak 

sangat terikat dengan latihan dan pengalaman individu yang bersangkutan. 

http://dhaenkpedro.wordpress.com/keseimbangan-balance%20(
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Belajar gerak khususnya manusia dipengaruhi oleh berbagai bentuk 

latihan, pengalaman, atau situasi belajar gerak manusia (Amung Ma`mun 

2000:3). 

5) Penjasorkes 

Penjasorkes adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara 

sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka 

memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, 

kecerdasan dan pembentukan watak. Penjasorkes adalah mata pelajaran 

yang merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses 

pembelajaran mengutamakan aktivitas jasmani dan  kebiasaan  hidup  

sehat  menuju  pada  pertumbuhan  dengan  pengembangan jasmani, 

mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi dan seimbang. 

6) Lingkungan 

Menurut kamus Bahasa Indonesia (S Wojowasito, 1972:174) 

lingkungan adalah  bulatan  atau  kalangan  atau  mengelilingi.  

Lingkungan  adalah  semua kondisi-kondisi  dalam  dunia ini  yang dalam  

cara-cara  tertentu  mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes (M. Dalyono, 2009:132). Menurut 

Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk 

manusi dan perilakunya  yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.` 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

3.1 Landasan Teori 

3.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Rusyan dan Tabrani (1989:26) mengemukakan beberapa definisi 

kegiatan pembelajaran, yakni: (1) merupakan suatu proses yang kompleks, 

tidak hanya sekadar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, (2) 

segala upaya yang disengaja dalam rangka memberikan kemungkinan bagi 

siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang 

telah dirumuskan, (3) upaya dalam memberikan rangsang (stimulus), 

bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses 

belajar, dan (4) suatu upaya yang berpengaruh agar siswa belajar atau 

mempelajari bahan sesuai dengan tujuan. 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, 

yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan”. Pembelajaran secara simpel 

dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 

kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya (mengarhkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangkan mencapai tujuan yang diharapkan (Trianto, 2010:17). 

Menurut Chauhan, “pembelajaran adalah upaya guru dalam 

memberikan rangsangan, bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada 
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siswa agar terjadi proses belajar”. Menurut kaum kognitif, pembelajaran 

adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir 

agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari (Max 

darsono, 2000: 24).  

 

3.1.2 Model Pembelajaran 

Menurut Toeti Soekamto dan Winataputra (1995:78) dalam Shadiq 

(2009:7), model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang 

menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

mengajar. 

Widdiharto  (2004:3) menyebutkan bahwa istilah model 

pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh 

strategi atau metode tertentu yaitu: 

1. Rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya 

2. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai  

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai 

Joyce dan Weil (1986: 14-15) dalam Shadiq (2009:7) 

mengemukakan bahwa setiap model belajar mengajar atau model 

pembelajaran harus memiliki empat unsur berikut : 
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1. Sintak (syntax) yang merupakan fase-fase (phasing) dari model yang 

menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata. 

2. Sistem sosial (the social system) yang menunjukkan peran dan 

hubungan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kepemimpinan 

guru sangatlah bervariasi pada satu model dengan model lainnya. Pada 

satu model, guru berperan sebagai fasilitator namun pada model yang 

lain guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan.  

3. Prinsip reaksi (principles of reaction) yang menunjukkan bagaimana 

guru memperlakukan siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap 

apa yang dilakukan siswanya. Pada satu model, guru memberi 

ganjaran atas sesuatu yang sudah dilakukan siswa dengan baik, namun 

pada model yang lain guru bersikap tidak memberikan penilaian 

terhadap siswanya, terutama untuk hal-hal yang berkait dengan 

kreativitas.  

4. Sistem pendukung (support system) yang menunjukkan segala sarana, 

bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung model 

tersebut. 

 

3.1.3 Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat 

peraga, alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai 

keterampilan kepada anak  maupun orang dewasa yang berperan 

mendampingi anak dalam belajar. Sumber belajar ini dapat berupa tulisan 
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(tulis tangan atau hasil cetak) , gambar, foto, narasumber, benda-benda 

alamiah, dan benda-benda hasil budaya (Yunanto, 2004: 20).  

Menurut  Association for Educational Communications and 

Technology  (AECT) tahun 1997, sumber belajar adalah segala sesuatu 

atau  daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah 

maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar 

dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.  

Sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar (Djamarah dan 

Zain, 2002 :55). 

Yunanto (2004:24) menyebutkan macam-macam sumber belajar 

sebagai berikut: 

(1) Lingkungan alam 

Sumber belajar yang masuk dalam kelompok ini merupakan tempat 

atau alam bebas yang dapat memberikan informasi langsung kepada 

anak. 

(2) Lingkungan sosial 

Sumber belajar ini lebih menekankan tempat hasil karya manusia, dan 

di dalamnya terdapat aktivitas hubungan manusia. 

(3) Lingkungan budaya 

Rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan peninggalan sejarah 

berupa candi, vihara, pura, masjid, klenteng, punden berundak yang 
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masih insitu (terletak ditempatnya) atau disimpan di museum dapat 

menjadi sumber belajar konkrit bagi anak. 

(4) Media 

Kaset, VCD, acara TV, dan radio merupakan sumber belajar berupa 

audio, visual. Sementara gambar, foto, film, video dapat 

dikelompokkan dalam sumber belajar visual. 

(5) Hasil cetak 

Koran, majalah, buku, brosur, leaflet merupakan sumber belajar paling 

penting bagi anak. Sumber belajar ini dapat memberikan banyak 

informasi kepada anak. 

(6) Realita 

Kerang-kerangan, batu-batuan, bunga-bungaan dapat menjadi sumber 

belajar yang memberi informasi penting demi perkembangan anak. 

Warna-warna batu dan jenis-jenis batu dapat memberi kasanah 

pengetahuan bagi anak. Misalnya dengan anak berjalan mengelilingi 

desa maka anak akan mengetahui apa yang ada disekitar mereka 

seperti batu yang berwarna hitam, merah, dan lain sebagainya. 

(7) Produk pabrik 

Produk pabrik dapat memberikan informasi, minimal memberikan 

gambaran kemajuan teknologi negara produsennya. Misalnya dengan 

adanya produk kertas yang berbahan dasar kayu siswa mendapatkan 

informasi bahwa kayu tidak hanya untuk dijadikan kayu bakar.  
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Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar (di dalam 

atau diluar) organisme yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah 

laku organisme. Lingkungan tertentu mempunyai fenomena, keunikan, dan 

batas-batas sendiri. Pengenalan fenomena, keunikan, dan batas-batas ini 

akan member rasa aman dan tenteram pada siswa. Dengan mendapatkan 

hal itu, siswa akan memperoleh kecakapan dan kesanggupan baru dalam 

menghadapi dunia nyata (Hendriani, 2010: 2) 

Menurut Rustaman dalam (Hendriani, 2010: 2) , banyak 

keuntungan yang akan diperoleh jika kita menggunakan lingkungan 

sebagai sumber belajar yaitu sebagai berikut : 

(1) Siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung, 

karean itu pengajaran akan lebih bermakna dan menarik 

(2) Pelajaran menjadi lebih konkrit 

(3) Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa 

(4) Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pendidikan, yaitu belajar itu 

harus dimulai dari yang: Konkrit ke yang abstrak, Mudah/sederhana 

ke yang sukar/kompleks, Sudah diketahui ke yang belum diketahui 

(5) Mengembangkan motivasi dan prinsip “belajar bagaimana belajar 

(learning how to learn)” berdasar kepada metode ilmiah dan 

pengembangan keterampilan proses sehingga akan tertanam sikap 

ilmiah 
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(6) Siswa dapat mengenal dan mencintai lingkungannya sehingga akan 

timbul rasa syukur, mengagumi, dan mengagungkan kebesaran Tuhan 

Yang Maha Esa sebagai penciptanya 

 

3.1.4 Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Pembelajaran tidak pernah lepas dari lingkungan sekitar. Menurut 

teori Operant Conditioning dari B.F Skinner (Winataputra: 2008:1.11),  

Belajar adalah perilaku dan perubahan perilaku yang tercermin 

dalam kekerapan respon yang merupakan fungsi dari kejadian dalam 

lingkungan dan sosial. Teori Cognitive Development dari Jean Piaget 

menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan proses interaktif antara 

siswa dengan lingkungan. Teori social Learning dari Albert Bandura juga 

menyebutkan bahwa belajar meurpakan interksi segitiga antara 

lingkungan, faktor personal, dan perilaku. 

Pendekatan lingkungan pembelajaran menjadi bermakna. Sikap 

verbalisme siswa terhadap penguasaan konsep dapat diminimalkan dan 

pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya. Buah dari proses 

pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara pada lingkungan. 

Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa yang 

diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan 

dalam realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang 

melatarbelakangi pembelajaran dengan pendekatan lingkungan. 
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Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan 

merupakan pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal 

dan populer, hanya saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan 

pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan 

sarana belajar.  

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan efektif diterapkan di 

sekolah dasar. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat 

dengan mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang 

konkret. Dampak positif dari diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu 

siswa dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya tentang sesuatu yang ada 

di lingkungannya. Seandainya kita renungi empat pilar pendidikan yakni 

learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to be (belajar untuk 

menjadi jati dirinya), learning to do (Belajar untuk mengerjakan sesuatu), 

dan learning to life together (belajar untuk bekerja sama) dapat 

dilaksanakan melalui pembelajaran dengan pendekatan lingkungan yang 

dikemas sedemikian rupa oleh guru. (Kurniawati dalam 

edukasi.kompasiana.com) 

 

3.1.5 Pengertian Gerak 

Gerak (motor) sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku 

gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain 

mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, 
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gerak (motor) ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotor (Amung 

Ma’mun dan Yudha M. Saputra, 2000:20). 

3.1.5.1 Belajar Gerak 

Menurut Sugiyanto (2001:36), pengertian belajar gerak tidak 

terlepas dari pengertian belajar pada umumnya. Belajar gerak merupakan 

sebagian dari belajar. Belajar yang menekankan pada aktivitas gerak tubuh 

disebut belajar gerak. Sedangkan menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. 

Saputra (2000:3), belajar gerak merupakan studi tentang proses 

keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak 

(motor skills). keterampilan gerak sangat terikat dengan latihan dan 

pengalaman individu yang bersangkutan. Belajar gerak khusus 

dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar 

pada gerak manusia. 

Ada tiga tahapan dalam belajar gerak (motor learning) yaitu: 

1) Tahapan Verbal-Kognitif  

Maksudnya kognitif dan proses membuat keputusan lebih 

menonjol. Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman 

secara lengkap mengenai bentuk gerak baru kepada peserta didik. Sebagai 

pemula, mereka belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana 

gerak itu dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan verbal-kognitif sangat 

mendominasikan tahapan ini. 

2) Tahapan Gerak (Motorik) 
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Memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan sebaik 

mungkin agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Pada tahap ini, 

fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif 

dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai peserta didik 

pertama kali dalam belajar motorik adalah kontrol dan konsistensi sikap 

berdiri serta rasa percaya diri. 

3) Tahapan Otomatisasi  

Memperhalus gerakan agar performa peserta didik atau atlet 

menjadi lebih padu dalam melakukan gerakannya. Pada tahapan ini, 

setelah peserta didik banyak melakukan latihan, secara berangsur-angsur 

memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor program sudah berkembang 

dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Peserta 

didik sudah menjadi lebih terampil dan setiap gerakan yang dilakukan 

lebih efektif dan efisien.  

3.1.5.2 Kemampuan Gerak Dasar 

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 mula-mula bisa dilakukan pada masa bayi dan masa anak-

anak, dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk 

melakukan berulang-ulang (Sugiyanto, 2001:13). Sedangkan menurut 

Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3) kemampuan gerak dasar 
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merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan 

kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu : 

1) Kemampuan Lokomotor 

Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari 

satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti 

loncat dan lompat. Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, 

skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda (gallop). 

2) Kemampuan Non-Lokomotor 

Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang 

gerak yang memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk 

dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, 

melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-

lain. 

3) Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah 

menguasai macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak 

melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat 

digunakan. Manipulasi obyek jauh lebih unggul dari pada koordinasi mata-

kaki dan tangan-mata, yang mana cukup penting untuk item berjalan 

(gerakan langkah) dalam ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif 

terdiri dari: 

(1) Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang) 
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(2) Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang 

dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet 

(bola medisin) atau macam bola yang lain. 

(3) Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. 

 

3.1.6 Pembelajaran Penjasorkes di SD 

Menurut Ateng (1992:5), pendidikan jasmani merupakan aktivitas 

otot-otot besar hingga proses pendidikan tidak terhambat oleh gangguan 

kesehatan dan pertumbuhan badan. Dapat disimpulkan bahwa, pendidikan 

jasmani adalah pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan aktivitas 

jasmani. 

Menurut Sanusi, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari 

kurikulum yang berlaku di sekolah. Pendidikan jasmani khususnya di 

tingkat pendidikan dasar, memiliki kekhasan dan kekhususan dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

Pendidikan jasmani merupakan proses yang menguntungkan dalma 

penyesuaian gerak, neuro muscular, intelektual, sosial, kebudayaan, baik 

emosional dan etika sebagai akibat yang timbul melalui pilihannya yang 

baik dari aktivitas fisik menggunakan sebagian besar otot tubuh. Ada 

beberapa pemikiran dan upaya inovatif untuk meningkatkan efektivitas 

pendidikan jasmani dengan melalui penerapan sebagai berikut. (1) Model 

pengajaran reflektif, (2) Olahraga di sekolah sebagai suplemen, (3) 
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Pendidikan jasmani secara menyeluruh yang dimodifikasi sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat di tarik 

suatu simpulan bahwa, pendidikan jasmani merupakan suatu aktivitas yang 

melakukan kegiatan proses belajar dengan melibatkan gerak lokomotor 

siswa untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan siswa seperti 

tercantum pada tujuan pendidikan jasmani yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, yakni: (1) meletakkan landasan karakter moral yang kuat 

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, (2) membangun 

landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan 

toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama, (3) 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas 

ajar pendidikan jasmani, (4) mengembangkan sikap sikap sportif, jujur, 

disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, percaya diri, dan demokratis 

melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga, (5) mengembangkan 

keterampilan gerak dan keterampilan berbagai macam permainan dan 

olahraga seperti permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji 

diri/senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air), dan pendidikan luar 

kelas (outdoor education), (6) mengembangkan keterampilan pengelolaan 

diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharan kebugaran jasmani serta 

pola hidup sehat serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani 

dan olahraga, (7) mengembangkan keterampilan untuk menjaga 

keselamatan diri sendiri dan orang lain, (8) mengetahui dan memahami 
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konsep aktivitas jasmani dan olahraga sebagai informasi untuk mencapai 

kesehatan, kebugaran, dan pola hidup sehat, dan (9) mampu mengisi waktu 

luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif (Depdiknas, 2003:2). 

 

3.1.7 Pengertian Keseimbangan 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh 

atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan (Dirjen 

Pendididkan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga,1997:7) 

Keseimbangan di tinjau dari segi fisiologi dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ syaraf otot 

dalam mempertahankan posisi yang di kehendaki. 

Latihan keseimbangan bertujuan untuk mempertinggi perasaan 

kerja otot dan mempunyai arti dan kegunaan yang besar dalam 

pembentukan sikap dan gerak. Di samping itu latihan keseimbangan juga 

mempunyai nilai yang besar terhadap pertumbuhan, ketangkasan, dan 

prestasi (Tamat dan Mirman,2001:30). 

Tim Abdi Guru (2006:26) dalam pembelajaran latihan 

keseimbangan gerak di kelas III Sekolah Dasar, ada 4 macam gerakan 

yaitu : 

3.1.7.1 Sikap berdiri satu kaki tekuk sila, 

 Mengangkat Satu kaki menggunakan dua tangan. 

 Kaki di angkat hingga ke pangkal paha. 

 Pertahankan selama 8 detik secara bergantian. 



22 
 

  
 

3.1.7.2 Sikap berdiri satu kaki tekuk samping, 

Mengangkat satu kaki kanan ke samping dengan  

Lutut lurus. Tangan kanan memegang kaki kanan. 

Tangan kiri lurus menjaga keseimbangan. 

3.1.7.3 Sikap berdiri satu kaki lurus ke depan, 

Berdiri tegak, dan perlahan-lahan kaki diangkat lurus  

Kaki ke depan dengan ujung kaki lancip. 

Peganglah pita dengan kedua tangan dan 

Bentangkan di bawah tungkai kakimu yang terangkat.  

3.1.7.4 Sikap kapal terbang.  

Lakukan dengan meniru sikap terbang, berdiri  

Dengan satu kaki yang lain luruskan kebelakang secara pelan-pelan. 

Ambilah pita dan bentangkan dengan kedua tanganmu 

Gerak-gerakan ujung pita dengan tangan. 

Gerak-gerakan pita memutar sesuai dengan gerakan tangan. 

 

3.1.8 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:67), Perkembangan 

kemampuan fisik anak kecil erat kaitannya dengan sifat pertumbuhan otot-

otot besar pada 2 tahun terakhir masa anak kecil yang cukup cepat, 

pertumbuhan kaki dan tangan yang cara provisional lebih cepat dibanding 

pertumbuhan bagian tubuh lainnya, peningkatan koordinasi dan 
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keseimbangan tubuh, serta kesempatan yang lebih luas untuk melakukan 

aktivitas fisik. 

Pada anak kecil pertumbuhan tinggi dan berat badan relative 

menurun kecepatannya dibandingkan masa sebelumnya. Tinggi badan dan 

berat badan sama-sama meningkat, tapi presentase peningkatannya 

berbeda. Presentase peningkatan tinggi badan bisa menjadi 2 kali lipat. 

Karena itu anak kecil pada umumnya cenderung tampak langsing atau 

tampak kurus. Di dalam membentuk peningkatan tinggi badan, presentase 

pertumbuhan panjang kaki lebih besar dibanding pertumbuhan togok. 

Karakteristi perkembangan gerak anak sekolah dasar meliputi : 

3.1.8.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-14 tahun 

Perkembangan fisik anak yang terjadi pada masa ini menunjukkan 

adanya kecenderungan yang berbeda disbanding pada masa sebelumnya 

dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi 

adalah dalam hal kepesatan dan pola pertumbuhan fisik anak laki-laki dan 

anak perempuan sudah mulai menunjukkan kecenderungan semakin jelas 

tampak adanya perbedaan (Sugiyanto dan Sudjarwo ,1993:101). 

3.1.8.2 Perkembangan aktifitas motorik kasar (gross motor ability) 

Perkembangan kemampuain gerak kasar adalah gerakan yang 

mungkin dilakukan oleh seluruh tubuh, yang melibatkan sebagian besar 

bagian tubuh da biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-

otot yang lebih besar, misalnya: menegakkan kepala, tengkurap, 

merangkak, berjalan dan sebagainya (Sugiyanto dan Sudjarwo ,1993:116). 
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3.1.8.3 Perkembangan aktivitas motorik halus (fine motor activity) 

Perkembangan kemampuan gerak adalah hanya melibatkan bagian-

bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tidak 

memerlukan tanaga, contoh: memegang benda kecil dengan jari telunjuk 

dan ibu jari, memasukkan benda kedalam botol, dan menggambar. 

Gerak mororik baik yang kasar maupun yang halus tersebut erat 

kaitannya dengan perkembangan dari pusat motorik di otak. Melalui 

latihan-latihan yang tepat, gerakan kasar dan halus ini dapat ditingatkan 

dalam hal keluwesan dan kecermatannya, sehingga sacara bertahap 

seorang anak akan bertambah terampil melakukan jgerakan-gerakan 

tersebut (Sugiyanto dan Sudjarwo ,1993:117). 

Menurut harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:116), 

Perkembangan gerak anak berdasarkan klasifikasi domain psikomotor 

dapat dibagi menjadi 6, meliputi: 

1) Gerak Reflek 

Gerak reflek adalah respon atau aksi yang terjadi tanpa kemauan 

sadar, yang ditimbulkan oleh suatu stimulus (Sugiyanto dan Sudjarwo , 

1993:219). 

2) Gerak Dasar Fundamental  

Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar 

perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tiungkat 

menyertai garakan berkembangan reflek yang sudah dimiliki sejak lahir, 

gerak dasar fundamental mula-mula bias dilakukan pada masa bayi dan 
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massa anak-anak, dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam 

bentuk melakukan berulang-ulang. 

Menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:220), Gerak dasar 

Fundamental diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

a) Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah dari satu tempat ketempat 

lain, misalnya : merangkak, berjalan, dan berlari. 

b) Gerak non lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki 

dan togok. Gerakan ini berupa gerakan berporos pada suatu sumbu di 

bagian tubuh tertentu. Contoh gerak ini adalah : memutar lengan, 

mengayun kaki, membungkuk, memutar togok. 

c) Gerakan manipulative adalah gerakan manipulasi atau menirukan obyek 

tertentu yang menggunakan tangan, kaki, atau menggunakan kepala. 

3) Kemampuan Perseptual 

Kemampuan perceptual adalah kemampuan untuk mengantisipasi 

stimulus yang masuk melalui organ indra. 

4) Kemampuan Fisik 

Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan system 

organ-organ tubuh di dalam melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisik 

sangat penting mendukung psikomotor. Gerakan yang terampil bisa 

dilakukan apabila kemampuan fisiknya memadai. Ketrampilan gerak bias 

berkembang bila kemampuan fisik mendukung pelaksanaan gerak. Secara 

garis besar kemampuan fisik dibedakan menjadi 4 macam kemampuan 
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yaitu ketahanan (endurance), kekuatan (strength), fleksibilitas (flexibility), 

kelincahan (aqility) (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 221-222). 

5) Gerak Ketrampilan 

Gerakan ketrampilan adalah gerakan yang memerlkan koordinasi 

dengan kontrol gerak yang cukup komplek, untuk menguasainya 

diperlukan proses belajar gerak. Gerakan yang terampil menunjukkan sifat 

efisien didalam pelaksanaannya 

6) Komunikasi Non-diskursif 

Menurut Harrow dalam Sugiyanto dan Sudjarwo (1993:222), 

komunikasi non-diskursif merupakan level komunikasi yang keenam 

dalam system klasifikasi domain psikomotor. Komunikasi non-diskursif 

merupakan perilaku yang bebrbentuk komunikasi melalui gerakan-gerakan 

tubuh. Gerakan yang bersifat komunikatif npn-diskursif meliputi gerakan 

ekspresif dan gerakan interpretif. 

Gerakan ekspresif  meliputi gerakan-gerakan yang bisa digunakan 

dalam kehidupan, misalnya menganggukan kepala tanda setuju. Gerakan 

interpretif adalah gerakan yang diciptakan berdasarkan penafsiran nilai 

estetik dan berdasarkan makna yang dimaksudkan didalamnya. Gerakan 

yang diciptakan dan mengandung nilai-nilai estetik disebut gerakan 

estetik, sedangkan gerakan yang diciptakan dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan melalui makna yang tersembunyi didalam gerakan 

disebut kreatif (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993:223). 

 



27 
 

  
 

3.1.9 Pembelajaran Keseimbangan Gerak Melalui Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan merupakan bentuk pengembangan pembelajaran yang 

memanfaatkan potensi lingkungan persawahan sebagai sumber belajar 

yang layak dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang 

sama dengan pembelajaran keseimbangan gerak yang diajarkan dengan 

metode konvensional. 

1. Hakekat Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran ini pada hakikatnya merupakan bentuk 

pemanfaatan potensi lingkungan persawahan dengan karakteristik 

khusus yang mendukung pembelajaran keseimbangan gerak. 

Lingkungan persawahan memiliki unsur pematang sawah yang 

berbentuk garis-garis lurus yang saling sejajar atau melintang satu 

sama lain. Karakteristik tersebut sama dengan karakteristik alat yang 

biasa digunakan dalam pembelajaran keseimbangan gerak dengan 

metode konvensional seperti balok titian atau garis di lapangan. 

Dengan pemanfaatan lingkungan persawahan, permasalahan 

keterbatasan pearlatan dapat diatasi sekaligus mampu menciptakan 

pembelajaran di tempat terbuka yang menyenangkan. 

2. Syarat Kelayakan Lingkungan Persawahan dalam Pembelajaran 

Keseimbangan Gerak 
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Lingkungan persawahan yang digunakan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran keseimbangan gerak harus memenuhi 

beberapa kriteria kelayakan sebagai berikut: 

a Memiliki pematang sawah yang kuat dan tidak mudah longsor; 

b Pematang sawah memiliki pola sejajar atau melintang yang 

memungkinkan diadakannya perlombaan atau permainan tertentu; 

c Pematang sawah tidak terlalu licin. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan 

lingkungan persawahan yang dapat diajarkan di kelas III SD dapat 

diintegrasikan dalam bentuk permainan di pematang sawah yang 

mengandung unsur-unsur berjalan dan berlari dengan kecepatan. 

  Deskripsi permainan tersebut adalah sebagai berikut: 

a Siswa dibagi menjadi empat kelompok 

b Masing-masing kelompok memposisikan diri di pematang sawah  

Dari masing-masing ujung pematang, siswa yang ditandai 

dengan noktah hitam berjalan atau berlari setelah diberi aba-aba 

dengan membawa bendera kecil yang berlainan warna untuk setiap 

kelompok. Tujuannya adalah dalam waktu tertentu, setiap 

kelompok berlomba-lomba untuk memasukkan bendera sebanyak-

banyaknya pada tengah pematang yang ditandai dengan lingkaran 



29 
 

  
 

tengah. Siswa dalam kelompok secara bergantian meniti pematang 

mengikuti instruksi yang diberikan. 

c Inovasi permainan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Berjalan dengan membawa bendera 

2) Berjalan jinjit dengan membawa bendera 

3) Berjalan dengan membawa bola plastik besar  

4) Berlari dengan membawa bendera 

5) Berlari dengan membawa bola plastik besar  

6) Berlari berkompetisi dalam mengambil nomor dan memasukan 

ke kardus dengan urutan yang benar. 

4. Perbedaan Mendasar Pembelajaran Keseimbangan Gerak secara 

Konvensional dengan Pembelajaran Keseimbangan Gerak berbasis 

Lingkungan Persawahan 

Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Pembelajaran Keseimbangan pada Balok       

Keseimbangan dengan Pembelajaran pada Lingkunagn 

Persawahan 

Indikator Konvensional 

Berbasis 

Lingkungan 

Persawahan 

Fasilitas/Lingkungan 

Belajar 

Balok Titian, 

lapangan bergaris 

Pematang Sawah 

Ukuran Standar balok 

titian/garis lapangan 

Menyesuaikan 

dengan kondisi 

panjang pematang 
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sawah 

Model Permainan  Berjalan diatas balok 

titian 

Berjalan membawa 

bola, bendera 

Mencocokan nomor 

dengan memasukkan 

ke dalam kardus 

bernomor yang 

sesuai 

Alat  Tongkat, bola,  

kardus 

Bendera, bola 

warna-warni, 

Mencocokan nomor 

dengan memasukkan 

ke dalam kardus 

bernomor yang 

sesuai  

 

5. Deskripsi Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan 

lingkungan persawahan mengikuti kaidah struktur pembelajaran 

penjaskesorkes pada umumnya, yaitu pemanasan, inti, dan 

pendinginan. 

a. Kegiatan Pemanasan 

Kegiatan pemanasan dimaksudkan untuk mempersiapkan otot-otot 

tubuh dalam mengikuti latihan olahraga dan mencegah terjadinya 

cedera. Kegiatan ini meliputi  

1) peregangan dan pelemasan otot-otot secara urut dari kepala 

hingga kaki atau dari kaki hingga kepala. 
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2) Engklek satu kaki kiri atau kanan. 

3) Lompat-lompat satu kaki dengan satu kaki. 

4) Lompat-lompat di tempat dengan dua kaki. 

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti keseimbangan gerak dilakukan dengan berbagai 

macam kegiatan yang telah dipaparkan di atas, yaitu: 

1) Berjalan dengan membawa bendera 

2) Berjalan jinjit dengan membawa bendera 

3) Berjalan dengan membawa bola plastik besar  

4) Berlari dengan membawa bendera 

5) Berlari dengan membawa bola plastik besar  

6) Berlari berkompetisi dalam mengambil nomor dan memasukan 

ke kardus dengan urutan yang benar. 

c. Kegiatan Pendinginan 

Kegiatan pendinginan dilakukan dengan aktivitas ringan 

pelemasan otot dan pernapasan. 

 

3.2 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kurikulum Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan di Sekolah Dasar, peserta didik diharapkan mampu melakukan 

berbagai macam keseimbangan gerak. Idealnya, lingkungan belajar harus 

memenuhi standar kelayakan dalam mendukung proses pembelajaran. 

Namun, situasi di lapangan tidak selalu mampu memenuhi kriteria 
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tersebut, sehingga diperlukan upaya pengembangan model pembelajaran 

keseimbangan gerak yang disesuaikan dengan kapasitas lingkungan 

belajar yang terjangkau oleh peserta didik dan mendukung proses 

pembelajaran. 

Di daerah pedesaan, lingkungan persawahan merupakan sumber 

daya yang potensial sebagai sumber belajar. Anak-anak pedesaan terbiasa 

menggunakan lingkungan persawahan sebagai tempat bermain. Potensi 

tersebut dapat digunakan dalam mengembangkan model pembelajaran 

keseimbangan gerak. Dengan mendesain unsur-unsur aktivitas permainan 

yang memenuhi kaidah pelaksanaan pembelajaran keseimbangan gerak, 

diharapkan dapat dihasilkan model pembelajaran yang terjangkau dan 

menyenangkan bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

dan motivasi untuk melakukan latihan keseimbangan gerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

6.1 Model Pengembangan  

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang 

digunakan dalam pemdelajaran. Penelitian pengembangan atau penelitian 

berbasis pengembangan (Research-Based Development) merupakan jenis 

penelitian yang tujuan penggunaannya untuk memecahkan masalah 

praktis. Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang 

berorientasi pada produk, dan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan 

penelitian yang lebih banyak menguji teori kearah menghasilkan produk-

produk yang langsung dapat digunakan oleh pengguna. 

Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam bidang pendidikan, produk-

produk yang dihasilkan melalui penelitian  pengembangan diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-

produk pendidikan misalnya keperluan pendidikan tertentu, metode 

mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, dan lain-lain.  

Peneliti  mengembangkan pembelajaran keseimbangan gerak yang 

disesuaikan disesuaikan dengan pertimbangan keadaan lingkungan. 

Pembelajaran keseimbangan gerak yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 
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persawahan. Langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, 

termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini 

dilakukan untuk analisis kebutuhan yang bertujuan untuk 

menentukan apakah model pembelajaran yang dibuat memang 

dibutuhkan atau tidak. 

2. Mengembangkan bentuk produk awal yaitu membuat rancangan 

aturan model pembelajaran keseimbangan gerakan melalui 

pendekatan lingkungan persawahan. 

3. Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan 

menggunakan seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan dua 

orang ahli pembelajaran. Setelah dilakukan evaluasi oleh para ahli 

selanjutnya dilakukan uji coba skala kecil dengan menggunakan 

lembar evaluasi,  koesioner, dan konsultasi yang selanjutnya 

hasilnya dianalisis.  

4. Melakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji 

coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. 

5. Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sudah direvisi atau hasil uji coba skala kecil yang 

dilakukan sebelumnya.  

6. Merevisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan 

analisis uji coba lapangan. 
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7. Hasil akhir model pembelajaran keseimbangan  melalui pendekatan 

lingkungan sungai yang dihasilkan melalui  revisi uji lapangan. 

6.2 Prosedur Pengembangan 

Menurut Borg & Gall dalam Raharjo (2010:4) penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam 

pendidikan dan pengajaran yang pada dasarnya prosedur penelitian 

pengembangan terdiri dari dua tujuan utama, yaitu mengembangkan 

produk, dan menguji keefektifan produk untuk mencapai tujuan. 

Modifikasi keseimbangan gerak dilakukan melalui beberapa tahap. Pada 

gambar berikut disajikan tahap-tahap prosedur pengembanganmodel 

pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran  Keseimbangan 

Gerak Melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan 

Analisis Kebutuhan 

 
Observasi dan Wawancara 

 
Kajian Pustaka 

 

Pembuatan Produk Awal 

 
Tinjauan Ahli Penjas dan Ahli 

Pembelajaran 
 

Uji coba kelompok kecil 

 

Revisi Produk Utama 

 

Uji coba skala besar/ uji 

lapangan 
 

 
Revisi Produk Akhir 

 
Produk Akhir 
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1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan 

penelitian ini. Langkah ini betujuan untuk menentukan apakah 

keseimbangan gerak modifikasi alat dan tempat ini dibutuhkan atau tidak. 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi dengan cara melakukan 

pengalaman lapangan tentang aktivitas siswa. 

2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah 

pebuatan produk awal. Produk awal dibuat berdasarkan pada kajian teori 

yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan dua guru penjas 

sebagai ahli pembelajaran, serta ujicoba kelompok kecil. 

3. Uji Coba Produk 

 Uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan Yaitu: (1) 

menetapkan  desain uji coba, (2) menentukan subjek uji coba, (3) 

menyusun instrumen pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik 

analisis data. 

4. Revisi Produk Pertama 

 Seteah uji coba produk, maka dilakuka revisi produk pertama dari 

hasil evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil sebagai perbaikan dari 

produk ang telah diujicobakan. 

5. Uji Lapangan 

 Uji lapangan atau uji coba skala besar  terhadap produk dengan 

subjek yang telah ditentukan. 
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6. Revisi Produk Akhir 

 Revisi dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan. 

7. Hasil Akhir 

 Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan  

 

6.3 Uji Coba Produk  

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisien, dan 

daya tarik dari produk yang dihasilkan. Uji coba produk dalam penelitian 

pengembangan meliputi: 

3.3.1  Desain Uji Coba 

Uji coba produk pengembangan biasanya dilakukan melalui tiga 

tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Pada 

penelitian ini, akan diadakan uji coba kelompok kecil (uji coba skala kecil) 

yang melibatkan sebagian siswa kelas III SD Negeri 06 Terban Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus, dan uji coba lapangan (uji coba skala besar) yang 

melibatkan minimal 24 siswa. 

3.3.2  Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba produk bisa terdiri dari dari ahli di bidang isi produk, 

ahli di bidang perancangan produk, dan/atau sasaran pemakaian produk. Pada 

penelitian ini, subyek penelitian yang terlibat dalam uji coba adalah sebagai 

berikut: 

- Satu orang ahli Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
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- Dua orang ahli pembelajaran Penjasorkes (dalam hal ini guru 

Penjasorkes) 

- Siswa yang terlibat dalam uji coba skala kecil  

- Siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar minimal satu kelas di 

luar siswa yang digunakan sebagai uji coba skala kecil.  

 

6.4 Cetak Biru Produk 

Cetak biru produk merupakan bentuk model pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan yang tersusun 

secara terperinci yang di pergunakan pada uji coba kelompok kecil. Bentuk 

model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan 

persawahan terlampir pada lampiran .  

 

6.5 Jenis Data  

Dari data yang diperoleh dari hasil evaluasi ahli, pengembangan ini 

data yang digunakan adalah berbentuk kuantitatif. 

 

6.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berbentuk kuisioner. 

Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji 

coba. Alasan memilih kuisioner adalah jumlah subjek yang banak sehingga 

dapat diambil secara serentak dan waktu singkat. Ahli dan siswa diberi 

kuisioner  yang berbeda. Kuisioner ahli dititikberatkan pada produk yang 
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dibuat sedangkan Ikuisioner siswa ditekankan pada kenyamanan dalam 

menggunakan produk. 

 

6.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis  data yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. 

Sedangkan data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil persentase yang diperoleh 

kemudian diklasifikan untuk memperoleh kesimpulan data.  

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhamad Ali (1987:184) yaitu :  

NP = Nilai dalam %   

n = Adalah nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

 Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan 

untuk memperoleh data. 

Tabel 3.1 Klasifikasi Persentase 

Persentase Klasifikasi 

20,1 - 40% 

40,1 -  70% 

70,1 -  90% 

90,1 - 100% 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi 

di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

menganalisis proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, 

melakukan observasi pembelajaran dan melakukan studi pustaka.  

Sesuai dengan kompetensi dasar pada siswa kelas III sekolah dasar, 

disebutkan  bahwa siswa dapat mempraktekkan pemanfaatan lingkungan sekitar 

sekolah untuk aktivitas jasmani dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.. 

Kenyataan yang ada dalam proses pembelajaran gerak dasar keseimbangan bagi 

siswa sekolah dasar masih jauh dari yang diharapkan. Pada proses pembelajaran 

ditemui beberapa hal salah satunya kurangnya penmanfaatan lingkungan sekitar . 

Sehingga siswa kurang antusias, bosan, dan malas untuk bergerak karena 

pembelajaran hanya menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang masih 

terbatas. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, peneliti berusaha mengembangkan 

model pembelajaran keseimbangan yang berbasis lingkungan sekolah dengan 

memperhatikan bahwa lokasi SD Negeri 06 Terban berdekatan dengan 
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persawahan. Selain mudah, model pembelajaran ini sangat menyenangkan bagi 

siswa serta memudahkan guru dalam pembelajaran. Selain itu, produk yang 

dihasilkan diharapkan dapat membantu guru penjasorkes dalam memberikan 

pembelajaran permainan lebih bervariasi dengan menggunakan produk yang 

dihasilkan ini. 

 

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan, tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Analisis tujuan dan karakteristik pembelajaran keseimbangan di Sekolah 

Dasar 

2. Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan 

pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkunagn 

persawahan. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model pembelajaran 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan. 

5. Menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model pembelajaran keseimbangan melalui 

pendekatan lingkungan persawahan. 
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Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal 

pembelajaran permainan keseimbangan  yaitu permainan model pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan yang sesuai dengan 

karakteristik siswa Sekolah Dasar. Berikut akan disajikan draf produk awal model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan siswa 

Sekolah Dasar sebelum divalidasi oleh ahli :  

4.1.3 Draf Produk Awal Model Pembelajaran Keseimbangan melalui 

Pendekatan Lingkungan Persawahan 

Berikut ini dalah peraturan-peraturan dalam permainan keseimbangan di 

pemantang sawah. 

6. Fasilitas  

Lingkungan persawahan yang digunakan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran keseimbangan gerak harus memenuhi 

beberapa kriteria kelayakan sebagai berikut: 

d Memiliki pematang sawah yang kuat dan tidak mudah longsor; 

e Pematang sawah memiliki pola sejajar atau melintang yang 

memungkinkan diadakannya perlombaan atau permainan tertentu; 

f Pematang sawah tidak terlalu licin. 

7. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan yaitu : 

a. Bendera 
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Bendera yang digunakan terbuat dari kertas warana warni, dengan 

panjang 7-15 cm  dan lebar  10-18 cm, kemudian tiang bendera 

menggunakan bambu yang berukuran 20-25cm dengan diameter 

sebesar bolpoint. 

b. Bola 

Boal yang digunakan adalah bola plastik dengan diameter 20-25cm 

c. Kardus dan nomor 

Kardus menggunakan kardus bekas . sedangkan nomor urut 

menggunakan kertas berukuran 10 cm. 

8. Pelaksanaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan 

persawahan yang dapat diajarkan di kelas III SD dapat diintegrasikan 

dalam bentuk permainan di pematang sawah yang mengandung unsur-

unsur berjalan dan berlari dengan kecepatan. 

Deskripsi permainan tersebut adalah sebagai berikut: 

d Siswa dibagi menjadi empat kelompok 

e  Masing-masing kelompok memposisikan diri di pematang sawah 

Dari masing-masing ujung pematang, siswa yang ditandai dengan 

noktah hitam berjalan atau berlari setelah diberi aba-aba dengan membawa 

bendera kecil yang berlainan warna untuk setiap kelompok. Tujuannya 

adalah dalam waktu tertentu, setiap kelompok berlomba-lomba untuk 

memasukkan bendera sebanyak-banyaknya pada tengah pematang yang 
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ditandai dengan lingkaran tengah. Siswa dalam kelompok secara 

bergantian meniti pematang mengikuti instruksi yang diberikan. 

f Inovasi permainan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

7) Berjalan dengan membawa bendera 

8) Berjalan jinjit dengan membawa bendera 

9) Berjalan dengan membawa bola plastik besar  

10) Berlari dengan membawa bendera 

11) Berlari dengan membawa bola plastik besar  

12) Berlari berkompetisi dalam mengambil nomor dan memasukan ke kardus 

dengan urutan yang benar. 

4.1.4 Validasi Ahli 

4.1.4.1 Validasi Ahli Draf Produk Awal 

 Produk awal pengembangan model pembelajaran keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan bagi siswa kelas III Sekolah Dasar 

sebelum diuji cobakan dalam uji kelompok kecil, produk yang dihasilkan perlu 

dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang peneliti ini. Peneliti 

melibatkan satu ahli penjas (Drs Cahyo Yuwono, M.Pd.), dan satu ahli 

pembelajaran ( Zainal Arifin S.Pd ) dengan kualifikasi: (1) Drs Cahyo Yuwono, 

M.Pd., adalah dosen di FIK UNNES, (2) Zainal Arifin S.Pd adalah guru penjas 

SD Negeri 06 Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus .  

 Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan lingkungan persawahan, dengan 

disertai lembar evaluasi untuk ahli penjas dan ahli pembelajaran . Lembar evaluasi 
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berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model permainan, saran, serta 

komentar ahli penjas dan guru penjas Sekolah Dasar terhadap model permainan 

keseimbangan. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model pembelajaran 

dengan menggunakan skala 1 sampai 5. Caranya dengan menyentang salah satu 

angka yang tersedia pada lembar evaluasi. 

4.1.4.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan bola halilintar dapat 

digunakan untuk uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berikut ini adalah 

hasil pengisian kuesioner dari para ahli dan guru penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 

Tabel 4.1  Hasil Rata-rata Skor Penilaian Ahli 

No. Ahli Hasil rata-rata skor penilaian 

1. 

2. 

Ahli Penjas 

Ahli Pembelajaran I 

4,33 

4,47 

 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli Penjas dan 

guru Penjas Sekolah Dasar (SD) didapat rata-rata lebih dari 4 (empat) atau masuk 

dalam kategori penilaian ”baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan bagi 

siswa Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. 

4.1.4.3 Revisi Draft Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran ahli dan guru penjas Sekolah Dasar pada produk atau 

model seperti yang telah diuraikn diatas, maka dapat segera dilaksanakan revisi 
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produk. Revisi produk berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari ahli 

penjasorkes dan ahli pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pemilihan pemantang sawah harus diperhatiakan, sebisa mungkin 

memilih pematang sawah yang bersih atu dibersihkan terlebih dahulu 

dari benda-benda yang berbahaya. 

b. Pemanasan hendaknya lebih ditekankan kepada peregangan. 

4.1.5 Data Uji Coba Skala Kecil 

Setelah produk model pembelajaran keseimbangan gerak dilingkungan 

persawahan divalidasi oleh ahli dan dilakukan revisi, produk diujicobakan kepada 

siswa kelas III SD Ngeri 06 Terban sebanyak 12 siswa pada tanggal 30 maret 

2013. Uji coba ini disebut juga uji coba skala kecil. Pengambilan sampel 

dilakukan secara acak ( random sampling).  

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

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

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba skala 

besar. 

Uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan awal 

dari produk yang dikembangkan. Data uji coba skala kecil dihimpun dengan 

menggunakan kuesioner. Data uji coba skala kecil permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan menunjukan presentase jawaban 

85,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan telah memenuhi 
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kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri 06 Terban 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Berikut disajikan grafik persentase hasil kuesioner pada uji coba kelompok 

kecil : 

Gambar 4.1 

Grafik Persentase Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=12) 

 

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil evaluasi ahli pejasorkes 

digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki produk sebelum memasuki 

tahapujicoba lapangan. 

Permasalahan yang muncul ketika model pembelajaran keseimbangan 

gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan diujicobakan dalam skala kecil 

pada siswa kelas III SD Negeri 06 Terban adalah sebagai berikut : 
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a. Panjang pemantang sawah 

Panjang pematang sawah yang digunakan kurang panjang 

sehingga siswa terlihat mudah dalam berjalan dan berlari 

b.  Pemantang sawah yang digunakan harus bersih dari benda-benda 

yang membahayakan. 

4.1.5.1 Revisi Produk Setelah Uji coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli penjasorks dan guru penjasorkes produk dan 

data hasil skala kecil, revisi produk dapat dilaksanakan. Adapun proses revisi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Panjang pematang sawah 

Panjang pematang sawah ditambah lebih panjang 

b. Kebersihan lintasan 

Sebelum pembelajaran peneliti membersihkan lintasan pematang 

sawah. 

4.1.6 Draf Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil Model Pembelajaran 

Keseimbangan melalui Pendekatan Lingkungan Persawahan 

Berikut ini dalah peraturan-peraturan dalam permainan keseimbangan di 

pemantang sawah. 

1. Fasilitas  

Lingkungan persawahan yang digunakan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran keseimbangan gerak harus memenuhi 

beberapa kriteria kelayakan sebagai berikut: 

a Memiliki pematang sawah yang kuat dan tidak mudah longsor; 
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b Pematang sawah memiliki pola sejajar atau melintang yang 

memungkinkan diadakannya perlombaan atau permainan tertentu; 

c Pematang sawah tidak terlalu licin. 

d Pematang sawah bersih dari benda-benda yang membahayakan 

2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan yaitu : 

a. Bendera 

Bendera yang digunakan terbuat dari kertas warna warni, dengan 

panjang 7-15 cm  dan lebar  10-18 cm, kemudian tiang bendera 

menggunakan bambu yang berukuran 20-25  cm dengan diameter 

sebesar bolpoint. 

b. Bola 

Boal yang digunakan adalah bola plastik dengan diameter 20-25 cm 

c. Kardus dan nomor 

Kardus menggunakan kardus bekas sedangkan nomor urut 

menggunakan kertas berukuran 10 cm. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan 

persawahan yang dapat diajarkan di kelas III SD dapat diintegrasikan 

dalam bentuk permainan di pematang sawah yang mengandung unsur-

unsur berjalan dan berlari dengan kecepatan. 
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Deskripsi permainan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi menjadi empat kelompok 

2) Masing-masing kelompok memposisikan diri di pematang sawah  

Dari masing-masing ujung pematang, siswa yang ditandai dengan 

noktah hitam berjalan atau berlari setelah diberi aba-aba dengan membawa 

bendera kecil yang berlainan warna untuk setiap kelompok. Tujuannya 

adalah dalam waktu tertentu, setiap kelompok berlomba-lomba untuk 

memasukkan bendera sebanyak-banyaknya pada tengah pematang yang 

ditandai dengan lingkaran tengah. Siswa dalam kelompok secara 

bergantian meniti pematang mengikuti instruksi yang diberikan. 

3) Inovasi permainan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

13) Berjalan dengan membawa bendera 

14) Berjalan jinjit dengan membawa bendera 

15) Berjalan dengan membawa bola plastik besar  

16) Berlari dengan membawa bendera 

17) Berlari dengan membawa bola plastik besar  

18) Berlari berkompetisi dalam mengambil nomor dan memasukan ke kardus 

dengan urutan yang benar. 

4.1.7 Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil langkah 

berikutnya adalah uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok besar bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan perubahan setelah dievaluasi oleh ahli dan uji 

coba kelompok kecil sehingga dapat diketahui apakah bahan permainan itu 
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dapat digunakan dalam lingkungan sebenarnya. Uji coba kelompok besar 

dilakukan oleh siswa kelas III SDN 06 Terban yang berjumlah 24 siswa. Data 

uji coba kelompok besar dihimpun dengan menggunakan kuesioner. 

Berdasarkan data uji coba kelompok besar didapatkan persentase jawaban 

kuesioner siswa sebesar 83,61%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan  ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa kelas III SD Negeri 06 Terban.  Berikut disajikan grafik persentase 

kuesioner siswa hasil uji coba kelompok besar : 

 
Gambar 4.2 

Grafik Persentase Hasil Uji coba kelompok besar (N=24) 

 

4.1.8 Analisis Data 

4.1.8.1 Analisis Data Skala Kecil 

Hasil analisis data dari hasil uji coba kelompok kecil oleh evaluasi ahli 

penjas, didapat rata-rata penilaian 86,66%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 
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lingkungan persawahan ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri 06 Terban Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima siswa 

sekolah dasar adalah dari penilaian kualitas model permainan yang dilakukan 

oleh ahli penjas pada aspek 2, 5, 7, 8, 9 dan 13. Keenam aspek penilaian 

tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat poin 5. Selain 

keenam aspek tersebut, ada 8 aspek penilaian kualitas model permainan yaitu 

aspek 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, dan 15 yang telah memenuhi kriteria baik 

karena masing-masing aspek mendapat poin 4. Serta ada 1 aspek penilaian 

kualitas model permainan yaitu aspek 1 yang telah memenuhi kriteria cukup 

karena mendapat poin 3. 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran I saat uji coba 

kelompok kecil, didapat rata-rata penilaian 89,33%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka produk permainan keseimangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan asik ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa III SD Negeri 06 Terban Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus. Faktor yang menjadikan model ini dapat diterima 

siswa sekolah dasar adalah dari penilaian kualitas model permainan yang 

dilakukan oleh ahli pembelajaran I pada aspek 2, 5, 6, 7, 9, 13, dan 15. 

Ketujuh aspek penilaian tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu 

mendapat poin 5. Selain ketujuh aspek tersebut, ada 8 aspek penilaian 

kualitas model permainan yaitu aspek 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, dan 14 yang telah 

memenuhi kriteria baik karena masing-masing aspek mendapat poin 4. Pada 
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analisis data hasil uji coba kelompok kecil. Analisis data uji coba 

berdasarkan tabel analisis data uji coba kelompok kecil yang diperoleh 

melalui kuesioner dapat dilihat penjelasannya pada lampiran 13. 

4.1.8.2 Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan data hasil uji coba kelompok besar yang diadakan pada 

25 april 2013 untuk siswa kelas III SD Negeri 06 Terban Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus, didapat persentase pilihan jawaban kuesioner siswa 

sebesar 83,61%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan 

ini memenuhi kriteria baik, sehingga dari uji coba kelompok besar model ini 

dapat digunakan untuk siswa kelas III SD Negeri 06 Terban Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus.  

Berdasarkan analisis data hasil uji coba kelompok besar melalui 

kuesioner siswa dapat dilihat penjelasannya pada lampiran 14. Model 

permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan  

layak digunakan untuk siswa SD kelas III  karena 1) Permainan ini terdapat 

aspek-aspek yang dikembangkan, seperti aspek psikomotorik, afektif, 

kognitif, dan fisik, 2) Siswa merasa senang dalam bermain, 3) Permainan 

permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan 

ini juga sesuai dengan karakteristik siswa, 4) Materi permainan pemanfaatan 

lingkungan sekitar  melalui permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan ini juga sesuai dengan materi ajar untuk 
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siswa kelas III, dan  5) Dengan permainan ini tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

4.2 Prototipe Produk 

Model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan persawahan 

merupakan permainan sederhana yang terdapat perlombaan didalamnya.   

Berikut ini dalah peraturan-peraturan dalam permainan keseimbangan di 

pemantang sawah. 

1. Fasilitas  

Lingkungan persawahan yang digunakan sebagai alternatif 

pengembangan pembelajaran keseimbangan gerak harus memenuhi 

beberapa kriteria kelayakan sebagai berikut: 

a. Memiliki pematang sawah yang kuat dan tidak mudah longsor; 

b. Pematang sawah memiliki pola sejajar atau melintang yang 

memungkinkan diadakannya perlombaan atau permainan tertentu; 

c. Pematang sawah tidak terlalu licin. 

d. Pematang sawah bersih dari benda-benda yang membahayakan 

2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan yaitu : 

a. Bendera 

Bendera yang digunakan terbuat dari kertas warana warni, dengan 

panjang 7-15 cm  dan lebar  10-18 cm, kemudian tiang bendera 
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menggunakan bambu yang berukuran 20-25cm dengan diameter 

sebesar bolpoint. 

b. Bola 

Boal yang digunakan adalah bola plastik dengan diameter 20-25cm 

c. Kardus dan nomor 

Kardus menggunakan kardus bekas . sedangkan nomor urut 

menggunakan kertas berukuran 10 cm. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Keseimbangan Gerak dengan Pendekatan 

Lingkungan Persawahan 

Pembelajaran keseimbangan gerak dengan pendekatan lingkungan 

persawahan yang dapat diajarkan di kelas III SD dapat diintegrasikan 

dalam bentuk permainan di pematang sawah yang mengandung unsur-

unsur berjalan dan berlari dengan kecepatan. 

 
 

Gambar 4.3  Aarea persawahan  

 

Deskripsi permainan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Siswa dibagi menjadi empat kelompok 

2) Masing-masing kelompok memposisikan diri di pematang sawah pada 

gambar berikut 
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Gambar 4.4  lapangan permainan keseimbangan 

 

Dari masing-masing ujung pematang, siswa yang ditandai dengan 

noktah hitam berjalan atau berlari setelah diberi aba-aba dengan membawa 

bendera kecil yang berlainan warna untuk setiap kelompok. Tujuannya 

adalah dalam waktu tertentu, setiap kelompok berlomba-lomba untuk 

memasukkan bendera sebanyak-banyaknya pada tengah pematang yang 

ditandai dengan lingkaran tengah. Siswa dalam kelompok secara 

bergantian meniti pematang mengikuti instruksi yang diberikan. 

3) Inovasi permainan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Berjalan dengan membawa bendera 

2) Berjalan jinjit dengan membawa bendera 

3) Berjalan dengan membawa bola plastik besar  

4) Berlari dengan membawa bendera 

5) Berlari dengan membawa bola plastik besar  

6) Berlari berkompetisi dalam mengambil nomor dan memasukan ke 

kardus dengan urutan yang benar. 

 

 

VVVVVVVV VVVVVVVV 

VVVVVVVV VVVVVVVV 

 

VVVVVVVV VVVVVVVV 

VVVVVVVV VVVVVVVV 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1  Kajian Prototipe Produk 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan  yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil (N=12) dan uji 

coba skala besar (N=24).  

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian maka 

dilakukan beberapa revisi meliputi: 

1. Panjang lintasan harus diperpnjang 10-18 m. 

2. Kebersihan lintasan dari benda-benda yang membahayakan harus lebih 

ditingkatkan. 

Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produk model permainan permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan sudah dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal 

itu berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi ahli Penjas didapat rata-rata 

persentase 86,66 %, dan hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran 

didapat rata-rata persentase 89,33 %. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk permainan permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga dapat digunakan untuk siswa SD N 06 Terban.  
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2. Produk model permainan permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan sudah dapat digunakan bagi siswa SD Negeri 06 

Terban. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba skala kecil didapat 

rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 89,72% dan hasil analisis 

data uji coba skala besar didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 83,61%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan 

takraw asik ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk 

siswa SD Negeri 06 Terban.  

3. Model permainan keseimbangan gerak ini sudah dapat di lakukan di 

lingkungan persawahan dan layak digunakan untuk siswa SD Negeri 06 

Terban untuk kelas III. 1) Permainan ini terdapat aspek-aspek yang 

dikembangkan, seperti aspek psikomotorik, afektif, kognitif, dan fisik. 2) 

Siswa merasa senang dalam bermain. 3) Permainan permainan keseimbangan 

gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan ini juga sesuai dengan 

karakteristik siswa. 4) Materi permainan pemanfaatan lingkungan sekitar  

melalui permainan permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan ini juga sesuai dengan materi ajar untuk siswa kelas 

III. 5) Dengan permainan ini tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

5.2  Saran 

1. Model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran pemanfaatan 

lingkungan sekitar untuk siswa SD.  

2. Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3. Model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

persawahan ini dapat memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pemanfaatan lingkungan sekitar  karena sesuai dengan karakteristik siswa. 

4. Bagi guru Penjasorkes di SD diharapkan dapat mengembangkan model-

model permainan pemanfaatan lingkungan sekitar  yang lebih menarik 

lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI MODEL PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK 

DALAM PEJASORKES MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN 

PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 06 TERBAN 

KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Keseimbangan Gerak 

Sasaran Program : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator  :  

Tanggal  : 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model pembelajaran keseimbangan dalam 

penjasorkes melalui pendekatan lingkungan sungai yang efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa usia. Sehubungan dengan hal tersebut 

kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan 

sesuai dengan petunjuk di bawah ini. 

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia.  

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 
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4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 

A. Kualitas Model Permainan 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 

  V    

2. Kejelasan petunjuk 

pelaksanaan model 

pembelajaran yang 

dikembangkan. 

    V  

3. Ketepatan memilih bentuk / 

model pembelajaran bagi 

siswa. 

   V   

4. Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

   V   

5. Kesesuaian bentuk / model 

pembelajaran yang 

dikembangkan untuk 

dilakukan oleh siswa. 

    V  

6. Kesesuaian bentuk / model 

pembelajaran yang 

dikembangkan dengan 

karakteristik siswa. 

   V   

7. Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 

    V  

8. Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

    V  

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

    V  

10. Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa 

   V   

11. Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

   V   

12. Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putri. 

   V   
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13. Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

    V  

14. Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran  

   V   

15. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran  

   V   

 

 

 

B. Saran untuk Perbaikan Model Pembelajaran yang Dikembangkan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model  ini, mohon di tuliskan pada kolom 2. 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4. 

No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Panjang pematang sawah 

untuk diperpanjang 

Agar 

gerakeseimbangan 

siswa bisa terlihat 

Pemantang sawah 

diperpanjang 

.  
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Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

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

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

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

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

 

 Mengetahui. 

 Evaluator 

 

 

 Drs. Cahyo Yuwono M.Pd 
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Lampiran 4 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

 

EVALUASI MODEL PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK DALAM 

PEJASORKES MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN PERSAWAHAN 

PADA SISWA KELAS III SD NEGERI 06 TERBAN KECAMATAN JEKULO 

KABUPATEN KUDUS 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Keseimbangan Gerak 

Sasaran Program : Siswa Sekolah Dasar 

Evaluator  :  

Tanggal  : 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model pembelajaran keseimbangan dalam 

penjasorkes melalui pendekatan lingkungan sungai yang efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa usia. Sehubungan dengan hal tersebut 

kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan respon pada setiap pertanyaan 

sesuai dengan petunjuk di bawah ini. 

 

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

2. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model permainan, komentar dan saran umum, 

serta kesimpulan. 

3. Rentangan evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara dengan memberi tanda ″√″ pada kolom yang  tersedia.  

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 
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4. Komentar, kritik, dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan 

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah 

disediakan. 

D. Kualitas Model Permainan 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

Komentar 
1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 

   V   

2. Kejelasan petunjuk 

pelaksanaan model 

pembelajaran yang 

dikembangkan. 

    V  

3. Ketepatan memilih bentuk / 

model pembelajaran bagi 

siswa. 

   V   

4. Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 

   V   

5. Kesesuaian bentuk / model 

pembelajaran yang 

dikembangkan untuk 

dilakukan oleh siswa. 

    V  

6. Kesesuaian bentuk / model 

pembelajaran yang 

dikembangkan dengan 

karakteristik siswa. 

    V  

7. Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 

    V  

8. Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 

   V   

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 

    V  

10. Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa 

   V   

11. Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

   V   

12. Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putri. 

   V   

13. Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

    V  
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14. Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran  

   V   

15. Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran  

    V  

 

 

E. Saran untuk Perbaikan Model Pembelajaran yang Dikembangkan 

Petunjuk : 

4. Apabila diperlukan revisi pada model  ini, mohon di tuliskan pada kolom 2. 

5. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

6. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4. 

No Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Lintasan  Agar siswa aman 

dalam melakukan 

permainan 

Lintasan dibersihkan 

dulu dari benda-

benda yang 

membahayakan 

.  
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Komentar dan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Kesimpulan  

Model permainan ini dinyatakan : 

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

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

3. Tidak layak untuk digunakan / uji coba skala kecil 

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

 

 Mengetahui. 

 Evaluator 

 

 

 

 Zainal Arifin S.Pd 
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Lampiran 5 

Hasil Pengisian Kuesioner Ahli Penjas dan Guru Penjasorkes SD 

NO 
Aspek Penilaian 

Skor Penilaian  

Ahli Guru 

1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. 3 4 

2. Kejelasan petunjuk permainan. 5 5 

3. Ketepatan memilih bentuk / model permainan bagi 

siswa. 
4 4 

4. 
Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 4 4 

5. Kesesuaian bentuk / model permainan untuk 

dimainkan siswa. 
5 5 

6. Kesesuaian bentuk / model permainan dengan 

karakteristik siswa. 
4 5 

7. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani 

siswa. 
5 5 

8. 
Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 5 4 

9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 5 5 

10. Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 4 4 

11. Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 
4 4 

12. Dapat dimainkan siswa putra maupun putri. 4 4 

13. 
Mendorong siswa aktif bergerak. 5 5 

14. Meningkatkan  minat dan motifasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran gerak dasar 

keseimbangan 

4 4 

15. 
Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 4 5 

Jumlah Skor 65 67 

Rata-rata 4,33 4,47 

Presentase rata-rata (%) 86.66 % 89,33 % 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

Daftar Siswa Uji Skala Kecil 

 

No. Nama Jenis Kelamin 

1  Abdul Bagas Laki-laki 

2 Aisah Ainur Rohmah Perempuan 

3 Ananda Nurusyifa Perempuan 

4 Andi Rohmatus Perempuan 

5 Arya Laki-laki 

6 Audri Cynara Syhda Perempuan 

7 Evin Dwi Poronom Laki-laki 

8 Fuad Misbahul Munir Laki-laki 

9 M Arya Subekti Laki-laki 

10 Sahrul Puji Dimas’at Laki-laki 
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Lampiran 8 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 
MODEL PEMBELAJARAN KESEIMBANGAN GERAK DALAM 

PENJASORKES MELALUI PENDEKATAN LINGKUNGAN 

PERSAWAHAN PADA SISWA KELAS III SD N 6 TERBAN 

KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

jujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

3. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf A atau B sesuai dengan pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terima kasih. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

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

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

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

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

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

Nama Orang Tua    

a. Ayah   : ........................................................................... 

b. Ibu   : ........................................................................... 

Alamat ( RT / RW ) : ........................................................................... 
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II. PERTANYAAN 

A. KOGNITIF 

1. Apakah kamu tahu cara bermainkeseimbangan gerak di atas pematang sawah? 

A. Tidak B. Ya 

2. Apakah kamu tahu  aturan permainan  keseimbangan gerak dengan 

menggunakan pematang sawah? 

a. Tidak  B.   Ya 

3. Apakah  kamu tahu gerak berjalan dalam  pembelajaran  keseimbangan gerak di 

atas pematang sawah? 

a. Tidak  B.   Ya 

4. Apakah  kamu tahu gerak berlari dalam  pembelajaran  keseimbangan  di atas 

pematang sawah? 

a. Tidak  B.   Ya 

5. Apakah kamu tahu gerak berjalan sambil membawa bendera dalam 

pembelajaran  keseimbangan gerak di atas pematang sawah? 

A. Tidak B. Ya 

6. Apakah kamu tahu gerak berlari sambil membawa bendera dengan berlari di 

atas pematang sawah perlu kerja sama dengan teman satu tim? 

A. Tidak B. Ya 

7. Apakah  kamu tahu  keseimbangan gerak dengan berlari membawa bola di atas 

pematang sawah? 

A. Tidak B. Ya 

8. Apakah  kamu tahu berjalan membawa bola dalam pembelajaran  

keseimbangan gerak ini? 

A. Tidak  B.   Ya  

9. Apakah  kamu tahu cara mencocokan nomor dalam kardus dalam permainan 

keseimbangan gerak di pematang sawah? 

A. Tidak  B.   Ya 

10. Apakah pembelajaran  keseimbangan gerak  di atas pematang sawah dapat 

dimainkan oleh semua orang? 

A. Tidak B. Ya 
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B. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah menurut kamu, model pembelajaran keseimbangan gerak di 

persawahan merupakan pembelajaran yang mudah? 

a. Tidak  B.   Ya 

2. Apakah kamu bisa bermain  keseimbangan gerak di persawahan sesuai 

petunjuk gurumu? 

a. Tidak  B.   Ya 

3. Apakah kamu bisa berjalan bolak-balik dalam pembelajaran  keseimbangan 

gerak di persawahan? 

a. Tidak  B.   Ya 

4. Apakah dalam model permainan ini kamu merasa mudah dalam berlari 

bolak-balik? 

a. Tidak  B.   Ya  

5. Apakah selama berlari di atas pematang sawah tadi kamu mudah untuk 

membawa bendera? 

a. Tidak  B.   Ya 

6. Apakah selama permainan keseimbangan tadi kamu mudah membawa bola ? 

a. Tidak  B.   Ya 

7. Apakah kamu bisa mencocokan nomor ke dalam kardus bernomor ? 

a. Tidak  B.   Ya 

8. Apakah kamu merasa sulit berlari di atas pematang  di lingkungan 

persawahan tadi? 

a. Tidak  B.   Ya 

9. Apakah kamu merasa mudah menjaga  keseimbangan gerak saat 

melakukan permainan keseimbangan tadi ? 

a. Tidak  B.   Ya 

10. Apakah cara  keseimbangan gerak dengan berlari di atas pematang sawah 

tadi lebih mudah daripada dengan berlari melewati titian balok? 

a. Tidak  B.   Ya 
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C. AFEKTIF 

1. Apakah selama ini kamu sering berlari-lari di tempat lapang? 

A. Tidak B. Ya 

2. Apakah kamu merasa gembira setelah berhasil berlari di atas pematang 

sawah tanpa terpeleset? 

A. Tidak B. Ya 

3. Apakah kamu senang berlari di atas pematang sawah ini? 

A. Tidak B. Ya 

4. Apakah kamu semangat dalam melakukan pembelajaran  keseimbangan 

gerak ini? 

A. Tidak B. Ya 

5. Apakah kamu bisa menerima seandainya kalah dalam bertanding? 

A. Tidak B. Ya 

6. Apakah kamu bisa menghormati lawan bertanding dalam belari di atas 

pematang sawah? 

A. Tidak B. Ya 

7. Apabila dalam permainan kamu melakukan pelanggaran, apakah kamu 

akan segera minta maaf? 

A. Tidak B. Ya 

8. Apakah kamu selalu jujur dalam melakukan permainan keseimbangan 

gerek ini ? 

A. Tidak B. Ya 

9. Apakah kamu ingin belajar  keseimbangan gerak ini lagi? 

A. Tidak B. Ya 

10. Apakah kamu mau mengajak teman yang lain untuk berlatih pembelajaran  

keseimbangan gerak dengan berlari di atas pematang sawah lagi? 

A. Tidak B. Ya 
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Lampiran 9 

HASIL REKAPITULASI KUESIONER UJI COBA SKALA KECIL 

SISWA KELAS V SD NEGERI 06 TERBAN 

 

A. Aspek Psikomotorik 

No. Nama 
Psikomotorik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abagas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Aisah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ananda  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 Andi 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

5 Arya 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 Audri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Citra 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 Evin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Fuad 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 Hilda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

11 Meyla 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

12 M Arya 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

JUMLAH 11 11 9 11 11 10 11 11 11 11 

 

B. Aspek Kognitif 

No. Nama 
Kognitif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abagas 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

2 Aisah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ananda 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 Andi  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Arya 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

6 Audri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Citra 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 Evin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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No. Nama 
Kognitif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Fuad 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

10 Hilda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

11 Meyla 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

12 M Arya 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

JUMLAH 11 7 11 11 9 8 12 10 11 12 

 

C. Aspek Afektif 

No. Nama 
Afektif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abagas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Aisah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

3 Ananda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4 Andi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Arya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

6 Aundri 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 Citra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Evin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Fuad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Hilda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Meyla 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

12 M Arya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUMLAH 

 

12 11 12 11 12 12 10 10 12 
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Lampiran 10 

Data Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=12) 

 

Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

I. Kognitif 

 
 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

91,67% 

 

 

 

91,67% 

 

 

 

75% 

 

 

91,67% 

 

 

91,67% 

 

 

83,33% 

 

 

91,67% 

 

 

91,67% 

 

 

 

91,67% 

 

 

 

91,67% 

 

 

91,67% 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 
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Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

58,33% 

 

91,67% 

 

91,67% 

 

 

 

75% 

 

 

66,67% 

 

 

100% 

 

83,33% 

 

 

 

 

91,67% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

91,67% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Cukup Baik 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik  

 

 

Cukup Baik  

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 
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Aspek Jawaban Persentase Kriteria 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

91,67% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

83,33% 

 

 

83,33% 

 

 

 

100% 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Rata-rata 89,72 % Baik 
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Lampiran 11 

Daftar Siswa Kelas III SD N 6 TERBAN 

Nomor 

Urut 
Nama Siswa 

Jenis 

Kelamin 

1  Adit Laki-laki 

2 Alvan Laki-laki 

3 Anjar Laki-laki 

4 Aris Laki-laki 

5 Avena Perempuan 

6 Chaerul Laki-laki 

7 Dede Laki-laki 

8 Dhita Perempuan 

9 Dian Perempuan 

10 Dodi Laki 

11 Doni Laki 

12 Dwi Ani Perempuan 

13 Dwi Asih Perempuan 

14 Iman Laki-laki 

15 Maharani Perempuan 

16 Mela Perempuan 

17 Miftah Laki-laki 

18 Milati Perempuan 

19 Ratna Perempuan 

20 Restu Perempuan 

21 Septiana Perempuan 

22 Sri Rahayu Perempuan 

23 Tika Perempuan 

24 Wari Perempuan 

 

Keterangan:  

Siswa Putra: 10 anak, Siswa Putri: 14 anak, Jumlah siswa: 24 
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Lampiran 12 

HASIL REKAPITULASI KUESIONER UJI COBA LAPANGAN 

SISWA KELAS III SD NEGERI 06 TERBAN 

 

1. ASPEK PSIKOMOTORIK 

No. Nama 
Psikomotorik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Adit 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

2 Alvan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Anjar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Aris 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

5 Avena 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 Chaerul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Dede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Dhita 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

9 Dian 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

10 Dodi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Doni 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

12 Dwi Ani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 Dwi Asih 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

14 Iman 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

15 Maharani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Mela 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

17 Miftah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Milati 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

19 Ratna 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

20 Restu 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

21 Septiana 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 Sri Rahayu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

23 Tika 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

24 Wari 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

Jumlah 21 22 19 21 15 21 19 20 17 23 
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2. ASPEK KOGNITIF 

 

No. 

  

Nama 

  

Kognitif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Adit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Alvan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Anjar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Aris 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

5 Avena 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

6 Chaerul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Dede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Dhita 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 Dian 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 Dodi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Doni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Dwi Ani 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

13 Dwi Asih 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

14 Iman 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 Maharani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Mela 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

17 Miftah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Milati 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 Ratna 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

20 Restu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Septiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Sri Rahayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Tika 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

24 Wari 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

  Jumlah 21 21 19 19 20 22 23 21 20 21 
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3. ASPEK AFEKTIF 

No. 

  

Nama 

 

Afektif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Adit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Alvan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

3 Anjar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4 Aris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Avena 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

6 Chaerul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Dede 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Dhita 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 Dian 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 Dodi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Doni 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

12 Dwi Ani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Dwi Asih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Iman 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

15 Maharani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Mela 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

17 Miftah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Milati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Ratna 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

20 Restu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

21 Septiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Sri Rahayu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

23 Tika 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

24 Wari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Jumlah 24 23 23 23 24 23 22 20 19 21 
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Lampiran 13 

Hasil Analisis Data Uji Coba Kelompok Kecil 

a.) Aspek psikomotorik 

1. Aspek memainkan model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek  lingkungan yang digunakan dalam model permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan didapat persentase 91,67%.. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek berjalan dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan 

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

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

4. Aspek berlari dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek berjalan membawa bendera, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek membawa bola, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 
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7. Aspek mencocokan nomor, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek berlari jinjit, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan . 

9. Aspek menjaga keseimbangan, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10. Aspek kemudahan permainan, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

b.) Soal kognitif  

1. Aspek pengetahuan cara permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan aturan permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 58,33%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup sehingga aspek 

ini dapat digunakan (bersyarat). 

3. Aspek pengetahuan keseimbangan berjalan dalam permainan keseimbangan 

gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persense 91,67%. 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

4. Aspek pengetahuan keseimbangan berlari dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 91,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek pengetahuan berjalan dengan membawa bendera dalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek pengetahuan berlari dengan membawa benderadalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

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

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

7. Aspek pengetahuan berlari dengan membawa bola dalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

8. Aspek berjalan membawa bola, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 
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9. Aspek pengetahuan mencocokan nomor dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 91,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

10. Aspek kemudahan melakukan permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik  sehingga aspek ini dapat digunakan. 

c.) Soal afektif 

1. Aspek ketertarikan dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek gembira dalam bermain keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek perasaan senang dalam permainan, didapat persentase 96,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4. Aspek semangat dalam bermain, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan . 
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5. Aspek menerima kekalahan dalam permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek menghormati lawan dalam permainan, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

7. Aspek fair play dalam permainan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek kejujuran, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan  kriteria yang telah 

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

digunakan. 

9. Aspek ketertarikan, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup sehingga aspek ini 

dapat digunakan (bersyarat). 

10. Aspek bersedia mengajakteman untuk melakukan permainan keseimbangan 

gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan kembali, didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan  maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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Lampiran 14 

Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

a.) Aspek psikomotorik 

1. Aspek memainkan model permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan didapat persentase 79,17%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

2. Aspek  lingkungan yang digunakan dalam model permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan didapat persentase 91,67%.. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek berjalan dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah 

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

digunakan. 

4. Aspek berlari dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan didapat persentase 83,61%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

5. Aspek berjalan membawa bendera, didapat persentase 62,50%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup 

sehingga aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 
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6. Aspek membawa bola, didapat persentase 83,33%%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

7. Aspek mencocokan nomor, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

8. Aspek berlari jinjit, didapat persentase 83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah 

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

digunakan . 

9. Aspek menjaga keseimbangan, didapat persentase 66,67%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria cukup sehingga 

aspek ini dapat digunakan (bersyarat). 

10. Aspek kemudahan permainan, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

b.) Soal kognitif  

1. Aspek pengetahuan cara permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 87,50%. Berdasarkan kriteria yang 

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

dapat digunakan. 

2. Aspek pengetahuan aturan permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 87,50%. Berdasarkan kriteria yang 
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telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan . 

3. Aspek pengetahuan keseibangan berjalan dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persense 79,17%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

4. Aspek pengetahuan keseimbangan berlari dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 70,83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Aspek pengetahuan berjalan dengan membawa bendera dalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

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

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek pengetahuan berlari dengan membawa benderadalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

persentase 91,67 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7. Aspek pengetahuan berlari dengan membawa bola dalam permainan 

keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat 

persentase 87,50%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 
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8. Aspek berjalan membawa bola, didapat persentase 87,50%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

9. Aspek pengetahuan mencocokan nomor dalam permainan keseimbangan gerak 

melalui pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan  

10. Aspek kemudahan melakukan permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase75%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik  sehingga 

aspek ini dapat digunakan . 

c.) Soal afektif 

1. Aspek ketertarikan dalam permainan keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

2. Aspek gembira dalam bermain keseimbangan gerak melalui pendekatan 

lingkungan persawahan, didapat persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

3. Aspek perasaan senang dalam permainan, didapat persentase 95,83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 



98 
 

  
 

4. Aspek semangat dalam bermain, didapat persentase 95,83%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan . 

5. Aspek menerima kekalahan dalam permainan keseimbangan gerak melalui 

pendekatan lingkungan persawahan, didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Aspek menghormati lawan dalam permainan, didapat persentase 95,83%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 

7. Aspek fair play dalam permainan, didapat persentase 91,67%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8. Aspek kejujuran, didapat persentase 79,17%. Berdasarkan  kriteria yang telah 

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

digunakan. 

9. Aspek ketertarikan, didapat persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah 

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

digunakan. 

10. Aspek bersedia mengajakteman untuk melakukan permainan keseimbangan 

gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan kembali, didapat persentase 

83,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan  maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan . 
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Lampiran 16 

Dokumentasi Penelitian Uji Skala Kecil 
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