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SARI 

Sri Mulyanti. 2012. Pengembangan Model Permainan Kasti Menggunakan 
Pemukul Paddel Dan Lapangan Segitiga Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 
Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang 2012/2013. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran 
permainan kasti dapat mengembangkan pembelajaran penjasorkes pada siswa kelas 
V di SD Negeri 1 Pandan kecamatan pancur kabupaten rembang. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui produk pengembangan model pembelajaran permainan kasti 
pada siswa kelas V di SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang 
Tahun 2012/2013. 

Metode : Pengembangan ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu 
pada model pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu: (1) 
melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk observasi 
lapangan dan kajian pustaka. (2) Mengembangkan bentuk produk awal (berupa 
peraturan permainan kasti modifikasi alat pemukul paddel dan lapangan segitiga). (3) 
Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli Penjas dan ahli kasti, serta uji coba 
kelompok kecil, dengan menggunakan koesioner dan konsultasi serta evaluasi yang 
kemudian dianalisis. (4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari 
evaluasi ahli dan uji coba kelompok kecil (10 siswa). Revisi ini digunakan untuk 
perbaikan tehadap produk awal yang dibuat oleh peneliti. (5) Uji coba lapangan 
(30siswa). (6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba 
lapangan. (7)Hasil model pembelajaran permainan kasti modifikasi alat pemukul 
paddel dan lapangan segitiga pada siswa kelas V SD N 1 Pandan yang dihasilkan 
melalui revisi uji lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli, uji kelompok kecil, dan uji coba 
lapangan.Data berupa hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk 
perbaikan produk, dan hasil pengisian koesioner oleh siswa.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif persentase untuk mengungkap aspek psikomotorik, 
kognitif, dan afektif siswa setelah menggunakan produk. 

Hasil Dari hasil uji coba dari ahli Penjas 80,0 % (baik/layak),ahli kasti 
73,3%(baik/layak), uji coba skala kecil 87,3 % (baik/layak), dan uji coba lapangan 
89,5 % (sangat baik/sangat layak).  

Kesimpulan : Dari hasil uji skala kecil, uji lapangan menjadikan produk 
pengembangan model pembelajaran menggunakan paddel dan lapangan segitiga 
layak dipakai sebagai alternatif pembelajaran penjasorkes siswa kelas V SD Negeri 1  
Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Saran : bagi guru penjasorkes SD 
Negeri 1 Pandan dapat mengguanakan  produk model permainan kasti menggunakan 
pemukul paddel dan lapangan segitiga ini sebagai hasil pengembangan model 
pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya dalam kehidupan suatu bangsa,faktor pendidikan mempunyai 

peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup 

bangsa tersebut. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi kehidupan yang akan 

datang hal ini merupakan tanggung  jawab bersama antara pemerintah, anggota 

masyarakat dan orang tua. Untuk mencapai keberhasilan ini, perlu dukungan dan 

partisipasi aktif yang bersifat terus menerus semua pihak. Pembangunan di bidang 

pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas manusia. Salah satu upaya itu adalah mewujudkan bentuk manusia Indonesia 

yang sehat, kuat terampil dan bermoral melalui pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan 

individu secara organik, neurumuskuler, intelektual dan emosional (Ade 

Mardiana,dkk. 2009:1.15). Pendidikan jasmani diharapkan dapat mencapai tujuan 

Pendidikan Nasional yang sudah tercantum dalam GBHN. Atas dasar diatas maka 

pendidikan jasmani mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan 

pengembangan individu atau perorangan bahkan kelompok untung menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental sosial,emosional secara serasi 
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seimbang. Dengan demikian peranan pendidikan jasmani tak kalah pentingnya 

dengan pendidikan pada mata pelajaran yang lain. Pembelajaran pendidikan jasmani 

di sekolah dasar bertujuan membantu siswa dalam meningkatkan, memperbaiki 

derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui pengertian pengembangan sikap 

positif dan ketrampilan gerak dasar serta sebagai aktifitas jasmani. 

Pendidikan jasmani di sekolah dasar pada hakekatnya mempunyai arti, peran, 

dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya menciptakan suatu msyarakat 

yang sehat. Karena peserta didik di sekolah dasar adalah kelompok masyarakat yang 

sedang tumbuh berkembang, ingin rasa gembira dalam bermain dan memiliki 

kerawanan yang memerlukan suatu wadah pembinaan yang sangat tepat 

(Soemitro,1992:5). 

Penyelenggaraan pendidikan jasmani di sekolah dasar selama ini berorientasi 

pada pengajaran cabang-cabang olahraga yang sifatnya mengarah pada penguasaan 

teknik. Pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah gerak. Dalam pengertian ini ada 

dua hal yang harus dipahami yaitu menjadikan gerak sebagai alat pendidikan dan 

menjadikan sebagai alat pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik. Oleh 

karena itu peserta didik dituntut untuk membangkitkan gairah dan motivasi anak 

dalam gerak. Karena bergerak tidak hanya merupakan kebutuhan alami peserta didik 

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

Sementara itu dari sisi lain aktivitas geraknya dapat meningkatkan kemampuan 

intelektual anak didik (Soemitro,1992:3). 

Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan mendasar yang 

paling penting keberadaanya dalam mendukung pendidikan nasional. Kedudukan 
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sekolah dasar dianggap sangat penting keberadaannya karena sekolah dasar 

merupakan pendidikan yang membekali atau memberikan dasar-dasar dan 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. 

Menurut Abdul Kader Ateng (1992:73), selama sekolah dasar anakmemperoleh 

ketrampilan-ketrampilan dasar yang berpengaruh pada keberadaannya yang sekarang 

dan yang akan digunakan selama masa hidupnya.  

Pendidikan jasmani adalah salah satu bidang studi yang diajarkan 

dipendidikan dasar. Pendidikan jasmani di sekolah mempunyai peran yang unik 

dibanding mata pelajaran lain, karena melalui pendidikan jasmani selain dapat 

digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotorik juga ikut berperan 

dalam aspek kognitif dan efektif secara serasi dan seimbang. 

Pada hakekatnya pendidikan jasmani adalah gerak. Dahulu, paradigma yang 

berkembang pada penjas adalah lebih menekankan anak dapat melakukan teknik 

dengan benar. Akan tetapi paradigma yangg berkembang sekarang adalah 

pembelajaran penjas yang baik bertujuan mengembangkan sikap positif terhadap 

gerak atau aktivitas jasmani, permainan dan olahraga. Aktivitas jasmani atau gerak 

manusia sangat berhubungan dengan denyut nadi, sehingga kondisi tubuh dan dan 

kualitas gerak yang dilakukan manusia dapat terdeteksi dengan pengukuran denyut 

nadi. Denyut nadi atau pulpus adalah perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang 

dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah (Oktia Woro 

Kasmini,1999:7). Aktivitas jasmani dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuannya tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terkait baik pihak sekolah 

dan masyarakat sekitar karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka 
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akan tercapai tujuan yang akan diinginkan. Selain peranan pihak-pihak tertentu 

kondisi lingkungan sekolah juga mendukung proses pembelajaran disekolah. 

Kemudian selain lingkungan sekolah juga, kreatifitas seorang guru dalam proses 

mengajar itu sangat perlu sehingga dapat menunjang keberhasilan prosesbelajar 

mengajar. Banyak hal yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengembangkan 

kreatifitanya salah satunya dengan modifikasi bentuk permainan ke dalam suatu 

pembelajaran. Modifikasi adalah menganalisa dan mengembangkan materi pelajaran 

dengan cara meruntutkannya dalam bentuk aktivitas belajar potensial yang dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya (Adang Suherman,2000:1). Modifikasi 

permainan khususnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani terutama di 

lingkungan sekolah dasar sangatlah penting. Melihat karasteristik dari anak usia 

sekolah dasar yang memiliki kecenderungan bergerak maka pembelajaran dalam 

bentuk permainan dapat menjadi suatu alternatif yang mempermudah penyampaian 

materi dari guru kepada siswanya. Jika anak merasa jenuh dengan suatu 

pembelajaran, maka akan sulit untuk bagi mereka menangkap materi yang 

disampaikan oleh guru. Mengajarkan permainan juga merupakan suatu alat dalam 

pembentukan proses pembelajaran jasmani yang menunjang untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Pendidikan modern terdapat bahwa bermain merupakan alat pendidikan 

(Soemitro,1992:3). Didalam aktivitas bermain, fungsi jasmani dan rohani anak ikut 

terlatih. Oleh karena itu, kita harus dapat memberikan permainan yang menarik 

perhatian anak sehingga aktivitas geraknya terarah secara optimal. Jenis permainan 

dalam pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar terdiri dari permainan bola kecil ( 
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contohnya permainan bola basket), dan permainan tradisionil (contohnya gobag 

sodor). 

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang akan digunakan adalah 

permainan kasti yang telah dikembangkan baik peraturan maupun alat yang 

digunakan. Kasti merupakan salah satu jenis olahraga permainan bola kecil yang 

sangat populer di Indonesia. Anak usia sekolah dasar tentunya mengenal permainan 

ini karena kasti sering dijadikan salah satu alternatif pembelajaran permainan bola 

kecil di sekolah. Selain itu pendidikan jasmani melalui permainan kasti juga 

ditujukan untuk mengembangkan konsep gerak dan meningkatkan kesegaran 

jasmani. Menurut Supriyati (2009:1), apabila permainan bola kasti ini dilakukan 

secara benar dan baik, maka akan memiliki tingkat kesegaran jasmani yang lebih 

baik. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini berawal dari pengamatan 

di lapangan saat anak kelas V SD Negeri 1 Pandan melakukan permainan kasti, 

peneliti melihat sebagian siswa khususnya siswa perempuan yang tidak begitu 

tertarik untuk melakukan permainan ini. Mereka menganggap permainan ini sulit 

dilakukan, selain itu mereka juga takut dengan bola kasti yang digunakan karena jika 

terkena badan. Saat peneliti mengamati jalannya permainan terlihat sikap sportivitas 

diantara anak-anak masih kurang, mereka terkadang beradu mulut karena terasa sakit 

terkena lemparan bola bahkan ada juga yang menangis dan dendam terhadap 

temanya. Cara memegang bola pun mereka kurang bersungguh-sungguh. Sehingga 

jarang anak yang berhasil melakukan pukulan bola. Karena itu peneliti memodifikasi 

beberapa peralatan kasti misalnya bola yang digunakan adalah plastik-plastik yang 

sudah jadi sampah kita buat bola dan divariasi ekor dari kantung plastik yang 
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berwarna, peneliti juga memodifikasi permainan untuk membuat siswa merasa 

senang dalam melakukan permainan inibaik dengan peraturan maupun peralatan 

yang digunakan. Melalui modifikasi ini siswa dapat menanamkan nuansa pendidikan 

dengan mengedepankan sikap sportivitas,jujur, kerja sama dan aspek lainnya.tidak 

lupa ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa dimasukkan dalam pembelajaran 

modifikasi permainan kasti ini. 

Dalam penelitian, sempel yang digunakan adalah siswa kelas V sekolah 

dasar. Peneliti mengambil sempel kelas V karena mengacu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dengan standar kompetensi untuk semester 2: 

mempraktikan gerak dasar ke dalam permainan bola kecil,olahraga dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Kompetensi dasar : mempraktikan gerak dasar 

berbagai gerakan yang bervariasi dalam permainan bola kecil beregu dengan 

peraturan yang dimodifikasi, serta nilai-nilai kerjasama regu, sportifitas, dan 

kejujuran. Selain itu karakteristik siswa kelas V yang aktif bergerak juga salah satu 

pertimbangan dalam memilih sempel. 

SD Negeri 1 Pandan merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Pandan 

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Terletak di pinggir jalan pedesaan. Sekolah 

ini tidak memiliki lapangan olahraga dan aktifitas olahraga sering dilakukan 

dilapangan Desa Pandan yang dekat dengan sekolah. Selain itu peralatan olahraga 

yang dimiliki sekolah ini masih sederhana. Oleh karena itu peneliti memilih sekolah 

ini karena ingin memberikan sebuah alternatif permainan dari pengembangan 

permainan kasti agar siswa melakukan aktivitas pembelajaran penjas merasa senang 
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dan mau bergerak. Dengan sedikit modifikasi peralatan juga akan membantu guru 

penjasorkes agar terpacu kreativitas dalam mengatasi keterbatasan peralatan. 

Dari latar belakang diatas peneliti dapat menyimpulkan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, yaitu: 

a. Paradigma pembelajaran penjas dahulu lebih menekankan anak harus bisa 

menguasai teknik yang diberikan dengan baik, namun paradigma mempelajari 

penjas yang berkembang sekarang yang terpenting anak sudah mau bergerak dan 

gembira. 

b. Kasti merupakan permainan yang terkenal dikalangan siswa sekolah dasar 

namun perlu ada pengembangan dari permainan ini agar lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat meningkatkan aktivitas geraknya. 

c. Usia anak sekolah dasar merupakan usia yang sangat penting dalam 

meningkatkan gerak dasar sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tingkat usia dengan tingkat usia pertumbuhan dan perkembangan gerak 

dasarnya. 

d. Permainan merupakan alat untuk mendidik siswa, oleh karena itu harus 

dikembangkan berbagai jenis permainan yang menarik dan menyenangkan 

dengan mengedepankan sikap sportivitas, jujur, kerja sama,dan aspek-aspek 

lainya. Tidak lupa didalamnya mengandung ranah kognitif,afektif, dan 

psikomotorik siswa. 

e. Pembelajaran permainan bola kasti yang diberikan guru masih belum dikemas 

dalam bentuk modifikasi, sehingga dijumpai siswa yang kurang antusias, bosan 

dan malas untuk bergerak.  
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1.2.Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui dan mengalami uraian diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengembangan Model 

Permainan Kasti Menggunakan Pemukul Paddel Dan Lapangan Segitiga Dalam 

Pembelajaran Penjas Bagi Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur 

Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2011/2012. 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk mengetahui hasil 

model pengembangan pembelajaran penjasorkes melalui modifikasi permainan kasti 

yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani sehingga dapat mengembangkan berbagai aspek 

pembelajaran dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 

1.4.  Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

ini berupa permainan kasti yang dimodifikasi yang sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar yang dapat mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, 

afektif, psikomotor) secara efektif dan efisien,dapat meningkatkan intensitas fisik 

sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud,serta dapat mengatasi kesulitan dalam 

pembelajaran permainan olahraga yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Efektif 

yaitu sesuai dengan produk yang diinginkan, dan efisien yaitu sesuai dengan yang 

seharusnya dilakukan atau sesuai dengan ingin dicapai. 
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1.5. Pentingnya Pengembangan 

1.5.1. Bagi siswa 

Dengan diterapkanya Pengembangan Model Permainan Kasti Menggunakan 

Pemukul Paddel Dan Lapangan Segitiga  Dalam Pembelajaran Penjas Bagi Siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Siswa 

menjadi lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Jasmani 

dan siswa lebih mudah mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Jasmani. 

1.5.2. Bagi Guru Pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar bidang studi penjasorkes pada 

umumnya dan permainan kasti modifikasi pada khususnya. Sebagai modifikasi guru 

penjasorkes agar kreatif dan inovatif membuat model pembelajaran atau suatu 

modifikasi permainan yang sesuai dengan karakteristik siswa.  

1.5.3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan inspirasi bila kelak 

peneliti menjadi seorang atau sebagai seseorang yang ahli dalam bidang 

olahraga.Dalam pembelajaran penjasorkes itu dibutuhkan suatu pendekatan terhadap 

cabang olahraga, salah satunya melalui permainan. 

1.6. Sumber Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber pemecahan masalah 

diantaranya adalah : 
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1. Dalam pembelajaran penjas, guru dapat melakukan modifikasi terhadap 

permainan yang akan diberikan kepada siswa agar dapat memudahkan siswa 

dalam melakukan dan memahaminya.  

2. Guru penjas harus memberikan pembelajaran yang kreatif, aktif, menarik dan 

tidak membosankan agar dapat menimbulkan rasa senang terhadap siswa. 

3. Guru penjas harus menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung 

pembelajaran penjas agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. 

Menurut Aussie (1996) dalam Samsudin (2008 : 73), pengembangan modifikasi di 

Australia dilakukan dengan pertimbangan : 

1. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang 

dewasa. 

2. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi 

cedera pada anak.  

3. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak 

lebih cepat dibanding dengan peralatan standar untuk orang dewasa. 

4. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada 

anak-anak dalam situasi kompetitif (Samsudin, 2008 : 73). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 .  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir secara ilmiah 

dalam rangka untuk pemecahan permasalahan, pada kajian pustaka ini dimuat 

beberapa pendapat para pakar dan ahli. 

2.1.1 Model Pembelajaran  

2.1.1.1 . Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung di dalam model pembelajaran adalah 

berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. 

Contoh strategi pengajaran yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar 

mengajar adalah manajemen kelas, pengelompokan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran. Dalam pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai 

pusat dari proses, antara lain guru berperan sebagai sumber informasi, pengelola 

kelas dan menjadi figur yang harus diteladani. Masing-masing model memiliki 

prinsip-prinsip respon, yang artinya guru dapat menanggapi atas apa yang dilakukan 

siswa dan bagaimana menghargainya. Namun demikian, dalam model lainnya bentuk 

respons itu tidak sama seperti guru dalam memberikan penghargaan kepada siswa 

dalam bentuk sikap yang tidak memihak kepada salah satu siswa misalnya. Selain 
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model-model pembelajaran yang perlu diperhatikan, juga sistem penunjang. Sistem 

penunjang ini merupakan suatu keadaan ada diluar model pembelajaran, namun 

memberikan dampak dalam menentukan sukses tidaknya model itu. Sistem yang 

dimaksud adalah taraf keterampilan siswa, kapasitas belajar, dan fasilitas belajar 

untuk mendukung penerapan model tersebut. 

2.1.1.2 Model-model Pembelajaran 

a) Model Interaksi Sosial  

Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang akan 

dan harus berinteraksi sosial dengan lingkungan lainnya. Dengan demikian 

diharapkan siswa mampu mengembangkan dirinya dan pikirannya untuk 

disumbangkan kepada lingkungan sosialnya. 

b) Model Informasi 

Model ini bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa dalam hal 

menerima, menyimpan, mengolah dan menggunakan informasi. Dengan cara seperti 

ini diharapkan siswa mampu mengakomodasi berbagai macam inovasi, melahirkan 

ide-ide yang berorientasi masa depan, dan mampu memecahkan persoalan yang 

dihadapi baik oleh dirinya maupun orang lain. 

c) Model Personal  

Model ini bertujuan untuk kepribadian siswa. Fokus utamanya adalah pada 

proses yang memberikan peluang pada setiap siswa untuk mengelola dan 

mengembangkan jati dirinya 
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d) Model Perilaku 

Model ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa yang terukur. Fokus 

utamanya mengenai perubahan tingkah laku ini didasarkan pada prinsip rangsangan 

dan jawaban.(Husdarta dan Yudha M. Saputra,2000:35-39) 

2.1.2 Pengembangan 

 Pengembangandalam pengertian yang sangat umum, berarti pertumbuhan, 

perubahan secara perlahan (evolusi), dan perubahan secara bertahap. Pengertian ini 

kemudian diterapkan dalam berbagai bidang kajian dan praktik yang berbeda. 

Misalnya dalam pengembangan organisasi, Bennis (dalam Richey,Klein dan Nelson, 

1996), menyatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu strategi untuk 

mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur organisasi sehingga organisasi 

tersebut dapat beradaptasi ke arah yang lebih baik untuk menghadapi tantangan-

tantangan baru. Dalam bidang teknologi pembelajaran (instructional technology), 

pengembangan memiliki arti yang agak khusus. Menurut Seels & Richey (1994), 

pengembangan berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi 

rancangan ke dalam bentuk fisik. Atau, dengan ungkapan lain, pengembangan berarti 

proses menghasilkan bahan –bahan pembelajaran. Menurut Tessmer and Richey 

(1997), pengembangan mungkin memusatkan perhatiannya tidak hanya analisis 

kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis 

kontekstual.(Punaji Setyosari, 2010: 195-197). 
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2.1.2.1 Pengertian Penelitian dan Pengembangan  (Research and Development) 

 Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

ResearchandDevelopment adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan 

dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat 

luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. ( 

sugiyono, 2009:407-408) 

2.1.3 Pendidikan Jasmani 

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan dan merupakan 

alat pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung 

tidak terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromuskuler, intelektual, 

dan sosial. 

2.1.3.2 Tujuan Pendidikan Dari Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah pergaulan pedagogik dalam dunia gerak dan 

penghayatan jasmani. Juga dikatakan bahwa guru pendidikan jasmani mencoba 

mencapai tujuannya dengan mengajarkan dan memajukan aktivitas-aktivitas jasmani. 
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Pendidikan jasmani menampakkan dirinya keluar sebagai pengajaran dalam latihan 

jasmani atau sebagai pengajaran gerak. Isi dari aspek pendidikan ini ditentukan oleh 

intense-intensi pedagogik atau tujuan-tujuan pendidikan yang dipakai sebagai 

pegangan oleh guru pendidikan jasmani. Sesuai dengan berbagai modalitas dari 

hubungan manusia dengan dunianya: dengan benda-benda, dengan orang lain dan 

dengan dirinya sendiri maka tujuan-tujuan yang dapat diraih adalah sebagai berikut : 

a. Pembentukan gerak  

1. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak 

2. Penghayatan ruang, waktu, dan bentuk serta pengembangan perasaan irama 

3. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri 

4. Memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap 

5. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak 

b. Pembentukan prestasi 

1. Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan 

2. Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestasi(kemauan, konsentrasi, 

keuletan, kewaspadaan, kepercayaan pada diri sendiri) 

3. Penguasaan emosi 

4. Belajar mengenal kemampuan  dan keterbatasan diri 

c. Pembentukan gerak  

1. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak 

2. Penghayatan ruang, waktu, dan bentuk serta pengembangan perasaan irama 
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3. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri 

4. Memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap 

5. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak dengan melakukan 

pengalaman gerak 

d     Pembentukan prestasi 

1. Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan mengajarkan 

ketangkasan-ketangkasan 

2. Belajar mengarahkan diri pada pencapaian prestassi(kemauan, konsentrasi, 

keuletan, kewaspadaan, kepercayaan pada diri sendiri) 

3. Penguasaan emosi 

4. Belajar mengenal kemampuan  dan keterbatasan diri 

5. Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat dan bidang 

prestasi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat dan dalam olahraga 

e      Pembentukan sosial  

1. Pengakuan dan penerimaan peraturan-peraturan dan norma-norma bersama 

2. Mengikut sertakan ke dalam struktur kelompok fungsional, belajar 

bekerjasama, menerima pimpinan dan memberikan pimpinan 

3. Pengembangan perasaan kemasyarakatan, dan pengakuan terhadap orang lain 

sebagai pribadi-pribadi 

4. Belajar bertanggung jawab terhadap orang lain, memberi pertolongan, 

memberi perlingdungan dan berkorban 

5. Belajar mengenal dan mengalami bentuk-bentuk pelepas lelah secara aktif 

untuk pengisian waktu senggang 
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f     Pertumbuhan badan 

1. Peningkatan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat tumbuh, bersikap, dan 

bergerak dengan baik dan untuk dapat berprestasi secara optimal 

2. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rasa tanggung jawab terhadap 

kesehatan diri dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. (Abdulkadir 

Ateng. 1992 : 2-7) 

2.1.4 Metode Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

 Menurut Sukintaka metode merupakan cara untuk memperoleh jawaban 

terhadap pertanyaan bagaimana cara mengajar. Jadi yang dimaksud dengan metode 

di sini adalah bagaimana cara mengajar sesuatu, agar dapat mencapai tujuan dengan 

efektif. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaiaan tujuan. Metode yang 

dilaksanakan oleh seseorang guru terhadap sekelompok murid dapat dikatakan 

berhasil dengan baik, belum tentu dapat dilaksanakan oleh seseorang guru terhadap 

kelompok murid yang sama. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh sifat, falsafah, 

dan situasi mereka berbeda. Untuk menetapkan apakah sebuah metode itu baik atau 

tidak, diperlukan patokan-patokan yang bersumber dari beberapa faktor. Beberapa 

bentuk metode yang dikemukakan oleh Sukintaka (1992: 76), antara lain adalah: 

a. Bentuk bermain 

b. Bentuk ceritera 

c. Bentuk gerak dan lagu 

d. Bentuk meniru 

e. Bentuk tugas 
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f. Bentuk komando 

g. Bentuk latihan 

h. Bentuk modifikasi yang mengarah pada pengubahan bentuk olahraga prestasi 

yang disesuaikan dengan kemampuan anak. 

i. Bentuk lomba 

2.1.5 Makna Bermain Dalam Pendidikan 

 Para pakar membahas kaitan bermain dan pendidikan. Dari pendapat-

pendapat tersebut dapat ditentukan makna bermain dalam pendidikan sebagai 

berikut: 

1. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sukarela atas dasar rasa 

senang. 

2. Bermain  dengan rasa senang, menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

spontan. 

3. Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan, kadang-kadang 

memerlukan kerjasama dengan teman, menghormati lawan, mengetahui 

kemampuan lawan, patuh pada peraturan, dan mengetahui kemampuan dirinya 

sendiri (Sukintaka, 1992:7). 

2.1.6.  Modifikasi Permainan 

2.1.6.1. Modifikasi Pembelajaran Penjas 

       Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu, 
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“ Developmentally Appropriate Practice” (DAP). Artinya adalah tugas ajar yang 

diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu 

mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar tersebut harus sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang 

sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan 

karakteristik setiap individu serta mendorongnya kearah perubahan yang lebih baik. 

       Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar pembelajaran mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP, termasuk didalamnya 

“body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan prisip utama dalam 

memodifikasi pembelajaran penjas. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran yang potensial dalam memperlancar siswa 

dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang 

tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih tinggi (Bahagia dan 

Suherman 2000 : 1). Cara-cara memodifikasi pembelajaran akan lebih tercermin dari 

aktifitas pembelajaran yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pembelajaran. 

Selanjutnya guru-guru pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa 

dan harus dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasi. Disamping 

pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang tujuan, karakteristik, materi, kondisi 

lingkungan, keadaan sarana, prasarana dan media pengajaran pendidikan jasmani 

yang dimiliki oleh sekolah akan mewarnai kegiatan pembelajaran itu sendiri dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari yang paling dirasakan oleh guru pendidikan 
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jasmani adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana serta prasarana jasmani 

merupakan media pembelajaran pendidikan jasmani sangat diperlukan. 

       Minimnya sarana dan prasarana pendidikan jasmani di sekolah-sekolah, menurut 

seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan 

mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Seorang guru 

pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan sesuatu semenarik 

mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pembelajaran penjas 

yang diberikan. Banyak hal-hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani untuk kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

       Dengan melakukan modifikasi sarana maupun prasarana, tidak akan mengurangi 

aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. Bahkan 

sebaliknya, karena siswa bisa difasilitasi untuk lebih banyak bergerak, melalui 

pendekatan bermain dengan suasana riang gembira. 

2.1.6.2. Prinsip-prinsip Modifikasi 

1) Modifikasi Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam kurikulum pada dasarnya merupakan keterampilan-

keterampilan yang akan dipelajari siswa tersebut dengan cara mengurangi atau 

menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. Misalnya dengan cara 

menganalisis dan membagi keterampilan keseluruhan. (Adang Suherman, 2000 : 

4) 
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2) Modifikasi Lingkungan pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran bisa dikaitkan dengan kondisi lingkungan 

pembelajarannya. Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan 

ke dalam beberapa klasifikasi seperti peralatan, peralatan ruang gerak dalam 

berlatih, jumlah siswa yang terlibat, organisasi atau formasi berlatih. (Adang 

Suherman, 2000 : 7) 

3) Modifikasi Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktifitas belajar yang terfokus 

pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada berbagai situasi. Aktifitas 

dapat berupa fokus perhatian siswa dari bagaimana seharusnya suatu skill 

dilakukan menjadi bagian skill itu digunakan atau apa bagian skill itu. Oleh 

karena itu guru harus pandai-pandai menentukan modifikasi evaluasi yang sesuai 

dengan keperluannya. (Adang Suherman, 2000 : 8) 

2.1.7. Perkembangan Gerak 

 Ada tiga ranah yang berkaitan dengan perkembangan manusia yaitu afektif, 

kognitif, dan motorik(gerak). Meskipun ranah-ranah perkembangan tersebut biasanya 

dipelajari sebagai unit individual, kita harus mengingat bahwa domain-domain 

tersebut secara konstan berinteraksi satu sama lain. Segala sesuatu yang kita lakukan 

pada domain ( ranah ) motorik dipengaruhi oleh emosi kita, interaksi sosial, dan 

perkembangan kognitif. Sejauh ini, semua perilaku pada domain afektif dan kognitif 

lebih kuat dipengaruhi oleh perilaku motorik. Secara spesifik akan dipaparkan 
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mengenai hubungan timbal balik antara perkembangan kognitif dan perkembangan 

gerak.  

Perkembangan kognitif      Perkembangan gerak 

Gambar 2.1. Interaksi perkembangan kognitif dan perkembangan gerak 

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

Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan 

manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak(motor) ruang lingkupnya lebih 

luas dari pada psikomotorik. Meskipun secara umum sinonim digunakan dengan 

istilah motor (gerak), sebenarnya psikomotor mengacu pada gerakan-gerakan yang 

dinamakan alih getaran elektorik dari pusat otot besar. 

2.1.8. KetrampilanGerak Dasar 

 Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan 

guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga 

yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 

1. Kemampuan lokomotor 

  Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindah tubuh dari suatu tempat ke 

tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti lompat, dan loncat. 

Kemampuan gerak lainnya adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, dan 

meluncur. 

2. Kemampuan non-lokomotor 

  Kemampuan non-lokomotor dilakukan ditempat , tanpa ada ruang gerak yang 

memadai. Kemampuan non-lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, 
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mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, 

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 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 : 

a. Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang) 

b. Gerakan menerima (menangkap) dengan menggunakan bola yang terbuat dari 

bantalan karet atau macam bola yang lain. 

c. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola 

2.1.9.Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Mengenai pertumbuhan dan perkembangan, Papalia dan Olds (1979 : 1 dan 

2) mengatakan, yang dimaksud dengan pertumbuhan ialah perubahan kuantitatif dari 

organ tubuh yang dapat diukur dalam cm (sentimeter), atau dalam kg (kilogram), 

sedang perkembangan merupakan proses perubahan menuju kearah yang lebih baik. 

Dalam hal ini dapat merupakan perubahan jasmaniah maupun psikis, atau makin 

menjadi baiknya fungsi organ tubuh untuk melakukan tugas gerak atau melakukan 

kegiatan. Pada kenyataannya hampir semua perkembangan anak akan diikuti oleh 

proses pertumbuhan, tetapi juga ada kemungkinannya bahwa pertumbuhan itu akan 

menentukan perkembangan. Aktivitas bermain pada anak-anak banyak dilakukan 
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dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam 

masa pertumbuhannya. Gerak mereka berarti berlatih tanpa disadarinya. Dasar gerak 

mereka menjadi lebih baik, karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot 

setempat, dan daya tahan kaodiovaskuler makin jadi baik. Disamping itu terjadi pula 

makin tambah panjang dan makin besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, 

berarti makin baik pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat dikatakan, bahwa 

dari pertumbuhan mereka akan terjadi perkembangan yang lebih baik.(Sukintana, 

1992 : 12) 

2.1.10.Permainan Kasti 

2.1.10.1.  Pengertian Permainan 

  Schaller dan Lazarus dalam Sukintaka (1992: 4) menerangkan bahwa 

permainan itu merupakan kegiatan manusia yang berlawanan dengan kerja dan 

kesungguhan hidup, tetapi permainan itu merupakan imbangan antara kerja dengan 

istirahat. Orang yang merasa penat, ia akan bermain untuk mengadakan pelepasan 

agar dapat mengembalikan kesegaran jasmani maupun rohani. (Sukintaka, 1992: 4). 

Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh 

sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan 

tugas dan tujuan pendidikan jasmani ( 1992: 11). 

2.1.10.2.Karakteristik Permainan Kasti 

2.1.10.2.1.   Hakikat Permainan Kasti 

Permainan kasti merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

sangat populer di Indonesia jauh sebelum zaman penjajah jepang, bahkan pada 

zaman Belanda juga sudah dikenal masyarakat (Ade Mardiana,dkk,2009:4.27). 
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Menurut Edy Sih Mitranto (2010:3), kasti adalah salah satu permainan kasti 

termasuk salah satu permainan yang dimainkan oleh tim atau regu. 

Jadi pada dasarnya permainan kasti merupakan salah satu olahraga permainan 

bola kecil yanng sudah dikenal masyarakat dan dimainkan secara beregu. Permainan 

kasti sekarang ini sudah mengenang dihati anak-anak. Di Sekolah Dasar, permainan 

ini dijadikan salah satu alternatif pembelajaran permainan bola kecil. Dalam 

permainan ini terdapat berbagai ranah pendidikan yang mencakup kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  

2.1.10.2.2. Teknik Dasar Permainan Kasti 

1. Teknik Melempar Bola 

a. Lemparan Atas 

Lemparan atas merupakan dasar yang perlu dari pertahanan, yang umumnya 

selalu digunakan baik oleh penjaga belakang (out-fielder) maupun penjaga 

bagian dalam (in-fielder) 

b. Lemparan samping 

Lemparan samping umumnya digunakan untuk lemparan jarak pendek 

disertai diperlukan waktu yang singkat untuk dapat diterima oleh kawannya 

c. Lemparan bawah  

Lemparan bawah digunakan untuk situasi lain lagi, yaitu dalam keadaan bola 

harus segera diberikan kepada kawasannya untuk dapat mematikan lawan. 

d. Lemparan melambung 
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e. Lemparan bawah digunakan untuk situasi lain lagi,yaitu dalam keadaan bola 

harus segera diberikan kepada kawannya untuk dapat mematikan lawan. 

2. Teknik Menangkap 

a. Menangkap bola melambung tinggi  

b. Menangkap bola mendatar 

c. Menangkap bola rendah 

d. Menangkap bola disamping kiri atau kanan badan 

e. Menangkap bola bergulir dengan tanah 

3. Teknik Memukul 

Dalam teknik ini bola yang datang jauh lebih kencang dari permainan 

sebelumnya sebab para pelambung berusaha sekuat mungkin melempar bola pada 

pemukul. Disamping itu pemukul yang baik ia akan dapat mengarahkan bolanya 

kemana yang ia inginkan. Diharapkan juga pemain mengerti dan memahami dengan 

teknik regu pemukul dalam melakukan permainan. 

2.1.10.2.3. Peraturan Permainan Kasti 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2. Lapangan Permainan Kasti 
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Keterangan: 

A : Ruang pelambung 

B : ruang pemukul 

D : Ruang bebas 

X : Petak Pelambung 

F : Tiang pertolongan 

G : Tiang hinggap 

H : Bendera tengah 

K : Garis samping 

M : Garis pemukul 

N : Garis belakang 

1. Lapangan 

Ukuran yang terbesar adalah 30 X 60 M. Dengan ruang pemukul dan ruang 

bebas menjadi 30 X 65 M. Ukuran terkecil 30 X 45 M. Dengan ruang pemukul dan 

ruang bebas menjadi 30 X 50 M. Ukuran yang terbesar untuk anak-anak besar, 

sedang ukuran yang kecil untuk anak-anak kecil atau anak-anak perempuan. 

2. Ruang Pemukul 

Ukuran ruang pemukul 15 X 5 M garis dimuka ruang pemukul disebut garis 

pemukul. Ruang pemukul dibagi atas 3 bujur sangkar oleh dua garis yang 5 M 

panjangnya. Di dalam bujur sangkar yang tengah itulah pemukul (orang yang 

pemukul bola) boleh berdiri di mana saja untuk memukul bola. Pelambung (orang 

yang melambungkan bola) berdiri didalam petakpelambung yang ukuran 1 X 1M. 

Petak pelambung letaknya disudut kanan sebelah dalam ruang pelambung. Di sudut 

kiri ruang pemukul dibuat petak pelambung, untuk menyediakan bagi pemukul yang 

kidal. 
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3. Ruang bebas 

Ukuran ruang bebas 15 X 5 M. 

4. Tiang pertolongan 

Tiang pertolongan berdiri didalam lingkaran dengan jari-jari 1 M. Jarak antara 

tiang pertolongan dan garis pemukul 5 M, antara tiang pertolongan dan garis 

samping sebelah kiri 5 M. 

5. Tiang bebas 

Di sebelah belakang lapangan ada 2 buah tiang bebas, yang jaraknya dari garis 

samping masing-masing 10 M, dan dari garis batas belakang masing-masing 5 M. 

Keduanya berdiri didalam lingkaran yang berjari-jari 1 M 

6. Kayu pemukul 

Kayu pemukul terbuat dari kayu yang panjangnya antara 50-60 cm, Penampang 

bola telor (oval), lembarnya lebih dari 5cm, dan tebalnya 3,5 cm. Panjang pegangan 

antara 15-20 cm, tebal 3 cm, dan boleh dibalut. 

7. Bola 

Bola yang dipergunakan adalah bola kasti, yang terbuat dari karet atau kulit, 

ukuran lingkaran antara 19-20 cm, dan beratnya antara 70-80 gram. Bola yang terlalu 

tinggi pantulanya seperti bola tenis tidak baik untuk kasti,yang terbaik tidak terlalu 

kenyal dan tidak terlalu keras. 

8. Lama bermain 

Lama pertandingan kasti sekurang-kurangnya 2 X 20 menit dan selama-lamanya 

30 menit, tidak terhitung waktu istirahat 10 menit. 
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9. Regu 

Setiap regu terdiri atas 12 orang pemain. Salah seorang ditunjuk menjadi 

pemimpin (kapten) regu. Semua pemain memakai nomor dada yang tampak dengan 

jelas. Sebelum pertandingan dimulai, kapten regu menyerahkan daftar nama-nama 

pemain dengan nomor urutnya kepada wasit. Giliran memukul bola berdasarkan 

urutan nomornya. Selama pertandingan urutan nomornya tidak boleh diubah. Wasit 

membolehkan adanya penggantian seorang pemain. 

10. Wasit 

Pertandingan dipimpin oleh seorang wasit dibantu oleh tiga orang sebagai 

penjaga garis dan dibantu oleh seseorang sebagai pencatat nilai. 

11. Regu pemukul 

Regu pemukul berkumpul didalam ruang bebas. Setelah dipanggil nomornya 

oleh penulis, pemukul mengambil tempat didalam tempat bujur sangkar tengah, dan 

siap untuk memukul. 

12. Pukulan yang Benar 

a. Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampui/melewati 

garis pukulan. 

b. Selain itu saat bola dipukul, bola tidak boleh mengenai tangan dan tidak 

boleh jatuh di ruang bebas. 

13. Regu Penjaga 

Regu penjaga bertugas: 

a. Mematikan lawan dengan bola yang dilambungkan 

b. Menangkap bola yang langsung di pukul 
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c. Mematikan ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas apabila ruang 

itu kosong. 

14. Pelambung  

a. Melambungkan bola secara wajar sesuai dengan permainan pemukul 

b. Jika bola yang dilambungkan tidak terpukul si pemukul harus mengulangi 

lagi 

c. Jika sampai tiga kali berturut-turut bola tidak terpukul si pemukul dapat 

berlari bebas ketiang perhentian. 

15. Pergantian Tempat 

a. Salah satu seorang regu pemukul terkena lemparan bola 

b. Bola ditangkap tiga kali berturut-turut oleh regu penjaga 

c. Alat pemukul lepas ketika memukul 

d. Salah seorang regu pemukul keluar dari ruang bebas atau keluar dari batas 

lapangan 

e. Salah seorang regu penjaga memasuki ruang bebas atau keluar lapangan. 

16. Perhitungan Nilai 

Nilai permainan kasti dihitung menurut peraturan sebagai berikut : 

a. Pemain pemukul bola berhasil berlari keperhentian I,II,III, dan ruang bebas 

bertahap. 

b. Pukulan dilakukan dengan benar dan tepat kembali ke ruang bebas tanpa 

berhenti pada tiang-tiang perhentian 

c. Regu penjaga berhasil menangkap langsung bola yang dipukul ( bola 

tertangkap) 
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d. Pemenang adalah regu yang berhasil mengumpulkan angka/ nilai terbanyak. 

17. Cara Bermain 

a. Mula-mula pemain nomor 1 menuju ruang lempar kemudian ia melemparkan 

bola sejauh-jauhnya 

b. Setelah bola terlepas ia segera menuju tiang pertolongan atau langsung 

menuju ke tiang bebas 

c. Selanjutnya pemain nomor 2 melempar bola, apabila lemparan bolanya jatuh 

di luar garis samping maka dinyatakan tidak sah, pemain nomor 2 hanya 

boleh berlari ke tiang petolongan 

d. Setelah pemain nomor 3 melakukan lemparan dengan benar, pemain nomor 2 

baru boleh berlari ke tiang bebas, sedangkan nomor 1 selamat kembali ke 

ruang bebas maka pemain nomor 1 mendapat nilai / skor satu 

e. Ketika pemain nomor 2 berlari ke tiang bebas, dilemparkan tetapi tidak 

mengenai sehingga pemain nomor 3 dapat kembali keruang bebas dengan 

selamat dan ia mendapat nilai/skor dua atau rang disebut runbersama dengan 

itu pemain nomor 2 juga diruang bebas dan ia tidak mendapatkan nilai karena 

melakukan lemparan yang salah ( Edy Sih Mitranto,201: 9-11). 

2.1.10.2.4. Karasteristik Permainan Rounders Yang Dimodifikasi 

Lapangan yang digunakan dalam permainan rounders yang dimodifikasi 

berbentuk persegi. Ukuran lapangan tidak menggunakan ukuran yang pasti tetapi 

disesuaikan dengan kondisi lahan persawahan yang ada. 
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Gambar 2.3. Lapangan Permainan Rounders  

2.1.10.2.4.  Karasteristik Permainan Kasti Modifikasi  

2.1.10.2.4.1. Pengertian Permainan Kasti Menggunakan Pemukul Paddel dan 

Lapangan Segitiga 

Permainan kasti  menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga adalah 

model pengembangan  dari permainan kasti. Lapangan permainan kasti berbentuk 

segitiga sama kaki. Permainan ini di mainkan oleh dua regu masing-masing regu 

berjumlah 5 orang. Perbedaan kasti dan kasti modifikasi alat pemukul paddel dan 

lapangan segitiga adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Home base 

Base 1 

Pitcher Plate 

Base 4 

Base 3Base 2 



33 
 

 
 

 

Tabel 2.1. Perbedaan antara Permainan Kasti dan Kasti yang Dimodifikasi 

Perbedaan Permaianan kasti Kasti yang 

dimodifikasi 

Keterangan 

Bentuk dan ukuran 

lapangan 

persegi panjang 

dengan ukuran 60 x 

30 meter 

 

Segitiga sama kaki 

dengan ukuran 

kedua sisi 31,6 

meter (sudut 

dikedua sisi 

masing-masing 72 

derajat) dan 

panjang sisi yang 

lain 20 meter 

(ukuran dapat 

disesuaikan dengan 

kondisi lapangan)  

Karena lapangan 

disesuikan dengan 

lapangan yang ada 

Pemain  12 0rang 10 orang Jumlah pemain 

disesuaikan dengan 

luas lapangan 

Tiang/home Tiang hinggap dan 

tiang pertolongan 

terbuat dari kayu 

yang ditancapkan 

Tiang hinggap dan 

pertolongan 

tersebut dari tiang 

dan dikasih 

Tiang memakai 

agar lebih menarik 

perhatian siswa 
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dengan diameter 1 

meter dan kayu 

menancap 

didalamnya. 

bendera berwarna 

Lama permainan 2 x20 menit tiang 

terhitung dengan 

istirahat 10 menit. 

2 x 15 menit tidak 

terhitung dengan 

istirahat 5 menit 

Pemain dalam 

permainan lebih 

aktif 

Cara mematikan 

lawan 

Melempar bola 

mengenai seluruh 

anggota tubuh 

Melempar bola 

mengenai anggota 

tubuh bagian 

pinggang ke bawah

Biar tidak terlalu 

sakit  

Alat pemukul Kayu yang 

berbentuk bulat 

telur atau oval yang 

panjangnya sekitar 

50-60 cm dengan 

sisi menengah 3,5 

sampai 5 cm 

sedangkan 

pemegangnya 15-

20 cm dengan 

tebalnya 3,5-4 cm. 

Memakai paddle 

tonnis 

Untuk 

mempermudah 

pemain untuk 

memukul bola 

Pembeda Regu Tidak ada Setiap regu diberi  Untuk 
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nomor dada membedakan 

pemain 

Tempat ruang 

bebas 

Berada sejajar 

dengan ruang 

pemukul dan 

pelambung 

Berupa segitiga 

sama sisi kanan 

segitiga besar 

dengan ukuran tiap 

sisinya 5 meter ( 

ukuran dapat 

disesuaikan dengan 

lapangan ) 

Agar tidak keluar 

dari lapangan dan 

tidak menganggu 

pemukul 

Bola Bola bulat yang 

dilapisi karet dan 

didalamnya berisi 

ijuk atau sabut 

yang kelilingnya 

19-21 cm dan 

beratnya 70-80 

gram 

Bola yang terbuat 

dari sekumpulan 

plastik bekas dan 

dibuat bulat 

sehingga 

membentuk bulat 

Supaya tidak terlalu 

sakit jika terkena 

badan dan lebih 

menarik perhatian 

siswa 
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Fasilitas dan Alat Bermain 

1. Lapangan  

Bentuk lapanganya adalah segitiga sama kaki dengan 2 sisi berukuran 31,6 

meter (ukuran ini tidak mutlak mengingat besar lapangan olahraga yang dimiliki tiap 

sekolah berbeda-beda). Pada setiap sudut lapangan diberi bendera. Ruang bebas 

berupa segitiga sama sisi yang berada disisi kanan segitiga besar dengan ukuran tiap 

sisinya 5 meter. Sebelum pemain memasuki ruang bebas ia wajib menyentuh bendera 

yang berada pada ujung ruang bebas. Tempat pemukul, atau tempat pelempar dan 

kuncing berada di ruang dalam segitiga yang garis tersebut. Tiang hinggap ada 2 

buah yang masing-masing diletakkan di dua ujung segitiga dengan jari-jari 1 meter. 

Di dalam tiang hinggap terdapat hong yang harus disentuh oleh para pemain jika 

didalam hong/ tempat hinggap. Tiang pertolongan berada disisi kiri dengan jarak 15 

meter dari titik atau ujung segitiga. Lapangan segitiga sama kaki agar siswa 

merasakan suasana lapangan yang berbeda dengan lapangan kasti sebelumnya. 
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Keterangan: 

A   : Ruang bebas         

B   : tempat pemukul,pelambung       

N   : tiang pertolongan        

D   : tiang hinggap 1   

C   : tiang hinggap 2 

O. : ujung lapangan                        

K   : sisi kanan 

L   : sisi kiri lapangan 

M   : alas segitiga 

      : pemain 

      : penjaga      

 

    

 

     Gambar 2.3. Lapangan Permainan Kasti Modifikasi 

2. Bola  

 

Gambar 2.4. Bola Kasti Modifikasi 
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Dalam permainan ini bola yang dipakai adalah sekumpulan plastik bekas 

dikumpulkan dan dibuat menjadi bola sekitar 15 cm ). Bola plastik digunakan karena 

bolanya ringan, jika terkena badan tidak selalu terasa sakit. 

3. Alat Pemukul 

 

Gambar 2.5. Paddel Tonnis 

Alat pemukul yang digunakan untuk permainan kasti modifikasi 

4. Hong/tiang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. hong/tiang 

Terdapat 2 tiang hinggap/bebas yang berada didua ujung segitiga dan sebuah 

tiang pertolongan yang berada di sisi segitiga 15 meter. 
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5. Peraturan  

Permainan ini hampir sama dengan permainan kasti. Permainan terbagi menjadi 

2 regu. Setiap setiap regu terdiri atas 5 orang pemain. Semua pemain memakai 

nomor dada yang tampak dengan jelas, untuk membedakan antara regu satu dengan 

yang lain. Cara mematikan lawan, seorang harus melempar ke arah anggota badan 

bagian pinggang ke bawah. Ini menghindari supaya tidak terlalu dekat dengan bagian 

kepala. Berikut dijabarkan tentang pemerolehan nilai dalam permainan kasti yang 

telah dimodifikasi : 

a. Jika pemain memukul bola lalu berlari ke tiang pertolongan lalu hinggap di tiang 

1 dan 2, ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1 

b. Jika pemain memukul bola tidak terpukul, maka ia mendapat nilai 0 walaupun 

dia dapat selamat lari hingga ke ruang bebas. 

c. Jika pukulan benar dan dapat kembali keruang bebas tanpa berhenti pada tiang-

tiang hinggap akan mendapat nilai 3 

d. Regu lapangan mendapat nilai 1 apabila berhasil menangkap langsung bola yang 

dipukul (tidak menyentuh tanah) 

Penganti tempat antara regu pemukul dan regu lapangan terjadi jika : 

a. Salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola  

b. Bola ditangkap 2 kali berturut-turut oleh regu lapangan 

c. Salah seorang pemukul regu pemukul memasuki ruang bebas melalui garis 

belakang 

d. Salah seorang regu pemukul keluar dari ruang bebas atau keluar dari batas 

lapangan. 
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2.1.10.2.4.2. Proses Pembelajaran 

Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi 

melalui pengalaman, dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya 

atau karasteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan 

bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan 

perkembangan sangat erat kaitanya. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan 

manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dijelaskan (Trianto,2010:17). 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah usaha sadar seseorang guru untuk 

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang dihadapkan. Peran 

guru adalah membuat desain instruksional, menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang 

berupa dampak pengajaran. Peran siswa adalah bertindak belajar, yaitu mengalami 

proses belajar, mencapai hasil belajar dan menggunakan hasil belajar. 

2.1.10.2.4.3.  Pengembangan Materi Pembelajaran 

Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran penting yang harus 

diajarkan didalam sekolah. Di dalam materi penjasorkes setidaknya memiliki 4 

ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan fisik. Agar pelaksanaan penjasorkes 

di sekolah semakin efektif, perlu adanya modifikasi pembelajaran yang harus 

dilakukan oleh guru. Terdapat tujuh pokok kebijakan nasional yang ditetapkan untuk 

mencapai tujuan pengembangan pendidikan yaitu : 

 Peningkatan alokasi waktu aktif berolahraga 

 Penetapan standar minimal isi dan model kurikulum 
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 Peningkatan mutu PBM 

 Penetapan standar minimal infrakstruktur olahraga dan perlengkapannya 

 Meningkatan standar kompetensi guru pendidikan jasmani 

 Meningkatan sumber-sumber belajar 

 Pelaksanaan sistem evaluasi dan motoring (Rusli Lutan,dkk.,2004:111-113). 

Permainan yang dimodifikasi menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk 

mempelajari inti dari materi yang ingin dicapai. Pemikiran mengenai pengembangan 

permainan ini berdasarkan kenyataan dilapangan dimana materi kasti yang diberikan 

bersifat monoton dan anak sering merasa jenuh oleh karena itu kandungan materi 

didalam permainan ini sebelum dapat ditangkap oleh anak. 

Permainan kasti adalah permaianan ketrampilan-ketrampilan melempar, menangkap, 

memukul dan berlari. Dalam permainan ini sangat diperlukan penguasaan lapangan 

yang menuntut,taktik dan teknik. 

2.1.10.2.44..  Prinsip Pengembangan Permainan Kasti 

Prinsip utama modifikasi pembelajaran penjasorkes menurut Yoyo Bahagia 

(2000:1) adalah “ body Scalling” atau ukuran tubuh. Tugas ajar yang dikembangkan 

harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Dalam 

penelitian ini karakter kunci dalam pengembangan permainan kasti melalui 

modifikasi peralatan untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah memberikan 

permainan yang dikembangkan permainan yang dikembangkan dengan tepat untuk 

siswa sekolah dasar dan memberikan peluang bagi siswa untuk mempraktekkan 

teknik dan taktik dalam situasi yang sesuai dengan tingkat pelajaran dan kemampuan 
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mereka serta memungkinkan siswa untuk mengembangkan siswa untuk 

mengembangkan kearah permainan induk. 

2.1.102..4.5.  Kesegaran Jasmani 

Kesegaran jasmani merupakan aspek, yaitu aspek fisik dari kesegaran total 

(Ateng,1992:65). Komponen yang terdapat pada kesegaran jasmani yaitu (1) 

kekuatan dan daya otot (2) daya tahan respirasi-kardiofarkuler,(3) tenaga otot, (4) 

kelentukan, (5) kecepatan (6) kelincahan (7) koordinasi (8) keseimbangan, (9) 

ketepatan. 

2.2.  Kerangka Berfikir 

Sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan di Sekolah Dasar, siswa dapat bergerak dengan aktif dalam 

permainan dengan peraturan yang sudah dikembangkan sesuai dengan situasi yang 

ada dilapangan. Pada kenyataanya dalam proses pembelajaran permainan di Sekolah 

Dasar masih dalam bentuk permainan yang sesuaiperaturan baku, baik dalam hal 

peralatan, lapangan yang digunakan maupun peraturannya. Dari pelaksanaan 

pembelajaran tersebut dijumpai anak-anak yang merasa tidak senang, bosan dan 

kurang aktif bergerak dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

Pengembangan permainan kasti merupakan salah satu upaya yang harus 

diwujudkan. Model pembelajaran permainan kasti dalam hal ini adalah permainan 

yang diharapkan mampu membuat anak lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi 

dan kondisi yang menyenangkan.  
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1.Metode Pengembangan  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk yang berupa model permaianan bola kasti modifikasi. 

Penelitian dan pengembangan tersebut sebagai pengembangan berbasis penelitian ( 

research-based development ) merupakan penelitian yang sedang meningkat 

penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia penelitian, utamanya 

penelitian pendidikan dan pembelajaran. Menurut Borg & Gall seperti dikutip Punaji 

(2010:194) peneliti dan pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan pembelajaran. Selanjutnya disebutkan bahwa prosedur penelitian dan 

pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu : (1) 

mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai 

tujuan. 

Dalam model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 

prosedural, karena model ini bersifat deskriftif, yaitusuatu prosedur yang 

menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menghasilkan produk. 

Dalam setiap pengembangan dapat memilih dan menemukan langkah yang paling 

tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi. 
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Penelitian mengembangkan modifikasi permainan kasti ini dengan menimbulkan 

keadaan lapangan, keterbatasan waktu, tenaga, biaya sehingga tidak mengambil 

subjek besar. Langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan tujuh langkah 

utama, yaitu : 

1. Melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan 

dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk analisis kebutuhan yang 

bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran dibuat ini dibutuhkan 

atau tidak. 

2. Mengembangan bentuk produk awal 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran, serta uji coba kelompok kecil, dengan menggunakan kuesioner 

dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis. 

4. Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil evaluasi ahli dan uji 

kelompok kecil. Revisi ini digunakan sebagai perbaikan terhadap produk awal 

yang dibuat oleh peneliti 

5. Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang sudah direvisi atau hasil uji coba skala kecil yang dilakukan sebelumnya. 

6. Revisi produk akhir yang dilakukan hasil uji lapangan. 

3.2. Prosedur Pengembangan 

Modifikasi peraturan permainan kasti pada gambar akan disajikan tahap-tahap 

prosedur pengembangan modifikasi peraturan permainan kasti.  
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Analisis kebutuhan 

 

Kajian Pustaka         observasi dan wawancara 

     

Pembuatan Produk Awal 

 

 Tinjauan Ahli Penjas    Uji Coba Kelompok kecil 

 dan Ahli Pembelajaran     10 Siswa Kelas V SDN 1 pandan 

 

        Revisi Produk Pertama 

             Uji Lapangan 

               30 Siswa SDN 1 Pandan 

        Revisi Produk Akhir 

             Produk akhir 

      Peraturan Permainan Kasti 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pengembangan Permainan Kasti 

3.2.1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini. 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah permainan ini dapat diterapkan 

sebagai pembelajaran penjasorkes di SD Negeri 1 Pandan kecamatan Pancur 
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Kabupaten Rembang. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi ke sekolah 

tersebut dengan cara pengamatan lapangan tentang aktivitas siswa bermain kasti 

dalam pembelajaran penjasorkes. 

3.2.2. Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan kasti yang dimodifikasi. Dalam 

pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian 

teori yang kemudian dievaluasi oleh satu ahli penjas dan satu guru pendidikan 

jasmani sebagai ahli pembelajaran, serta subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri 1 Pandan. 

3.2.3. Uji Coba Produk 

Pelaksana uji coba produk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : (1) 

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

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

3.2.4. Revisi Produk Pertama 

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

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

diuji cobakan. 
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3.2.5. Uji Lapangan  

Uji coba lapangan bertujuan untuk mengetahui keefektifan perubahan yang 

telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba kelompok kecil apakah bahan 

permainan itu dapat dilingkungan sebenarnya. Uji coba lapangan dilakukan oleh 

siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan yang berjumlah 30 siswa diambil secara acak atau 

dengan cara randomsampling Data uji coba lapangan dihimpun dengan mengunakan 

kuesioner. 

3.2.6. Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas V 

SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.    

3.2.7. Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa modifikasi 

model permainan kasti. 

3.3. Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi dan pemanfaatan dari produk yang dikembangkan. Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut. 
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3.3.1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan terdiri dari:  

3.3.1.1. Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran dikembangkan diujicobakan kepada subyek, 

produk yang dibuat dievaluasi. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi vasilitas, 

perlengkapan, peraturan, dan aktifitas siswa dalam permainan. Untuk menghimpun 

data para ahli dilakukan dengan cara memberikan draf model awal dengan disertai 

lembar evaluasi pada para ahli pembelajaran dan ahli penjas. Hasil  dari data ahli 

yang berupa penilaian dan saran terhadap produk yang telah dibuat, digunakan 

sebagai acuan dasar pengembangan produk. 

Variasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan kasti, dengan disertai lembar evaluasi ahli dengan guru penjas sekolah 

dasar. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model 

permainan, saran, serta komentar ahli penjas dan guru penjas sekolah dasar terhadap 

model permainan kasti. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model 

pembelajaran dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Caranya dengan 

menyontreng salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi untuk kualitas 

model permainan kasti dapat dilihat pada lampiran. 
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3.3.1.2. Uji Coba Kelompok Kecil 

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

diujicobakan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten 

Rembang. Pada uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa sebagai 

subyeknya. Pengambilan siswa dilakukan dengan menggunakan sampel secara 

random karena karakteristik siswa sama. 

Pertama-tama siswa diberikan penjelasan dan demonstrasi tentang peraturan 

serta cara bermain model permainan kasti. Setelah mendapat respon terhadap produk, 

kemudian siswa mempraktikkan permainan tersebut sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan. Setelah melakukan uji coba, kemudian siswa mengisi kuesioner 

tentang permainan yang telah dilakukan tersebut. Tujuan uji coba kelompok kecil ini 

adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan dalam uji coba atau tahap berikutnya. 

3.3.1.2.  Revisi Produk Pertama 

Hasil data evaluasi ahli penjas dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba 

kelompok kecil tersebut dianalisis. Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi 

produk yang telah dibuat. 

3.3.1.3.  Uji Coba Lapangan 

Hasil uji coba kelompok kecil serta survey produk pertama, selanjutnya 

dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Pandan. 
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Pertama-tama siswa diberikan penjelasan peraturan model permainan kasti yang 

telah direvisi pada uji coba kelompok kecil yang kemudian melakukan uji coba 

permainan kasti. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang telah dilakukan. 

3.3.1.4.  Subyek Uji Coba 

Subyek coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu ahli dan ahli pembelajaran. 

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswi kelas V SD Negeri 1 Pandan 

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dipilih dengan menggunakan sampel 

secara random. 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 30 siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan 

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. 

3.4.  Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang berupa ktritik dan saran para ahli 

penjas dan nara sumber secara lisan maupun secara tulisan sebagai masukan untuk 

bahan revisi produk. Sedangkan kuantitatif diperoleh dari pengambilan jumlah 

denyut nadi pengaruh penggunaan produk. 

3.5.  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli adalah 

berbentuk kuesioner. Kuiesioner digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi 
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ahli dan uji coba. Alasan memilih koesioner adalah jumlah subyek yang relatif 

banyak sehingga dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada ahli 

dan siswa diberikan koesioner yang berbeda. Koesioner ahli dititik beratkan pada 

produk pertama yang dibuat sedangkan koesioner siswa dititik beratkan pada 

kenyamanan dalam menggunakan produk. Apakah siswa dapat bermain dengan 

bentuk lapangan dan peraturan permainan yang berbeda dengan permainan kasti 

pada umumnya. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus dinilai 

kelayakannya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model permainan bola kasti 

yang telah dimodifikasi. Serta komentar dan saran jika ada. Rentangan evaluasi 

dimulai dari “tidak baik” dengan cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

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

pada koesioner ahli : 

 

 

 

 



52 
 

 
 

Tabel 3.1. Faktor, Indikator dan Jumlah Butir Kuesioner yang akan digunakan 

pada Kuesioner Ahli 

No. Faktor Indikator Jumlah 

1. Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kopetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada 

siswa SD Kelas V 

15 

 

Kuesioner yang digunakan siswa sejumlah pertanyaan, yang harus dijawab oleh 

siswa dengan alternatif jawaban “ya” atau “tidak”. Faktor yang digunakan dalam 

koesioner meliputi aspek psikomotorik, kognitif, afektif. 

 

Cara pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Cara Pemberian Skor pada Alternatif Jawaban 

Alternatif jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 
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Berikut ini adalah faktor indikator dan jumlah butir kuesioner yang akan digunakan 

siswa: 

Tabel 3.3.Jumlah Butir Kuesioner yang akan Digunakan siswa faktor indikator 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotorik Kemampuan siswa 
dalam 
mempraktekan 
variasi dalam 
bermain 

9 

2 Kognitif Kemampuan siswa 
memahami 
peraturan dan 
pengetahuan 
tentang model 
permainan kasti 
yang dimodivikasi 

9 

3 Afektif Menampilkan sikap 
dalam bermain, 
seperti kerja sama, 
kejujuran, 
sportifitas. 

8 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan data 

yang merupakan saran dan alasan memilih jawaban analisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif. 

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhammad Ali 

(1987:184) yaitu: 

 100 
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Keterangan : 

NP ═ Nilai dalam % 

n = adalah nilai yang diperoleh 

N= jumlah seluruh nilai/ jumlah seluruh data 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk memperoleh 

kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam persentase. 

Tabel 

Klarifikasi Persentase 

Persentase Klarifikasi 
0-20% 

20,1-40% 
40,1-70% 
70,1-90% 
90,1-100% 

Tidak Layak 
Kurang Layak 
Cukup Layak 

Layak 
Sangat Layak 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1. Hasil Data Uji Coba 

4.1.1.Data Analisis Kebutuhan 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur 

Kabupaten Rembang. Proses pengambilan data berlangsung 3 hari mulaitanggal 18-

20 Juli 2012 di SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Model 

baru dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya 

permainan kasti yaitu dengan perubahan pada aturan permainan, penggunaan teknik 

bermain dan modifikasi sarana serta prasarana. Adapun gambaran masing-masing 

karakteristik responden adalah sebagai berikut:  

4.1.2. Responden Menurut Jenis kelamin 

Distribusi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-Laki 14 46,7 

2 Perempuan 16 53,3 

 Total 30 100,0 

Sumber: Hasil penelitian (2012) 
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Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 46,7% (14 orang) dan sebanyak 53,3% (16 orang) perempuan, 

sehingga sebagian besar responden dalam penelitian berjenis kelamin perempuan 

yaitu sebanyak 53,3%. 

4.1.3. Responden Menurut Umur  

Berdasarkan data penelitian didapatkan data distribusi sampel menurut umur, 

dengan umur yang paling muda adalah 10 tahun dan yang paling tua adalah12 tahun 

serta umur rata-rata 10,9 tahun. Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat 

tabel berikut.  

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah % 

1 < Umur Rata-rata 10 33,3 

2 ≥ Umur Rata-rata 20 66,7 

 Total 30 100,0 

Sumber: Hasil penelitian (2011) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat, bahwa sebagian besar responden berumur lebih 

atau sama dengan umur rata-ratayaitu sebesar 66,7% (20 orang) dan 33,3% (10 

orang) berumur kurang dari umur rata-rata.  

4.1.4. Deskripsi Draf Produk Awal 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDNegeri 1 

PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Subyek penelitian terdiri dari 30 
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siswa untuk uji lapangan dan 10 siswa untuk uji kelompok kecil. Pengembangan 

permainan kasti pada siswa Sekolah Dasar (SD) di SDNegeri 1 PandanKecamatan 

Pancur Kabupaten Rembang dilakukan dengan memberikan model baru permainan 

kasti pada pembelajaran pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada siswa 

SD. Model baru dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya permainan kasti 

yaitu dengan perubahan pada sarana dan prasarana serta peraturan permainannya. 

Mengingat waktu yang dimiliki untuk melakukan praktek Penjasorkes relatif 

pendek, paling tidak Penjasorkes diarahkan agar siswa memiliki kebugaran jasmani, 

kesenangan melakukan aktivitas fisik dan olahraga (gaya hidup yang aktif dan sehat), 

serta memperoleh nilai-nilai pendidikan yang diperlukan bagi siswa untuk bekal 

kehidupan sekarang maupun dimasa yang akan datang.  

4.1.4.1.  Draf Produk Awal Permainan Kasti Modifikasi  

1. Pengertian permainan kasti  

Permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga adalah 

suatu modifikasi dari permainan kasti, dengan memodifikasi ukuran lapangan, 

peraturan, lapangannya dan bolayang dibuat dari sekumpulan plastik. disesuaikan 

dengan kondisi sekolah dengan tujuan meningkatkan efektifitas pembelajaran 

Pendidikan Jasmani di sekolah. Diharapkan siswa lebih aktif bergerak sehingga anak 

merasa nyaman, gembira, dan tertarik untuk melakukan permainan kasti modifikasi 

ini. Dalam permainan kasti ini terdiri atas 2 regu dan lama permainannya yaitu 30 

menit. Jumlah pemain dalam permainan ini yaitu satu tim terdiri dari 5 pemain,  
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2. Peraturan permainan kasti modifikasi alat pemukul paddel dan lapangan 

segitiga 

1. Lapangan 

Lapangan yang digunakan dalam model permainan kasti modifikasi yaitu 

lapangan berbentuk segitiga sama kaki dengan 2 sisi berukuran 31,6 meter (ukuran 

ini tidak mutlak mengingat besar lapangan olahraga yang dimiliki tiap sekolah 

berbeda-beda). Pada setiap sudut lapangan diberi bendera. Ruang bebas berupa 

segitiga sama sisi yang berada disisi kanan segitiga besar dengan ukuran tiap sisinya 

5 meter. Tempat pemukul, atau tempat pelempar dan kuncing berada di ruang dalam 

segitiga yang garis tersebut. Tiang hinggap ada 2 buah yang masing-masing 

diletakkan di dua ujung segitiga dengan jari-jari 1 meter. Di dalam tiang hinggap 

terdapat hong yang harusdisentuh oleh para pemain jika didalam hong/ tempat 

hinggap. Tiang pertolongan berada disisi kiri dengan jarak 15 meter dari titik atau 

ujung segitiga.  
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Keterangan: 

A   : Ruang bebas         

B   : tempat pemukul,pelambung       

N   : tiang pertolongan        

D   : tiang hinggap 1   

C   : tiang hinggap 2 

O   : ujung lapangan 

K   : sisi kanan 

L   : sisi kiri lapangan 

M   : alas segitiga 

      : pemain 

      : penjaga    

 

   

 

Gambar 4.1.Lapangan Permainan Kasti Modifikasi 

2. Sarana 

 Sarana yang digunakan dalam permainan ini meliputi bola yang terbuat dari 

sekumpulan plastik bekas dikumpulkan dan dibuat menjadi bola, alat pemukul yang 

terbuat dari kayu ringan berbentuk seperti paddle tonnis. 
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Peraturan pengembangan model permainan kasti modifikasi yang diterapkan antara 

lain:  

1) Lama permainan 

 Alokasi waktu permainan adalah 2 x 15 menit tidak terhitung dengan istirahat 

5 menit.  

2) Pemain  

 Permainan terbagi menjadi 2 regu. Setiap setiap regu terdiri atas 5 orang 

pemain. Semua pemain memakai nomor dada yang tampak dengan jelas, selain 

itu para pemain diberi ikat kepala untuk membedakan antara regu satu dengan 

yang lain.  

3) Cara bermain  

Cara bermain permainan kasti modifikasi adalah sebelum permainan dimulai 

diadakan undian. Regu yang menang memulai permainan sebagai kelompok 

pemukul sedangkan regu yang kalah menjadi kelompok penjaga bola. Cara 

mematikan lawan, seorang harus melempar ke arah anggota badan bagian 

pinggang ke bawah. Ini menghindari supaya tidak terlalu dekat dengan bagian 

kepala.  

Perggantian tempat antara regu pemukul dan regu lapangan terjadi jika : 

a. Salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola  

b. Bola ditangkap 2 kali berturut-turut oleh regu lapangan 

c. Salah seorang pemukul regu pemukul memasuki ruang bebas melalui garis 

belakang 
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d. Salah seorang regu pemukul keluar dari ruang bebas atau keluar dari batas 

lapangan 

4) Pertandingan  

 Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan dua orang pembantu wasit, yaitu: 

wasit bertugas memimpin jalannya pertandingan, pembantu wasit yang bertugas 

membantu wasit khusus dalam hal mengawasi garis, dan pencatat bertugas 

mencatat nilai yang diperoleh masing-masing regu berdasarkan babak waktu 

permainan.  

5) Penilaian dan penentuan pemenang  

Sistem penilaian dan penentuan pemenang dalam permainan kasti modifikasi  

adalah:  

a. Jika pemain memukul bola lalu berlari ke tiang pertolongan lalu hinggap di 

tiang 1 dan 2, ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1 

b. Jika pemain memukul bola tidak terpukul, maka ia mendapat nilai 0 

walaupun dia dapat selamat lari hingga ke ruang bebas. 

c. Jika pukulan benar dan dapat kembali keruang bebas tanpa berhenti pada 

tiang-tiang hinggap akan mendapat nilai 3 

d. Regu lapangan mendapat nilai 1 apabila berhasil menangkap langsung bola 

yang dipukul (tidak menyentuh tanah) 

Pemenang dalam permainan ini adalah regu yang dapat mencetak angka yaitu 

jika pemukul bola dapat kembali dengan aman sampai daerah bebas sehingga 

mengumpulkan angka/nilai terbanyak.  
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4.1.5. Validasi Ahli  

Produk awal pengembangan model permainan kasti pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar sebelum diuji cobakan dalam uji kelompok kecil, perlu dilakukan 

validasi oleh para ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Untuk memvalidasi 

produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan satu ahli pembelajaran kasti yang berasal 

dari dosen FIK Unnes, yaitu Dra. Endang Sri Hanani, M.Kes, dan satu ahli 

pembelajaran Penjasorkes di Sekolah Dasar yaitu Sri Hastuti, S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan kasti, untuk ahli dan guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar. Evaluasi 

dari ahli pembelajaran kasti dan ahli pembelajaran penjas Sekolah Dasar 

menitikberatkan pada kualitas model pengembangan permainan kasti yang akan 

diujicobakan terhadap objek penelitian. Hasil evaluasi yang berupa masukan, saran 

dan komentar dari ahli dilampirkan dalam bentuk tulisan. Hasil wawancara dan 

tulisan oleh ahli bahwa model pengembangan permainan kasti ini layak untuk 

diujikan keujicoba skala kecil. Masukan, saran dan komentar terhadap model 

permainan kasti sangat diperlukan sebagai bahan revisi sebelum melakukan ujicoba 

skala kecil.  
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Tabel 4.3, Sarana Perbaikan Model Permainan 

No Responden Ahli Saran 

1 Ahli Penjas kasti Petunjuk sebaiknya dijelaskan sebelum 

pelaksanaan permainan.  

2 Ahli pembelajaran 

penjas SD 

Base jangan memakai bendera saja, melainkan 

agar lebih menarik ditambah simpai. 

 

4.2. Data Uji Coba Kelompok Kecil 

 Uji kelompok kecil dilakukan pada siswa kelas V Sekolah Dasar N 1 Pandan 

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Pada uji coba kelompok kecil ini 

menggunakan 10 siswa sebagai subyeknya. Pengambilan siswa dilakukan dengan 

menggunakan sampel secara random karena karakteristik siswa sama.  

Selama melakukan uji kelompok kecil, materi pengembangan permainan kasti belum 

berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dikarenakan siswa masih merasa bingung dan 

canggung pada saat bermain, yaitu adanya perbedaan bentuk lapangan dan alat yang 

digunakan. Setelah beberapa kali putaran melakukan permainan serta diberikan 

pengarahan maka mereka dapat melakukan permainan dengan senang, gembira tanpa 

rasa takut. Jika dibandingkan pada saat sebelum adanya pengembangan permainan 

kasti ini ada, siswa putri tidak menginginkan jika bermain bersama dengan siswa 

putra. Hal ini dikarenakan siswa putri merasa takut jika terkena lemparan bola putra 

saat bermain bersama. Kemudian setelah adanya pengembangan permainan kasti, 

siswa putri merasa mampu dan tidak takut, hal ini dikarenakan faktor dari modifikasi 
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dari bahan bola yang dipakai, ukuran dan bentuk stik serta jumlah pemain yang 

membuat suasana ramai dan tetap terkendali.  

4.2.1 Pengukuran Denyut Nadi  

Berikut gambaran denyut nadi siswa pada uji coba kelompok kecil:  

Tabel 4.4, Pengukuran Denyut Nadi Siswa saat Uji Coba Kelompok Kecil 

Frekuensi Denyut Nadi 

(kali/menit) 

Sebelum 

Permainan 

Sesudah 

Permainan 

f % f % 

60 - < 70 

70 - < 80 

80 - < 90  

90 - < 100 

100 - <110 

110 - ≤ 120 

1 

6 

1 

2 

0 

0 

10,0 

60,0 

10,0 

20,0 

0,0 

0,0 

0 

3 

5 

0 

2 

0 

0,0 

30,0 

50,0 

0,0 

20,0 

0,0 

Jumlah  10 100,0 10 100,0 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui denyut nadi siswa sebelum melakukan 

permainan kasti pada uji coba kelompok kecil terbanyak pada rentang 70 – 80 

kali/menit yaitu sebesar 60,0% (6 siswa), dan sesudah melakukan permainan kasti 

yang dimodifikasi diketahui denyut nadi siswa terbanyak pada rentang 80 – 90 

kali/menit yaitu sebanyak 50,0% (5 siswa). Sehingga secara umum dapat dilihat 
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bahwa terjadi kenaikan denyut nadi siswa setelah melakukan permainan kasti pada 

uji coba kelompok kecil.  

Efektifitas dari pengembangan permainan kasti pada saat uji kelompok kecil 

yaitu ditandai dengan indikator peningkatan denyut jantung dibandingkan dengan 

saat survei pertama kali dan juga intensitas bermain siswa menjadi meningkat yaitu 

ditandai dengan siswa putra maupun putri memainkan permainan pengembangan 

kasti di saat jam istirahat sekolah. Denyut nadi siswa sebelum melakukan permainan 

kasti berkisar dari 60 sampai 90 kali per menit dan rata-rata sebesar 77,1 kali per 

menit serta denyut nadi sesudah melakukan permainan kasti berkisar dari 70 sampai 

102 kali per menit dengan rata-rata sebanyak 83,2 kali per menit. Peningkatan denyut 

nadi sebesar 7,91% dari denyut nadi sebelum melakukan permainan kasti dan terjadi 

peningkatan sebesar 97,08% dari denyut nadi maksimal.  

4.2.2. Pengukuran Psikomotorik, Kognitif dan Afektif  

Selain itu peniliti melakukan penilaian dari aspek afektif kognitif dan 

psikomotorik yaitu dengan kuesioner. Sebab kasti merupakan permainan lapangan 

yang memerlukan teknik dan taktik, dan permainan ini dapat dimainkan dalam 

lingkup rekreasional yang sangat luas, permainan penguasaan lapangan yang 

menuntut teknik dan taktik harus seimbang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner 

mengenai produk atau model permainan, berikut persentase jawaban pada uji coba 

kelompok kecil: 
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Tabel 4.5.Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil 

Aspek yang Dinilai 
Jawa

ban 
% Kriteria 

Kualitas model permainan kasti Tidak 60,0 Cukup Baik 

Memberikan operan  Ya 60,0 Cukup Baik 

Membawa bola saat permainan  Ya 100,0 Sangat Baik 

Memukul bola  Ya 90,0 Baik 

Melakukan lari Ya 80,0 Baik 

Melakukan permainan dengan teknik yang benar  Ya 80,0 Baik 

Kemampuan memainkan permainan kasti modifikasi Ya 100,0 Sangat Baik 

Cara bermain  Ya 100,0 Sangat Baik 

Peningkatan denyut nadi  Ya 100,0 Sangat Baik 

Pengetahuan cara bermain kasti modifikasi  Ya 90,0 Baik 

Pengetahuan sarana prasarana kasti  Ya 100,0 Sangat Baik 

Pengetahuan jumlah pemain kasti modifikasi  Ya 100,0 Sangat Baik 

Pengetahuan bola yang digunakan kasti modifikasi Ya 80,0 Baik 

Dapat menjelaskan cara bermain kasti modifikasi  Ya 90,0 Baik 

Pengetahuan dapat berkomunikasi/menyusun 

strategi permainan 

Ya 90,0 Baik 

Tubuh menjadi sehat Ya 80,0 Baik 

Pengetahuan kasti dapat menjadikan tubuh kuat, 

jiwa menjadi sehat dan pembiasaan hidup sehat 

Ya 80,0 Baik 
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Pengetahuan menaikkan denyut nadi Ya 80,0 Baik 

Menyukai permainan kasti modifikasi  Ya 100,0 Sangat Baik 

Menarik atau tidaknya permainan kasti modifikasi Ya 70,0 Cukup Baik 

Serius atau sungguh-sungguh dalam permainan Ya 80,0 Baik 

Menaati peraturan permainan Ya 100,0 Sangat Baik 

Bisa atau tidaknya pemain melakukan kerjasama 

dengan teman satu tim 

Ya 90,0 Baik 

Butuh tidaknya kerjasama untuk memenangkan 

pertandingan 

Ya 100,0 Sangat Baik 

Mengakui keunggulan lawan Ya 90,0 Baik 

Bersedia atau tidaknya bermain kasti modifikasi Ya 100,0 Sangat Baik 

Sumber: Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil (N=10) 

Berdasarkan data pada hasil kuesioner tanggapan siswa terhadap model permainan 

kasti yang telah dimodifikasi didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai yaitu 87.3%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan kasti 

modifikasi telah memenuhi kriteria Baik sehingga dapat digunakan untuk siswa 

kelas V SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.  

Penilaian mengenai produk atau model permainan kasti menurut siswa diungkap 

dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari aspek psikomotorik, kognitif dan 

afektif. Berikut gambaran masing-masing aspek produk atau model permainan kasti 

dalam kelompok kecil: 
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sehingga terlihat kompak. Meskipun ada sebagian kecil siswa yang kurang mematuhi 

peraturan dan cenderung bersifat arogan. Secara keseluruhan tanggapan siswa 

terhadap permainan kasti modifikasi dalam kategori baik yaitu sebesar 87,3%, 

sehingga permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga dapat 

digunakan untuk siswa kelas lima SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur 

Kabupaten Rembang. 

4.2.3. Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

 Revisi tahap ini berdasar pada hasil pengamatan lapangan saat uji coba 

kelompok kecil dan masukkan ahli permainan kasti. Perubahan produk 

pengembangan model kastiterletak pada peraturan permainan dan peralatan 

permainan. Tahapan-tahapan ini diajarkan agar siswa lebih mudah dalam menguasai 

teknik dasar yang akan dikuasai dan mengaplikasikannya di dalam permainan yang 

sesungguhnya. Metode pengajaran yang dapat digunakan adalah pendekatan taktis, 

dimana siswa diberikan pengalaman penggunaan teknik untuk mencapai tujuan atau 

menyelesaikan masalah dengan bermain. Metode pembelajaran ini merangsang siswa 

melalui teknik yang dikuasai untuk mampu mengembangkan taktik dan strategi yang 

tepat dan sesuai dengan regu, situasi dan kondisi. Proses revisi yang dihasilkan 

berdasarkan data uji coba adalah sebagai berikut: 

a. Sarana dan prasarana serta peraturan penelitian: 

1. Jumlah pemain  

 Untuk menghindari kesalahpahaman antar pemain jumlah pemain tiap regu 

tetap 5 orang, akan tetapi pada saat permainan berlangsung kasih nomor dada untuk 
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membedakan tim A dan tim B agar siswa mudah untuk berkomunikasi dengan teman 

satu tim dan dikasih nomer dada, memudahkan siswa untuk mengenali teman satu 

timnya, 

2. Lapangan  

Garis tepi pada lapangan permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan 

lapangan segitiga yang awalnya berupa dari tali rafia ditambah dengan kapur tulis 

agar lapangan terlihat rapi dan jelas.  

 Lapangan dibuat langsung menjadi tiga, agar waktu uji lapangan tidak ada 

siswa yang pasif. 

3 Bola 

Bola yang dulunya dikasih ekor karena sulit ditangkap oleh siswa dalam 

permainan jadi ekornya tidak digunakan agar siswa mudah menangkapnya. 

b. Objek penelitian 

Dalam melaksanakan uji coba skala kecil, sebelumnya peneliti melakukan 

pendekatan dengan siswa. Supaya siswa lebih akrab dengan peneliti dengan 

demikian siswa tidak canggung dan takut dengan peneliti.  

4.3. Data Uji Coba Lapangan  

 Uji coba lapangan dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan 

Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang yang berjumlah 30 siswa. Selama 

melakukan uji lapangan, materi pengembangan permainan kasti yang sudah diuji 

coba kelompok kecil dan sudah mendapatkan masukan dari beberapa ahli, maka pada 

uji lapangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Uji lapangan bertujuan untuk 
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mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji 

coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat dilingkungan sebenarnya. 

Data lapangan dihimpun dengan menggunakan denyut nadi dan kuesioner.  

4.3.1. Pengukuran Denyut Nadi  

Keaktifan siswa dapat dinilai dari kondisi denyut nadi sebelum melakukan 

aktifitas dan sesudah melakukan aktivitas. Berikut gambaran denyut nadi siswa pada 

uji lapangan 

Tabel 4.6. Pengukuran Denyut Nadi Siswa saat Uji Lapangan 

Frekuensi Denyut Nadi 

(kali/menit) 

Sebelum 

Permainan 

Sesudah 

Permainan 

F % F % 

60 - < 70 

70 - < 80 

80 - < 90  

90 - < 100 

100 - <110 

110 - ≤ 120 

4 

9 

10 

5 

2 

0 

13,3 

30,0 

33,3 

16,7 

6,7 

0,0 

0 

6 

6 

10 

4 

4 

0,0 

20,0 

20,0 

33,3 

13,3 

13,3 

Jumlah  30 100,0 30 100,0 

 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui denyut nadi siswa sebelum melakukan 

permainan kasti terbanyak pada rentang 80 – 90 kali/menit yaitu sebesar 33,3% (10 

siswa), dan sesudah melakukan permainan kasti yang dimodifikasi diketahui denyut 
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nadi siswa terbanyak pada rentang 90 – 100 kali/menit yaitu sebanyak 33,3% (10 

siswa). Sehingga secara umum dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan denyut nadi 

siswa setelah melakukan permainan kasti.  

Efektifitas dari pengembangan permainan kasti pada saat uji lapangan yaitu 

ditandai dengan indikator peningkatan denyut jantung dibandingkan dengan saat 

survei pertama kali. Denyut nadi siswa sebelum melakukan permainan kasti berkisar 

dari 60 sampai 100 kali per menit dan rata-rata sebesar 80,6 kali per menit serta 

denyut nadi sesudah melakukan permainan kasti berkisar dari 70 sampai 120 kali per 

menit dengan rata-rata sebanyak 90,53 kali per menit. Sehingga terjadi peningkatan 

denyut nadi sebesar 12,32% dari denyut nadi sebelum melakukan permainan kasti 

dan terjadi peningkatan sebesar 95,25% dari denyut nadi maksimal.  

4.3.2. Pengukuran Aspek Psikomotorik, Kognitif dan Afektif  

Penilaian dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik siswa diukur dengan 

kuesioner. Sebab kasti merupakan permainan lapangan yang memerlukan teknik dan 

taktik, dan permainan ini dapat dimainkan dalam lingkup rekreasional yang sangat 

luas, permainan penguasaan lapangan yang menuntut teknik dan taktik harus 

seimbang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner mengenai produk atau model 

permainan, berikut persentase jawaban pada uji coba lapangan: 
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Tabel 4.7. Hasil Kuesioner Uji Coba Lapangan 

Aspek yang Dinilai Jawaban % Kriteria 
Kualitas model permainan kasti Tidak 63,3 Cukup Baik
Memberikan operan  Ya 90,0 Baik 
Membawa bola saat permainan  Ya 90,0 Baik 
Memukul bola  Ya 100,0 Sangat 

Baik 
Melakukan lari Tidak 63,3 Cukup Baik
Melakukan permainan dengan teknik yang benar Ya 100,0 Baik 
Kemampuan memainkan permainan kasti 
modifikasi 

Ya 96,7 Sangat 
Baik 

Cara bermain  Ya 96,7 Sangat 
Baik 

Peningkatan denyut nadi  Ya 93,3 Baik 
Pengetahuan cara bermain kasti modifikasi  Ya 96,7 Baik 
Pengetahuan sarana prasarana kasti  Ya 93,3 Sangat 

Baik 
Pengetahuan jumlah pemain kasti modifikasi  Ya 96,7 Sangat 

Baik 
Pengetahuan bola yang digunakan kasti 
modifikasi 

Ya 73,3 Sangat 
Baik 

Dapat menjelaskan cara bermain kasti modifikasi Tidak  90,0 Cukup Baik
Pengetahuan dapat berkomunikasi/menyusun 
strategi permainan 

Ya 93,3 Baik 

Tubuh menjadi sehat Ya 96,7 Sangat 
Baik 

Pengetahuan kasti dapat menjadikan tubuh kuat, 
jiwa menjadi sehat dan pembiasaan hidup sehat 

Ya 100,0 Sangat 
Baik 

Pengetahuan menaikkan denyut nadi Ya 86,7  Baik 
Menyukai permainan kasti modifikasi  Ya 86,7 Baik 
Menarik atau tidaknya permainan kasti 
modifikasi 

Ya 86,7 Baik 

Serius atau sungguh-sungguh dalam permainan Ya 90,0 Baik 
Menaati peraturan permainan Ya 86,7 Baik 
Bisa atau tidaknya pemain melakukan kerjasama 
dengan teman satu tim 

Ya 83,3 Baik 

Butuh tidaknya kerjasama untuk memenangkan 
pertandingan 

Ya 83,3 Baik 

Mengakui keunggulan lawan Ya 100,0 Baik 
Bersedia atau tidaknya bermain kasti modifikasi Ya 93,3 Baik 

Sumber: Hasil Kuesioner Uji Coba Lapangan (N=30) 
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gerak siswa dalam permainan kasti, meskipun masih ada beberapa siswa yang masih 

kurang terampil memainkan model permainan kasti menggunakan pemukul paddel 

dan lapangan segitiga.  

 Aspek kognitif diperoleh jawaban sesuai sebanyak 92,6%, sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Sebagian besar siswa mengetahui dan memahami permainan 

kasti yang sering mereka lakukan sehingga siswa cepat memahami dan menerapkan 

model permainan meskipun berbeda dalam alat pemukul dan bentuk lapangannya 

serta peraturan permainan yang sedikit berbeda.  

 Aspek afektif diperoleh jawaban sesuai sebesar 89,2%, sehingga termasuk 

dalam kriteria baik. Dalam aspek ini siswa dapat mematuhi peraturan permainan dan 

lebih antusias dalam permainan. Meskipun ada sebagian kecil siswa yang kurang 

mematuhi peraturan dan terlihat kurang bisa bekerja sama dengan tim mereka atau 

memiliki kemauan mendominasi permainan. Secara keseluruhan tanggapan siswa 

terhadap permainan kasti modifikasi dalam kategori baik yaitu sebesar 82,8%, 

sehingga permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga dapat 

digunakan untuk siswa kelas V SD Negeri 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten 

Rembang. 

4.4. Prototipe Produk  

 Prototipe merupakan produk asli yang dihasilkan atau dirancang. Dalam hal 

ini prototipe yang dihasilkan berupa model permainan kasti menggunakan pemukul 

paddle dan lapangan segitiga sebagai produk akhir. Permainan kasti menggunakan 

pemukul paddle dan lapangan segitiga merupakan permainan sejenis dengan 
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permainan tradisional kasti pada umumnya. Hanya saja dalam permainan ini yang 

dimodifikasi antara lain bentuk dan ukuran lapangan, alat permainan dan aturan 

permainan. Dalam permainan ini setiap regu berusaha mencetak angka yaitu jika 

pemukul bola dapat kembali dengan aman sampai daerah bebas sehingga 

mengumpulkan angka/nilai terbanyak. Hal-hal mengenai model permainan ini yaitu: 

(1) Prasarana, (2) Sarana, (3) Peraturan Permainan dan (4) Aspek-aspek permainan.  

4.5. Revisi Akhir Produk 

4.5.1 Lapangan 

 Lapangan yang digunakan dalam model permainan kasti modifikasi yaitu 

lapangan berbentuk segitiga sama kaki dengan 2 sisi berukuran 31,6 meter (ukuran 

ini tidak mutlak mengingat besar lapangan olahraga yang dimiliki tiap sekolah 

berbeda-beda). Pada setiap sudut lapangan diberi bendera. Ruang bebas berupa 

segitiga sama sisi yang berada disisi kanan segitiga besar dengan ukuran tiap sisinya 

5 meter. Tempat pemukul, atau tempat pelempar dan kuncing berada di ruang dalam 

segitiga yang garis tersebut. Tiang hinggap ada 2 buah yang masing-masing 

diletakkan di dua ujung segitiga dengan jari-jari 1 meter. Di dalam tiang hinggap 

terdapat hong yang harus disentuh oleh para pemain jika didalam hong/ tempat 

hinggap. Tiang pertolongan berada disisi kiri dengan jarak 15 meter dari titik atau 

ujung segitiga. 
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Gambar 4.4. Proses Pembelajaran Kasti Uji Kelompok Besar 

4.5.2. Sarana  

 Sarana yang digunakan dalam permainan ini meliputi bola yang terbuat dari 

sekumpulan plastik bekas dikumpulkan dan dibuat menjadi bola, alat pemukul yang 

terbuat dari kayu ringan berbentuk seperti paddle tonnis.  

4.5.3. Peraturan Permainan 

 Peraturan pengembangan model permainan kasti modifikasi yang diterapkan 

antara lain:  

1) Lama permainan 

Alokasi waktu permainan adalah 2 x 15 menit tidak terhitung dengan istirahat 5 

menit.  
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2) Pemain  

 Permainan terbagi menjadi 2 regu. Setiap setiap regu terdiri atas 5 orang 

pemain. Semua pemain memakai nomor dada yang tampak dengan jelas, selain 

itu para pemain diberi ikat kepala untuk membedakan antara regu satu dengan 

yang lain.  

3) Cara bermain  

Cara bermain permainan kasti modifikasi adalah sebelum permainan dimulai 

diadakan undian. Regu yang menang memulai permainan sebagai kelompok 

pemukul sedangkan regu yang kalah menjadi kelompok penjaga bola. Cara 

mematikan lawan, seorang harus melempar ke arah anggota badan bagian 

pinggang ke bawah. Ini menghindari supaya tidak terlalu dekat dengan bagian 

kepala.  

Perggantian tempat antara regu pemukul dan regu lapangan terjadi jika : 

a. Salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola  

b. Bola ditangkap 2 kali berturut-turut oleh regu lapangan 

c. Salah seorang pemukul regu pemukul memasuki ruang bebas melalui garis 

belakang 

d. Salah seorang regu pemukul keluar dari ruang bebas atau keluar dari batas 

lapangan 

4) Pertandingan  

 Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan dua orang pembantu wasit, yaitu: 

wasit bertugas memimpin jalannya pertandingan, pembantu wasit yang bertugas 

membantu wasit khusus dalam hal mengawasi garis, dan pencatat bertugas 
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mencatat nilai yang diperoleh masing-masing regu berdasarkan babak waktu 

permainan.  

5) Penilaian dan penentuan pemenang  

System penilaian dan penentuan pemenang dalam permainan kasti modifikasi  

adalah:  

a. Jika pemain memukul bola lalu berlari ke tiang pertolongan lalu hinggap di 

tiang 1 dan 2, ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1 

b. Jika pemain memukul bola tidak terpukul, maka ia mendapat nilai 0 

walaupun dia dapat selamat lari hingga ke ruang bebas. 

c. Jika pukulan benar dan dapat kembali keruang bebas tanpa berhenti pada 

tiang-tiang hinggap akan mendapat nilai 3 

d. Regu lapangan mendapat nilai 1 apabila berhasil menangkap langsung bola 

yang dipukul (tidak menyentuh tanah). 

Pemenang dalam permainan ini adalah regu yang dapat mencetak angka yaitu 

jika pemukul bola dapat kembali dengan aman sampai daerah bebas sehingga 

mengumpulkan angka/nilai terbanyak. 

4.5.4. Aspek-aspek Permainan  

1. Kognitif, yaitu kemampuan berfikir untuk memahami atau memilih suatu pilihan 

dan penguatan akademik. Dalam permainan ini aspek kognitif meliputi siswa 

mengetahui dan memahami aturan bermain, siswa dapat menyusun strategi pada 

saat bermain, serta siswa dapat mengetahui macam-macam permainan 

tradisional, salah satunya permainan kasti.  
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2. Afektif, memperhatikan, merespon, menilai, karakterisasi. Aspek afektif dalam 

permainan ini adalah siswa disiplin atau mentaati peraturan bermain, kerjasama, 

sportif, menerima, mengakui, menghargai kelemahan dan keunggulan regu 

lawan.  

3. Psikomotor, keterampilan gerak, menirukan gerakan yang diamati dan 

menerapkannya. Dalam penelitian ini aspek psikomotornya adalah siswa dapat 

memainkan permainan kasti modifikasi yang didemonstrasikan dengan gerak 

yang bervariasi.  

4. Gerak dasar, dalam permainan ini gerak dasar lokomotornya yaitu berjalan, lari 

dan mengayun. 

4.6. Pembahasan  

Materi pokok program Penjasorkes di SD, sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku, pada umumnya terdiri dari berbagai aktivitas jasmani/fisik, seperti aktivitas 

permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri, aktivitas ritmik 

(seni gerak), aktivitas air, dan aktivitas fisik di alam terbuka/bebas (Depdiknas, 2004: 

53). 

Pada penelitian pengembangan ini, materi pembelajaran kasti dimodifikasi 

dalam pendidikan olahraga yang menekankan totalitas dalam pengalaman olahraga. 

Pembelajaran Penjasorkes dilaksanakan melalui modifikasi permainan kasti yang 

menekankan partisipasi dan pengalaman bagi siswa.  

Menurut Mary Duquin yang dikutip dalam Seidentop (1994:15) menyatakan bahwa 

pengalaman olahraga seharusnya : 
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1) Menyenangkan dan nyaman bagi para partisan. 

2) Memberikan tujuan yang aman untuk mengembangkan ketrampilan aktivitas 

3) Membantu perkembangan sensitivitas moral dan kepedulian. 

4) Mewujudkan kesenangan dan keindahan ketrampilan gerak. 

5) Melatih semangat kreativitas, petualangan dan penemuan. 

6) Menginspirasi sebuah perasaan dalam kelompok. 

Implikasi waktu jangka pendek, paling tidak Penjasorkes diarahkan agar siswa 

memiliki kebugaran jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik dan olahraga 

(gaya hidup yang aktif dan sehat), serta memperoleh nilai-nilai pendidikan yang 

diperlukan bagi anak untuk bekal kehidupan sekarang maupun dimasa yang akan 

datang. 

Berdasarkan pemikiran diatas, perlu suatu pergeseran paradigma pengajaran 

Penjasorkes dari metode ke pengajaran model. Model merupakan rencana atau pola 

yang digunakan untuk membentuk kurikulum (jangka panjang), merancang materi 

pembelajaran dan mengarahkan pengajaran di dalam kelas. Model ini merupakan 

pembelajaran yang meliputi pertimbangan menyeluruh terhadap teori belajar, tujuan 

agar jangka panjang, konteks, konten, manajemen kelas, strategi terkait, pembuktian 

proses, serta penilaian pembelajaran. 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan diperoleh persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 89,5% dengan kriteria baik. Hasil penelitian dan analisis deskriptif persentase 

dapat diketahui bahwa model pembelajaran permainan kasti modifikasi pada siswa 

kelas V SD Negeri 1 PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang dapat dikatakan 

baik. Faktor yang dapat menjadikan model permainan kasti modifikasi ini dapat 
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diterima siswa kelas V SD Negeri 1 PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang 

adalah sebagian besar siswa kelas V mampu mempraktekkan gerak dasar permainan 

dengan baik, dari segi pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam 

permainan dan aktivitas gerak siswa yang disesuaikan dengan perkembangan dan 

pertumbuhan siswa kelas V, suasana pembelajaran yang menyenangkan, adanya 

motivasi dan semangat dari seluruh siswa kelas V dalam mengikuti pembelajaran 

yang diberikan oleh peneliti, sehingga dari hasil uji coba lapangan model permainan 

kasti modifikasi ini dapat digunakan bagi siswa kelas V SD Negeri 1 

PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Secara garis besar, faktor yang 

dapat menjadikan model permainan kasti modifikasi ini dapat diterima siswa kelas 

VSD Negeri 1 PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembangdan masuk kriteria 

sangat baikadalah:  

1. Sebagian besar siswa kelas V mampu mempraktekan dengan teknik yang benar.  

2. Siswa dapat memahami peraturan dan cara bermain permainan kasti modifikasi. 

3. Dalam permainan kasti modifikasi ini siswa lebih aktif bergerak. 

4. Siswa merasa senang dan gembira, dengan peraturan dan alat yang sederhana 

dalam bermain kasti modifikasi tersebut siswa tidak merasa bosan dan ingin 

memainkan lagi. 

5. Persaingan dalam permainan kasti modifikasi ini membuat siswa semakin 

bersemangat dalam bermain untuk mendapatkan poin terbanyak dan menjadi 

pemenang dalam permainan tersebut. 

6. Penerapan sikap dalam permainan danaktivitas gerak siswayang disesuaikan 

dengan perkembangan dan pertumbuhan siswa kelas V, sehingga dari hasil uji 
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coba lapangan, model permainan kasti ini dapat digunakan bagi siswa kelas V SD 

Negeri 1 PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang. 

7. Dalam permainan kasti modifikasi ini dapat menaikkan denyut nadi dan 

menjadikan tubuh sehat. 

8. Adanya motivasi dan semangat dari siswa dalam mengikuti permainan. 

Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Bigo, 

Kohnstan, dan Palland (1950: 275-276), bahwa permainan mempunyai makna 

pendidikan, dengan uraian sebagai berikut : 

a. Permainan merupakan salah satu dari banyak wahana untuk membawa anak 

kepada hidup bersama atau bermasyarakat. Anak akan memahami dan 

menghargai dirinya atau temannya. Pada anak yang bermain akan tumbuh rasa 

kebersamaan, yang sangat baik bagi pembentukan rasa sosialnya. 

b. Dalam permainan anak akan mengetahui kekuatannya, menguasai alat bermain 

dan mengetahui sifat alat. 

c. Dalam permainan, anak akan mempunyai suasana, yang tidak hanya 

mengungkapkan fantasinya saja, tetapi juga akan mengungkapkan semua sifat 

aslinya, dan pengungkapan itu dilakukan secara patuh dan sopan.anak laki-laki 

dan perempuan yang berumur sama akan berbuat yang berbeda terhadap 

permainan yang sama. 

d. Dalam permainan, anak mengungkapkan macam-macam emosinya, dan sesuai 

dengan yang diperolehnya saat itu jenis emosi itu diungkapkannya, serta tidak 

mengarah pada prestasi. 
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e. Dalam bermain anak akan dibawa pada kepada kesenangan, kegembiraan, dan 

kebahagiaan dalam dunia kehidupan anak. Semua situasi ini mempunyai makna 

wahana pendidikan. 

Permainan akan mendasari kerjasama taat kepada peraturan permainan, 

pembinaan wataki jujur dalam bermain, dan semuanya ini akan membentuk sifat 

“fair play”(jujur, sifat kesatria atau baik) dalam bermain.(Sukintana,1992: 5-6) 

Setelah melakukan aktivitas fisik baik olahraga atau lainnya, diharapkan adanya 

peningkatan denyut nadi atau jantung, sehingga akan meningkatkan ketahanan 

jantung seseorang. Ketahanan jantung dan peredaran darah harus selalu diperbaiki 

dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah dengan olahraga kasti. Kasti merupakan 

jenis permainan yang menggunakan bola kecil. Permainan ini mengandalkan 

kekuatan dan ketahanan otot. Pada permainan kasti otot tangan perlu dilatih agar 

dapat mengontrol bola dengan baik.  

Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka kita harus 

melakukan latihan-latihan olahraga secara terus menerus dan teratur paling sedikit 

20-30 menit, pada keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung yang maksimal. 

Denyut jantung maksimal yang boleh dicapai pada waktu latihan-latihan olahraga 

adalah 220 dikurangi umur yang dinyatakan dalam tahun (Sadoso Sumosardjuno, 

1985: 20). 

Sedangkan berdasarkan survei yang dilakukan hanya mampu menaikkan 

denyut jantung hingga mencapai rata-rata sebesar 90,53 denyut per menit. Apabila 

umur rata-rata kelas V SD N 1 Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang 
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adalah antara 10-12 tahun maka denyut jantung maksimal sebesar 220-11 = 209 

denyut per menit.  

Sedangkan bedasarkan hasil dari penelitian, yang telah dilakukan bahwa 

denyut jantung responden sebelum bermain kasti berkisar dari 60 sampai 100 kali per 

menit dan rata-rata sebesar 80,6 kali per menit serta denyut nadi sesudah melakukan 

permainan kasti berkisar dari 70 sampai 120 kali per menit dengan rata-rata sebanyak 

90,53 kali per menit. Sehingga terjadi peningkatan denyut nadi sebesar 12,32% dari 

denyut nadi sebelum melakukan permainan kasti dan terjadi peningkatan sebesar 

95,25% dari denyut nadi maksimal. Sehingga diketahui bahwa, denyut nadi sebelum 

bermain kasti dan sesudah bermain kasti berbeda. Dilihat dari rata-rata sebelum 

melakukan permainan kasti lebih rendah dibandingkan setelah melakukan permainan 

kasti. 
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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 kasti modifikasi yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil 

(N=10) dan uji coba lapangan (N=30). Berdasarkan analisis hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk modifikasi permainan kasti yang sesuai sebagai media pembelajaran 

Penjasorkes siswa SD yaitu: 

Tabel 5.1. Bentuk Modifikasi Permainan Kasti 

Karakteristik 
Kasti Modifikasi 

Modifikasi Tujuan 

Lapangan  - Lapangan berbentuk 
segitiga sama kaki dengan 
ukuran kedua sisi 31,6 
meter (sudut dikedua sisi 
masing-masing 72 
derajat) dan panjang sisi 
yang lain 20 meter 
(ukuran dapat disesuaikan 
dengan kondisi lapangan 

- Dapat bermain kasti  
- Melihat situasi 

keadaan sarana tidak 
semua sekolah 
memiliki lapangan 
yang cukup luas 

Bola  - Bola yang terbuat dari 
sekumpulan plastik bekas  

- Supaya tidak terlalu 
sakit jika terkena 
badan dan lebih 
menarik perhatian 
siswa 

Pemain  - Jumlah pemain 10 orang - Jumlah pemain 
disesuaikan dengan 
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luas lapangan 
Alat pemukul - Memakai paddle tonnis - Untuk 

mempermudah 
pemain untuk 
memukul bola 

Tiang/home - Tiang hinggap dan 
pertolongan tersebut dari 
tiang dan dikasih bendera 
berwarna 

- Tiang memakai 
bendera berwarna 
agar lebih menarik 
perhatian siswa 

Peraturan  - Cara mematikan lawan 
dengan melempar bola 
mengenai anggota tubuh 
bagian pinggang ke bawah 

- Lama permainan 2 x 15 
menit tidak terhitung 
dengan istirahat 5 menit 

- Agar tidak terlalu 
sakit 

 
- Pemain dalam 

permainan lebih 
aktif 

 
2. Menurut hasil penelitian ternyata model modifikasi permainan kasti efektif untuk 

membuat siswa bergerak, hal ini dapat dibuktikan dengan selama proses 

pembelajaran kasti keadaan denyut nadi siswa mampu mencapai 95,25% dari 

denyut nadi maksimal, atau dengan kata lain permainan kasti pengembangan 

yang diberikan efektif untuk meningkatkan denyut nadi siswa.  

3. Produk permainan kasti modifikasi dapat digunakan untuk siswa kelas V SD 

Negeri 1 PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Hal ini berdasarkan 

hasil analisis data uji lapangan didapat persentase 89,5% dengan kriteria baik.  

4. Hasil analisis psikomotor, kognitif dan afektif siswa SD Negeri 1 

PandanKecamatan Pancur Kabupaten Rembang dalam kriteria baik, dari segi 

pemahaman terhadap peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan 

dan aktivitas gerak siswa sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan, 

sehingga keseluruhan model permainan kasti modifikasi dapat diterima siswa 
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dengan baik dan dapat digunakan bagi siswa SD Negeri 1 PandanKecamatan 

Pancur Kabupaten Rembang.  

5.2. Saran  

1. Model permainan kasti modifikasi alat pemukul paddle dan lapangan segitiga 

sebagai produk yang telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

alternative penyampaian materi pembelajaran kasti untuk siswa kelas V Sekolah 

Dasar.  

2. Produk dapat dimanfaatkan di semua kategori sekolah, baik di sekolah unggulan, 

sekolah biasa ataupun sekolah terbatas. 

3. Pemanfaatan produk hendaknya tetap mengacu pada tujuan pengenalan dini 

permainan cabang olahraga kasti. 

4. Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat menggunakan model 

permainan kasti modifikasi alat pemukul paddle dan lapangan segitiga ini di 

sekolah.  

5. Untuk penelitian lebih lanjut agar dapat lebih mengembangkan peraturan dan 

teknik bermain.  
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PROGRAM PELAKSANAAN LATIHAN PEMBELAJARAN KASTI 

MENGGUNAKAN PEMUKUL PADDEL DAN LAPANGAN 

SEGITIGA 

 

A. Materi Latihan 

Modifikasi permainan Kasti untuk siswa Sekolah Dasar N 1 Pandan Kelas V 

B. Klasifikasi Latihan 

 

a. Pengenalan terhadap olahraga Kasti 

b. Bermain permainan kasti dengan base simpai, bola tonis, dan 

lapangan,lapangan segitiga, pemukul paddel. 

 

C. Program Latihan Selama 2x Pertemuan 

 

1. Pertemuan Pertama 

a. Pengenalan terhadap olahraga kasti 

b. Latihan cara melempar bola 

c. Latihan menangkap bola 

d. Latihan cara memukul 

e. Latihan berlari antar base 

f. Bermain permainan kasti dengan modifikasi pemukul paddel dan 

lapangan segitiga. 

 

2. Pertemuan Kedua 

a. Latihan taktik strategi 
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b. Bermain permainan kasti dengan modifikasi pemukul paddel dan 

lapangan segitiga. 

 

D. Sasaran dan Target Latihan 

 

1. Aspek Kognitif 

a. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang permainan kasti 

b. Meningkatkan pengetahuan tentang permainan kasti 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang perbedaan permaianan kasti yang 

sesungguhnya dengan permainan kasti yang sudah dimodifikasi 

 

2. Aspek Psikomotor 

a. Meningkatkan kemampuan memukul 

b. Meningkatkan kemampuan melempar bola 

c. Meningkatkan kemampuan menangkap bola 

d. Meningkatkan kemampuan berlari dalam base 

e. Meningkatkan kemampuan mematikan lawan 

f. Meningkatkan kemampuan menyerang 

g. Meningkatkan kemampuan bertahan dari serangan lawan 

h. Meningkatkan kemampuan pitching bola 

 

3. Aspek Afektif 

a. Melatih kerjasama dengan teman satu tim 

b. Melatih siswa untuk menerima kekalahan dan menghormati keputusan 

wasit 

c. Melatih siswa untuk menghargai teman dan lawan 

d. Melatih siswa untuk bersungguh-sungguh dalam bermain 
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4. Aspek Fisik 

a. Melatih reaksi 

b. Melatih kelincahan 

c. Melatih ketepatan  

d. Melatih kecepatan 

 

NO Hari/ 

Tanggal 

Materi Latihan Keterangan 

1. Senin a. Pendahuluan 

• Pengarahan 

• Pemanasan 

• Streching 

b. Inti 

Pengenalan terhadap 

bola kasti 

c. Penutup 

• Lari putar 2 kali 

• Colling down 

Tes awal (Pre test) 

2 Selasa  a. Pendahuluan 

• Pengarahan 

• Pemanasan 

 Lari putar 

lapangan 

2 kali 

 Streching 

b. Inti 

Cara melempar bola dan 

menangkap bola dengan 

jarak 5 meter, 3 set 5 

repitisi istirahat antar set 

X X 

Y Y 
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20 detik 

c. Penutup 

Colling down 

3 Rabu  a. Pendahuluan 

• Pengarahan 

• Pemanasan 

 Lari putar 

lapangan 

2 kali 

 Streching

b. Cara memukul dan 

berlari antar base yanng 

benar dengan pola 

segitiga  

4 Kamis  a. Pendahuluan 

• Pengarahan 

• Pemanasan 

 Lari putar 

lapangan 

2 kali 

 Streching 

b. Mempraktekkan cara 

bermain permainan kasti 

yang telah dimodifikasi 

mengunakan pemukul 

paddel dan lapangan 

segitiga 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN KASTI 

MENGGUNAKAN PEMUKUL PADDEL DAN LAPANGAN 

SEGITIGAPADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANDAN 

KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok : Permainan Kasti Melalui Menggunakan Pemukul Paddel 

dan     Lapangan Segitiga 

Sasaran Program   : Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Evaluator  : 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model permainan kasti menggunakan 

pemukul paddel dan lapangan segitiga yang efektif dan efisien untuk proses 

pembelajaran Penjasorkes bagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang kami modifikasi. 

Berhubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini: 

1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli kasti . 

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 memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 
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5 : sangat baik 

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

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan yang telah 

disediakan. 

A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan 
kompetensi dasar. 

      

2 Kejelasan petunjuk permainan.       
3 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi siswa. 
      

4 Kesesuaian alat dan fasilitas 
yang digunakan. 

      

5 Kesesuaian bentuk / model 
permainan untuk dimainkan 
siswa. 

      

6 Kesesuaian bentuk model 
permainan dengan 
karakteristik siswa. 

      

7 Mendorong perkembangan 
aspek fisik jasmani siswa. 

      

8 Mendorong perkembangan 
aspek kognitif siswa. 

      

9 Mendorong perkembangan 
aspek psikomotor siswa. 

      

10 Mendorong perkembangan 
aspek efektif siswa. 

      

11 Dapat dimainkan siswa yang 
terampil maupun tidak 
terampil. 

      

12 Dapat dimainkan oleh siswa 
putera. 

      

13 Mendorong siswa aktif 
bergerak. 

      

14 Meningkatkan minat dan 
motivasi siswa berpartisipasi 
dalam pembelajaran kasti 

      

15 Aman untuk diterapkan dalam 
pembelajaran permainan kasti 
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B. Saran untuk Perbaikan Model Permainan 

Petunjuk: 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan 

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 
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C. Komentar dan Saran Umum 
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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) 

 

 

 

 

Semarang, …………… 

Evaluator 

 

(……...…………………) 
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KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 
PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN KASTI MENGGUNAKAN 

PEMUKUL PADDEL DAN LAPANGAN SEGITIGA DALAM 

PEMBELAJARAN PENJASORKES  BAGI SISWA KELAS V SEKOLAH 

DASAR NEGERI 1 PANDAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN 

REMBANG TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

2. Isilah Pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf (a) atau (b) 

sesuai dengan  pilihanmu. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ………………………………………………………….. 

Umur  :………………………………………………………….. 

No. absen  : ………………………………………………………….. 

Kelas  : ………………………………………………………….. 

Alamat : SD Negeri 1 Pandan Kecamatan pancur Kabupaten Rembang 
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I. PERTANYAAN 

 

A. PSIKOMOTORIK 

1 . Apakah menurut kamu, model permainan Kasti Menggunakan Pemukul Paddel 

dan Lapangan Segitiga merupakan permainan yang sulit untuk dimainkan? 

a . Ya 

b . Tidak 

2. Apakah dalam permainan ini kamu dapat memberikan operan bola pade teman 

kamu? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah kamu dapat membawa bola pada saat permainan? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah kamu dapat memukul bola pada saat bermain ? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah kamu merasa kesulitan berlari dalam permainan kasti menggunakan 

pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah kamu tahu melakukan permainan ini dengan teknik yang benar ? 

a. Ya 

b. Tidak 

7.  Apakah kamu bisa memainkan model permainan kasti menggunakan pemukul 

paddel dan lapanngan segitiga ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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8. Apakah cara bermain Kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga 

ini lebih mudah dari permainan kasti yang sebenarnya ? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah setelah bermain Kasti menggunkan pemukul paddel dan lapangan segitiga 

denyut nadi kamu bertambah ? 

a. Ya 

b. Tidak 

B. KOGNITIF 

1. Apakah kamu tahu cara bermain kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan 

segitiga? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah kamu tahu sarana prasarana bola kasti ? 

a. Ya 

b. tidak 

3. Apakah setelah pembelajaran ini, kamu mengetahui jumlah pemain dalam 

permainan  kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah setelah pembelajaran ini, kamu mengetahui bola apakah yang digunakan 

dalam permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a. Ya  

b. Tidak 

5. Apakah kamu dapat menjelaskan pada teman kamu bagaimana cara bermain kasti 

menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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6. Apakah dalam permainan ini kamu dapat berkomunikasi/ menyusun strategi 

permainan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Apakah dengan bermain kasti menggunakan pemukul paddel dn lapangan segitiga 

dapat membuat tubuh menjadi siswa ? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah permainan Kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga 

dapat menjadikan tubuh menjadi kuat, jiwa menjadi sehat dan pembiasaan untuk 

hidup sehat ? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah kamu tahu bahwa permainan Kasti menggunakan pemukul paddel dan 

lapangan segitiga? 

a. Ya  

b. Tidak 

C. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka bermain Kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan 

segitiga ? 

a. Ya  

b. Tidak 

2. Apakah permainan kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga 

menarik bagi kamu ? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain kasti menggunakan 

pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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4. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain kasti menggunakan 

pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a. Ya 

b. Tidak 

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

bermain kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga ? 

a.Ya 

b. Tidak 

6 Apakah dalam bermain kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan segitiga 

dibutuhkan kerjasama untuk memenangnkan pertandingan ? 

a . Ya 

b. Tidak 

7. Apabila tim kamu kalah, apakah kamu akan mengakui keunggulan tim lawan ? 

a. Ya  

b. Tidak 

8. Apakah kamu bersedia bermain kasti menggunakan pemukul paddel dan lapangan 

segitiga lagi ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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JAWABAN KUESIONER ASPEK PSIKOMOTORIK SKALA KECIL 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PANDAN 

Resp L/P Umur
Psikomotorik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 B B A A A A A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 B A A A A A A A A 
Imam Rosyadi L 11 B A A A B A A A A 
Miftah Sururi L 12 A B A A A A A A A 
Novita Istiasih P 10 B A A A A B A A A 
M. Lukman Royani L 11 B A A A A A A A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 A A A A B A A A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 B B A A A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 A A A A A B A A A 
Siti Afifah P 11 A B A B A A A A A 

 

 

JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF SKALA KECIL 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI  1 PANDAN 

 

Resp L/P Umur Kognitif 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 A A A A A B A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 A A A A B A A A B 
Imam Rosyadi L 11 A A A A A A B A A 
Miftah Sururi L 12 A A A B A A A A A 
Novita Istiasih P 10 A A A A A A A B A 
M. Lukman Royani L 11 A A A A A A A A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 A A A A A A B A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 A A A B A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 B A A A A A A A B 
Siti Afifah P 11 A A A A A A A B A 
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JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF SKALA KECIL 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PANDAN 

 

Resp L/P Umur Afektif 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 A B A A A A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 A B B A A A A A 
Imam Rosyadi L 11 A A A A B A A A 
Miftah Sururi L 12 A A A A A A A A 
Novita Istiasih P 10 A A A A A A B A 
M. Lukman Royani L 11 A A A A A A A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 A B A A A A A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 A A A A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 A A B A A A A A 
Siti Afifah P 11 A A A A A A A A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan lampiran 8 



110 
 

 
 

PENGUKURAN DENYUT NADI SKALA KECIL 

Resp Umu
r L/P Denyut Nadi Denyut Nadi 

Maksimal Awal Akhir Selisih 
Ahlia Rahmatun 
Nikmah 12 P 72 80 8 208 

Ahmad Mahkafat 11 L 84 88 4 209 

Imam Rosyadi 11 L 77 80 3 209 

Miftah Sururi 12 L 72 75 3 208 

Novita Istiasih 10 P 77 80 3 210 

M. Lukman Royani 11 L 90 102 12 209 

M. Aris Eko Wahyudi 12 L 72 75 3 208 

M. Rizal Fredi Yanto 11 L 60 70 10 209 

Rufaedah Laela 11 P 77 80 3 209 

Siti Afifah 11 P 90 102 12 209 

Minimal 60 70 3 208 
Maksimal 90 102 12 210 
Jumlah 771 832 61 2088
Rata-rata 77,1 83,2 6,1 208,8
Peningkatan (%)         7,91 97,08

60 - < 70 10,0 0,0     
70 - < 80 60,0 30,0     
80 - < 90 10,0 50,0     
90 - <100 20,0 0,0     

100 - < 110 0,0 20,0     
110 - ≤ 120 0,0 0,0     

Jumlah 100,0 100,0     
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JAWABAN KUESIONER ASPEK PSIKOMOTORIK SKALA KECIL 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PANDAN 

 

Resp L/P Umur
Psikomotorik 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 A A A A B A A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 B A A A A A A A A 
Imam Rosyadi L 11 A B A A A B A A A 
Miftah Sururi L 12 A A B A B A A A A 
Novita Istiasih P 10 B A A A B A A A A 
M. Lukman Royani L 11 A A A A A B A A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 A A A A B A A A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 B A B A A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 B A A A A A A A A 
Siti Afifah P 11 A A A A B A A A A 
M. Ayub Dzulkarnain L 12 A A A A A A A A A 
Annisa dwi W. P 12 B A A A B A A A A 
Lathifah P. P 10 A A B A A A A A A 
Alfi dian M. P 10 A A A A B A A A A 
Ade dewa S. L 11 B A A A A A A A A 
Aulia Putri P 10 A A A A A A A A A 
Ayu azizah P 10 A B A A B A A A B 
Annisa agustina P 10 A A A A A B A A A 
Adi gunawan L 12 B A A A B A A A A 
Sivianapuspitasari P 10 A A A A A A A A A 
Deo rama BT L 10 A A A A A A A B A 
Rahayu P P 11 A B A A B A A A A 
Rian prasetyo L 11 B A A A A A A A A 
M. Rizal L 11 B A A A A B A A A 
Dwiki  L 11 A 1 A A A A A A A 
Della noviana P 11 A A A A A A A A A 
Bella ayu S. P 11 B A A A A A A A A 
Syeifira S. P 10 A A A A A B A A A 
Tri harjani L 10 B A A A B A A A A 
Nurul Rusmawati P 11 A A A A A A A A A 
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JAWABAN KUESIONER ASPEK KOGNITIF SKALA BESAR 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PANDAN 

 

Resp L/P Umur Kognitif 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 A A A A A A A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 A A A A B A A A A 
Imam Rosyadi L 11 A A A A A B A A A 
Miftah Sururi L 12 A A A A A A A A A 
Novita Istiasih P 10 A A A A B A A A A 
M. Lukman Royani L 11 A A A A A A A A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 A A A A B A A A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 A A A A A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 A A A A B A A A A 
Siti Afifah P 11 A A A A A A A A A 
M. Ayub Dzulkarnain L 12 A A A A B A A A A 
Annisa dwi W. P 12 A A A A A A B A A 
Lathifah P. P 10 A A A A B A A A A 
Alfi dian M. P 10 A A A A A A A A A 
Ade dewa S. L 11 A A A A B A A A A 
Aulia Putri P 10 B A A A A A B A A 
Ayu azizah P 10 A A A A A A A A A 
Annisa agustina P 10 B A B A A B A A A 
Adi gunawan L 12 A A A A A A A A A 
Sivianapuspitasari P 10 A A A A B A A A A 
Deo rama BT L 10 A A A A A A A A A 
Rahayu P P 11 A B A A A A A A A 
Rian prasetyo L 11 A A A A A A A A A 
M. Rizal L 11 A A A A A A A A A 
Dwiki  L 11 A A A A A A A A A 
Della noviana P 11 A A A A A A A A A 
Bella ayu S. P 11 A A A A A A A A A 
Syeifira S. P 10 A A A A A A A A A 
Tri harjani L 10 A A A A A A A A A 
Nurul Rusmawati P 11 A A A B A B A B A 
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JAWABAN KUESIONER ASPEK AFEKTIF SKALA BESAR 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 PANDAN 

 

Resp L/P Umur Afektif 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ahlia Rahmatun 
Nikmah P 12 A B A A A A A A 
Ahmad Mahkafat L 11 A A A A A A A A 
Imam Rosyadi L 11 A A A A A A A A 
Miftah Sururi L 12 B A A A A A A A 
Novita Istiasih P 10 A B A A B A A A 
M. Lukman Royani L 11 A A A B A B A A 
M. Aris Eko Wahyudi L 12 B A A A A A A A 
M. Rizal Fredi Yanto L 11 A A B A A A A A 
Rufaedah Laela P 11 A A A A A B A A 
Siti Afifah P 11 A A B A B B A A 
M. Ayub Dzulkarnain L 12 A A A A A A A A 
Annisa dwi W. P 12 A A A A A A A A 
Lathifah P. P 10 A B A A A A A A 
Alfi dian M. P 10 A A A B B A A A 
Ade dewa S. L 11 A A A A A A A A 
Aulia Putri P 10 A B B A A A A A 
Ayu azizah P 10 B A A B A B A A 
Annisa agustina P 10 A A A A A A A A 
Adi gunawan L 12 B A B A A A A B 
Sivianapuspitasari P 10 A A A A B B A A 
Deo rama BT L 10 A A A A A A A A 
Rahayu P P 11 A A A A A A A A 
Rian prasetyo L 11 A A A A A A A A 
M. Rizal L 11 A A A A A A A A 
Dwiki  L 11 A A A A A A A B 
Della noviana P 11 A A A A A A A A 
Bella ayu S. P 11 A A A A A A A A 
Syeifira S. P 10 A A A A A A A A 
Tri harjani L 10 A A A A A A A A 
Nurul Rusmawati P 11 A A A A A A A A 
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PENGUKURAN DENYUT NADI UJI SKALA BESAR 

 

Resp Umur L/P Denyut Nadi Denyut Nadi 
Maksimal Awal Akhir Selisih 

Ahlia Rahmatun 
Nikmah 12 P 72 80 8 209 
Ahmad Mahkafat 11 L 84 88 4 209 
Imam Rosyadi 11 L 77 80 3 209 
Miftah Sururi 12 L 72 75 3 209 
Novita Istiasih 10 P 77 80 3 209 
M. Lukman Royani 11 L 90 102 12 209 
M. Aris Eko Wahyudi 12 L 72 75 3 209 
M. Rizal Fredi Yanto 11 L 60 70 10 209 
Rufaedah Laela 11 P 77 80 3 209 
Siti Afifah 11 P 90 102 12 209 
M. Ayub Dzulkarnain 12 L 88 90 2 209 
Annisa dwi W. 12 P 100 112 12 209 
Lathifah P. 10 P 60 70 10 209 
Alfi dian M. 10 P 90 96 6 209 
Ade dewa S. 11 L 88 90 2 209 
Aulia Putri 10 P 60 70 10 209 
Ayu azizah 10 P 84 90 6 209 
Annisa agustina 10 P 90 112 22 209 
Adi gunawan 12 L 88 120 32 209 
Sivianapuspitasari 10 P 60 96 36 209 
Deo rama BT 10 L 72 88 16 209 
Rahayu P 11 P 77 90 13 209 
Rian prasetyo 11 L 84 100 16 209 
M. Rizal 11 L 88 95 7 209 
Dwiki  11 L 90 102 12 209 
Della noviana 11 P 84 90 6 209 
Bella ayu S. 11 P 88 96 8 209 
Syeifira S. 10 P 84 90 6 209 
Tri harjani 10 L 100 112 12 209 
Nurul Rusmawati 11 P 72 75 3 209 
Minimum 60 70 2 209 
Maksimum 100 120 36 209 

Lanjutan lampiran 9 



117 
 

 
 

Jumlah 2418 2716 298 6270 
Rata-rata 80,60 90,53 9,93 209,00 
Peningkatan (%) 12,32 95,25 

60 - < 70 13,3 0,0     
70 - < 80 30,0 20,0     
80 - < 90 33,3 20,0     
90 - < 100 16,7 33,3     
100 - < 110 6,7 13,3     
110 - ≤ 120 0,0 13,3     

Jumlah 100,0 100,0     
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NO 

Aspek Penilaian 

Skor Penilaian 
Ahli dan Guru 
Ahli Guru 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar. 4 5 
2 Kejelasan petunjuk permainan. 3 4 
3 Ketepatan memilih bentuk / model permainan bagi 

siswa. 
4 5 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 4 5 
5 Kemudahan bentuk / model permainan untuk 

dimainkan siswa. 
4 5 

6 Kesesuaian bentuk / model permainan dengan 
karakteristik siswa. 

4 5 

7 Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa. 4 4 
8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa. 3 5 
9 Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa. 4 5 

10 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa. 3 3 
11 Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun tidak 

terampil. 
4 5 

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putri. 4 4 
13 Mendorong siswa aktif bergerak. 4 5 
14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa berpatisipasi 

dalam pembelajaran bola basket 
4 5 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran permainan 
bola basket 

4 5 

Jumlah Skor 57 70 
Rata-
rata 

  3,8 4,7 

Persentase 80,0% 73,3% 
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DOKUMENTASI 

 
Peneliti memberikan arahan sebelum melakukan permainan 

 

 
Peneliti memberikan arahan kepada siswa 
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Siswa saat melakukan permainan 

 

 
Pemanasan sebelum melakukan permainan 
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Siswa melakukan lemparan 

 

 
Peneliti memberikan arahan kepada siswa 
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Siswa melakukan lemparan pada permainan kasti 

 

 
Siswa melakukan lari setelah memukul bola 
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Siswa melakukan pukulan 

 

 
Siswa mengisi kuesioner 
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