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ABSTRAK 

HeryArmonoSantoso.2013.“Pengembangan Permainan Senam SiBuyung Untuk 

Pembelajaran Aktivitas Ritmik”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

(1) Drs.BambangPriyono, M.Pd. (2) Drs. AndryAkhiruyanto, M.Pd. 

Senam sibuyung adalah salah satu alternatif  pembelajaran aktivitas ritmik. Guru 

mengajarkan materi aktivitas ritmik tanpa modifikasi. Minat siswa dalam 

pembelajaran aktivitas ritmik kurang, permainan yang dimainkan masih monoton. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk berupa 

model pembelajaran aktivitasritmik melalui permainantematikbagi siswa kelas III 

Sekolah Dasar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. 

Metode pengembangan ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada 

model pengembangan dari Borg & Gall, yaitu: (1) melakukan penelitian pendahuluan 

dan pengumpulan informasi. (2) Mengembangkan bentuk produk awal (berupa 

permainan Tematik). (3) Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli Penjas 

dan dua ahli pembelajaran. (4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan 

hasil dari evaluasi ahli. (5) Uji coba kelompok kecil (20siswa). (6) Revisi produk 

kedua.(7) Uji coba lapangan 1 (38siswa) danujicobalapangan 2 (39siswa). (8)Revisi 

produk akhir. (9)Implementasi hasil akhir pengembangan pembelajaran aktivita 

sritmik melalui permainan Tematik bagi siswa kelas III SD.Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dari evaluasi ahli (satu 

ahli Penjas dan dua ahli pembelajaran), uji kelompok kecil (10 siswa kelas III SD 

NU Nawakartika), dan uji coba lapangan (39 siswa kelas III SD NU Nawakartika 

dan 38 siswa kelas III SD Negeri 3 Manyaran). Data berupa hasil penilaian mengenai 

kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan hasil pengisian kuesioner oleh 

siswa.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif persentase. 

Dari hasil uji coba diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli Penjas 66,67% (cukup 

baik), ahli pembelajaran I 88,00 % (baik), ahli pembelajaran II 85,33%, uji coba 

kelompok kecil 89,67 % (baik),dan uji coba lapangan 1 93,59 % (sangat baik), uji 

coba lapangan 2 85,00% (baik). Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran aktivitas ritmik melalui permainan Tematik ini layak digunakan bagi 

siswa kelas III SD NU Nawakartika Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan SD N 3 

Manyaran Kecamatan Semarang Barat Kabupaten Semarang atas dasar model 

menyenangkan, aman, alat dapat dimodivikasi lagi, kenaikan persentasi hasil yang 

signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi guru Pendidikan Jasmani di 

Sekolah Dasar untuk menggunakan produk model pembelajaran aktivitas ritmik ini 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan hendaknya 

disesuai dengan kondisi di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah rekontruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami 

individu agar segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna. Tujuan 

utama pendidikan adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Kecerdasan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan 

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia – manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama – sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetapi 

pada siswa. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, 

isi dan urusan materi serta cara penyampaian harus disesuaikan sehingga menarik 

dan menyenangkan, sasaran pembelajaran ditujukan bukan hanya mengembangkan 

keterampilan olahraga, tetapi pada perkembangan pribadi anak seutuhnya. Dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani guru harus dapat mengajarkan berbagai 

gerak dasar, teknik, dan strategi permainan olahraga, internalisasi nilai – nilai 

(sportifitas, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain) dari pembiasaan pola hidup sehat.  

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas 

otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak terhambat oleh 

gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sehingga bagian integral dari proses 

pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan untuk 

1 
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meningkatkan kawasan organik, neuromaskuler, intelektual, dan sosial (Abdul Kader 

Ateng, 1992 : 4). 

Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai 

pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi yang menyenangkan, kreatif, 

inovatif, terampil, meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani serta 

pemahaman terhadap gerak manusia. 

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

dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya menciptakan suatu masyarakat 

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 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 hakekatnya inti pendidikan jasmani adalah gerak. Dalam pengertian ini 

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

menjadikan gerak sebagai alat pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik. 

Salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses pembelajaran 

penjasorkes di sekolah tersebut adalah dikarenakan kurangnya kreatifitas dan inovatif 

guru penjasorkes dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi peserta didik hanya 

mengetahui aktivitas yang ada di dalam sekolah. Terbatasnya sarana dan prasarana 

pembelajaran yang tersedia di sekolah baik juga mempengaruhi kualitas dan 

kuantitasnya. Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembelajaran penjasorkes karena kurang didukung oleh tingkat 
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kemampuan, kreatifitas, dan inovasi para guru penjasorkes selaku pelaksanaan 

penjasorkes di sekolah. Ditengarai bahwa guru penjasorkes dalam melaksakan proses 

pembelajaran bersifat konvensional yang cenderung monoton, tidak menarik, dan 

membosankan, sehingga para peserta didik tidak memiliki semangat dan motivasi 

dalam mengikuti pelajaran penjasorkes. Hal ini juga dirasakan peneliti dalam 

pembelajaran penjasorkes di sekolah. 

Paradigma yang berkembang bahwa pembelajaran penjas yang baik bertujuan 

mengembangkan sikap positif terhadap gerak atau aktivitas jasmani, permainan dan 

olahraga. Dalam penelitian ini, pembelajaran yang akan digunakan merupakan 

permainan dalam penjasorkes yang melalui pemanfaatan lingkungan disekitar 

sekolah. Ketertarikan penulis ini berawal dari pengamatan di lapangan, peneliti 

melihat siswa pada saat pelajaran penjasorkes hanya di lapangan depan, padahal 

lapangan tersebut digunakan untuk parkir guru, orang tua yang hendak menjemput, 

dan lalu lalang orang desa sekitar yang hendak melintas. Pada siswa kelas tiga SD 

NU Nawakartika Kec. Jati Kab Kudus yang berjumlah lumayan banyak karena 

kelasnya A,B,C terlalu sering melakukan aktivitas olahraga di dalam sekolah saja, 

serta letak sekolah yang tidak komplek yang memiliki keterbatasan sarana lapangan 

dan berpaving, itu semua menjadikan pembelajaran tidak nyaman. Selain itu 

permainan senam sibuyung di sekolah tersebut dilakukan seperti permainan pada 

umumnya, contoh : senam gerak dan lagu, permainan menggunakan alat, dll. 

Sehingga peneliti ingin memberikan ide dasar untuk menciptakan permainan dialam 

terbuka yang menggunakan pendekatan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. 
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Penelitian ini bertujuan agar siswa lebih aktif bergerak dan siswa senang sehingga 

siswa tidak mudah bosan pada saat menerima pelajaran. 

Program pengajaran pendidikan jasmani yang diselenggarakan di sekolah 

hendaknya dapat menciptakan berbagai bentuk keterampilan gerak dasar bagi gerak 

anak – anak di kelas permulaan dasar, melalui berbagai bentuk keterampilan gerak 

dasar, maka dapat meningkatkan aktivitas pengembangan kemampuan jasmani anak 

(Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 : 20). 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak 

tentang prinsip-prinsip gerak. Pendidikan jasmani tersebut akan membuat anak 

mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari hingga tingkatannya 

yang lebih tinggi. Dengan demikian, seluruh gerakannya bisa lebih bermakna. 

Sebagai contoh, sedang meniru berbagai macam gerakan yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Pola dasar gerakan sangat penting sebagai pola dasar untuk melakukan gerakan 

olahraga. Usia anak sangat penting untuk mempelajari sebanyak mungkin gerak 

dasar dalam kehidupan sebelum dewasa. Jalan, lari, lompat, dan loncat  adalah pola 

gerak dasar dari setiap gerakan yang akan dilaksanakan oleh setiap individu. Individu 

memiliki keterampilan gerak yang banyak dalam usia muda yang dapat melakukan 

pola-pola gerakan yang rumit dalam tahun-tahun berikutnya. Gerakan yang terampil 

menunjukkan sifat efisien di dalam pelaksanaannya. Gerakan yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang bersifat psikomotor, aktivitas psikomotor terutama 

berorientasi pada gerakan yang dilakukan dan menekankan pada respon – respon 

fisik yang dapat dilihat atau bentuk gerakan yang dilakukan oleh badan. 
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Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar pelajaran mencerminkan DAP (Developmentally Appropite Practice). Oleh 

karna itu, DAP termasuk didalamnya “Body Scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus 

selalu dijadikan prinsip utama dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pengajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk 

aktivitas belajar yang professional sehingga dapat memperlancar siswa dalam 

belajar. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan 

siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari tingkat yang rendah ke tingkat 

yang lebih tinggi, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil (Yoyo 

Bahagia, dkk. 2000:1). 

Pendekatan modifikasi dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum 

dapat disajikan sesuai dengan tahap – tahap perkembangan kognitif, afektif, dan 

psikomotor anak. Pendekatan modifikasi sendiri juga sangat bermanfaat untuk 

mengantisipasi terbatasnya sarana dan prasarana yang ada disekolah serta membuat 

siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran penjas sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Untuk meningkatkan proses tumbuh kembang dan kemampuan gerak anak dan 

anak tidak cepat bosan dengan apa yang dipelajari dan dilakukan maka dibutuhkan 

pengembangan variasi gerak dari gerak dasar yakni gerak lokomotor, non lokomotor 

dan manipulatif. Perkembangan fisik motorik kasar adalah sangat penting bagi anak 

usia dini khususnya anak usia taman kanak – kanak dan SD kelas bawah. 

Perkembangan motorik kasar anak di sekolah, perlu bantuan dari para pendidik 
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sehingga seorang pendidik harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai 

bagaimana latihan yang tepat dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

anak serta usia anak. Salah satu materi yang diberikan adalah gerak dan lagu. Materi 

gerak dan lagu merupakan satu bentuk latihan dari senam si buyung. 

Senam merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Gerakan-gerakan senam sangat sesuai untuk 

mengisi program pendidikan jasmani. Gerakannya merangsang perkembangan 

komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot dari seluruh 

bagian tubuh. Di samping itu, senam juga berpotensi mengembangkan keterampilan 

gerak dasar, sebagai landasan penting bagi penguasan keterampilan teknik suatu 

cabang olah raga. Pengertian senam begitu luas cakupannya yang meliputi berbagai 

karakteristik geraknya. 

Oleh karena itu sebagai pemerhati mengenai senam dan dipandang mempunyai 

pengetahuan serta dari kalangan intelektual maka merasa terpanggil untuk membuat 

satu pelatihan sebagai salah satu upaya memberikan pengetahuan sehingga mereka 

mempunyai konsep dan persepsi yang sama. Pendidikan jasmani dituntut untuk 

membangkitkan gairah dan motivasi anak dalam bergerak. Karena bergerak tidak 

hanya merupakan kebutuhan alami peserta didik sekolah dasar, melainkan juga 

membentuk, membina, dan meningkatkan kemampuan intelektual anak. Sementara 

itu dari sisi lain aktivitas geraknya dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak 

(1992 : 3). 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti perlu mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Model Permainan Senam Si Buyung Untuk Pembelajaran 
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Aktivitas Ritmik Kelas III Sekolah Dasar Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten 

Kudus”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat 

merumuskan masalah yaitu “Bagaimana pengembangan model permainan senam si 

buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik yang sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas III SD Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?”. 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengembangan model permainan senam 

si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas III SD Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran Senam si Buyung melalui pemanfaatan 

lingkungan sekitar sekolah bagi SD ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat 

pembelajaran senam si buyung yang dilakukan oleh guru penjasorkes selama ini 

masih jauh yang diharapkan. 

Pemecahan masalah pembelajaran dapat melalui penerapan model pembelajaran. 

Dalam bentuk variasi dalam pembelajaran yang diharapkan dapat digunakan serta 

dapat membantu guru penjasorkes, sehingga dapat membantu guru penjasorkes, 
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sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para guru, siswa dan 

peneliti dalam upaya mengembangkan model pembelajaran di sekolah. 

1.4.2.  Bagi Guru Penjas 

1) Sebagai peningkatan kualitas mengajar dan menerapkan model pembelajaran 

sebagai inovasi baru dalam proses pembelajaran. 

2) Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan 

terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar  dengan cara memodifikasi jenis 

permainan olahraga sehingga siswa tidak merasa cepat bosan, serta siswa 

lebih aktif bergerak. 

1.4.3.  Bagi Siswa 

1) Bagi siswa adalah dengan banyaknya model pembelajaran mereka mendapat 

banyak variasi dalam pembelajaran. Selain itu siswa dapat belajar sambil 

bermain. 

1.4.4.  Bagi Peneliti 

1) Sebagai bekal pengalaman di bidang penelitian dalam memodifikasi olahraga 

pada umumnya dan olahraga permainan pada khususnya. 

2) Sebagai dasar pengembangan hasil penelitian di masa yang akan datang. 

3) Sebagai bekal dalam menyusun skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

bidang studi pendidikan guru pendidikan jasmani sekolah dasar. 
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1.5 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebelumnya peneliti melakukan observasi untuk mengetahui keadaan siswa kelas III 

SD Nawakartika baik jumlah siswa serta karakteristik siswa, kemudian siswa 

diberikan perlakuan (treatment) yaitu senam buyung melalui pemanfaatan 

lingkungan sekitar sekolah. Dari segi permainan, sebaiknya peneliti melakukan 

persiapan atau rancangan permainan yang matang dengan memperhatikan hal – hal 

dibawah ini : 

a. Rancangan permainan untuk partisipasi maksimum supaya semua anak akan 

sibuk dan aktif, hindari permainan yang melakukan kegiatan hanya satu atau dua 

orang saja, bagi permainan ke dalam suatu unit permainan yang lebih kecil dan 

logis. 

b. Guru mempersiapkan permainan secara keseluruhan baik sarana dan prasarana 

sebelum permainan dilakukan. 

c. Beri penjelasan tentang peraturan dan rute jalannya yang akan dilalui para siswa. 

d. Guru kadang ikut bermain, tetapi tidak menjadi pemain yang dominan, hanya 

bertindak sebagai contoh agar para siswa menirukan gerakannya. 

e. Faktor keselamatan siswa, sarana dan prasarana harus diperhatikan. 

 

1.6 Spesifikasi Produk 

Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian pengembangan 

model pembelajaran senam si buyung melalui pemanfaatan lingkungan sekitar 
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sekolah yang sesuai dengan karakteristik siswa SD serta dapat mengembangkan 

semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, psikomotor) secar efektif dan efisien, 

juga dapat meningkatkan intensitas fisik sehingga derajat kebugaran jasmani siswa 

dapat terwujud serta dapat mengatasi kesulitan dalam pengajaran senam si buyung. 

Produk yang diharapkan akan bermanfaat sehingga referensi tambahan dalam 

dunia pendidikan. Adapun manfaat dari produk lain : 

1. Mengaktifkan siswa dalam pembelajaran penjasorkes 

2. Sebagai khasanah dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

pengembangn model pembelajaran bagi guru penjasorkes. 

3. Mengatasi semua keterbatasan sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

aktivitas ritmik.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pembelajaran. Penelitian pengembangan atau penelitian berbasis pengembangan 

(Research-Based Development) merupakan jenis penelitian yang tujuan 

penggunaannya untuk memecahkan masalah praktis (Raharjo, 2010:12). Penelitian 

pengembangan merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada produk, dan 

diharapkan dapat menjembatani kesenjangan penelitian yang lebih banyak menguji 

teori kearah menghasilkan produk-produk yang langsung dapat digunakan oleh 

pengguna. 

Sugiyono (2009:412) mengungkapkan bahwa dalam bidang pendidikan, produk-

produk yang dihasilkan melalui penelitian  pengembangan diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, 

berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya 

keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, 

modul, dan lain-lain.  

Peneliti mengembangkan pembelajaran keseimbangan gerak yang disesuaikan 

dengan pertimbangan keadaan lingkungan. Pembelajaran keseimbangan gerak yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran keseimbangan gerak melalui 

11 
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pendekatan lingkungan persawahan. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada 

model Borg dan Gall sebagaimana dikemukakan dalam Raharjo (2010:4), yaitu: 

(1) Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk 

analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model 

pembelajaran yang dibuat memang dibutuhkan atau tidak. 

(2) Mengembangkan bentuk produk awal yaitu membuat rancangan aturan model 

pembelajaran keseimbangan gerak melalui pendekatan lingkungan persawahan. 

(3) Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan seorang ahli pembelajaran. 

Setelah dilakukan evaluasi oleh para ahli selanjutnya dilakukan uji coba skala 

kecil dengan menggunakan lembar evaluasi,  koesioner, dan konsultasi yang 

selanjutnya hasilnya dianalisis.  

(4) Melakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba skala kecil 

yang dilakukan sebelumnya. 

(5) Uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model pembelajaran 

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

(6) Merevisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji coba 

lapangan. 

Hasil akhir model pembelajaran keseimbangan  melalui pendekatan lingkungan 

persawahan yang dihasilkan melalui  revisi uji lapangan. 
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2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik 

di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai 

bahan kajian (Anna Poedjiadi, 2007:35). 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarah interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) 

dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. (Trionto, 2009:17). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pembelajaran adalah proses interaksi secara sadar yang dilakukan oleh guru dan 

siswa, baik di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar sebagai bahan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif dikemas oleh peneliti atas dorongan gagasan barunya, 

yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah – 

langkah belajar untuk memperoleh kemajuan dalam melakukan pembelajaran yang 

bermutu. 

Pembelajaran inovatif juga mengandung arti pembelajaran yang dikemas oleh 

guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang 

dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam 

proses dan hasil belajar.  

Berdasarkan definisi secara harfiah pembelajaran inovatif tersebut, tampak di 

dalamnya terkandung makna pembaharuan. Gagasan pembaharuan muncul sebagai 
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akibat seseorang merasakan adanya anomali atau krisis pada paradigma yang 

dianutnya dalam memecahkan masalah belajar. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

paradigma baru yang diyakini mampu memecahkan masalah tersebut. Perubahan 

paradigma seyogyanya diakomodasi oleh semua manusia, karena manusia sebagai 

individu adalah makhluk kreatif. Namun, perubahan sering dianggap sebagai 

pengganggu kenyamanan diri, karena pada hakikatnya seseorang secara alamiah 

lebih mudah terjangkit virus rutinitas. 

Padahal, di dalam pendidikan, banyak kalangan mengakui bahwa pekerjaan rutin 

cenderung tidak merangsang, membuat pendidikan ketinggalan zaman, dan akan 

mengancam eksistensi negara dalam perjuangan dan persaingan hidup. Rutinitas 

kinerja dapat bersumber dari beberapa faktor yang dianggap menghambat inovasi. 

Faktor-faktor yang dapat dikategorikan sebagai penghambat inovasi, adalah: 

keunggulan inovasi relatif sulit untuk dijelaskan dan dibuktikan, sering dianggap 

time dan cost consumming, pelaksanaan cenderung partial, complexity innovation 

sering menghantui orang untuk diam di jalan rutinitas, dan simplification paradigma 

dalam innovation dissemination berpotensi mengurangi keyakinan dan pemahaman 

bagi para praktisi terhadap inovasi. 

Inovasi pembelajaran muncul dari perubahan paradigma pembelajaran. 

Perubahan paradigma pembelajaran berawal dari hasil refleksi terhadap eksistensi 

paradigma lama yang mengalami anomali menuju paradigma baru yang 

dihipotesiskan mampu memecahkan masalah.  

Dalam proses pembelajaran, paradigma baru pembelajaran sebagai produk 

inovasi seyogyanya lebih menyediakan proses untuk mengembalikan hakikat siswa 
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ke fitrahnya sebagai manusia yang memiliki segenap potensi untuk mengalami 

becoming process dalam mengembangkan kemanuasiaanya. Oleh sebab itu, apapun 

fasilitas yang dikreasi untuk memfasilitasi siswa dan siapapun fasilitator yang akan 

menemani siswa belajar, seyogyanya bertolak dari dan berorientasi pada apa yang 

menjadi tujuan belajar siswa. Tujuan belajar yang orisinal muncul dari dorongan hati 

(mode = intrinsic motivation). 

Paradigma pembelajaran yang mampu mengusik hati siswa untuk 

membangkitkan mode mereka hendaknya menjadi fokus pertama dalam 

mengembangkan fasilitas belajar. Paradigma hati tersebut akan membangkitkan 

sikap positif terhadap belajar, sehingga siswa siap melakukan olah pikir, rasa, dan 

raga dalam menjalani ivent belajar (suyatno, 2009:1). 

Pembelajaran inovatif dikemas oleh peneliti atas dorongan gagasan barunya, 

yang merupakan produk dari learning how to learn untuk melakukan langkah-

langkah belajar untuk memperoleh kemajuan dalam melakukan pembelajaran yang 

bermutu.  

2.1.3 Pengertian Pembelajaran PAIKEM 

Pembelajaran PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan (Musrini Puspowati, 2008). 

Aktif yaitu pengembang pembelajaran ini beranggapan bahwa belajar 

merupakan proses aktif merangkai pengalaman untuk memperoleh pemahaman baru. 

Siswa aktif terlibat di dalam proses belajar mengkonstruksi sendiri pemahamannya. 

Kreatif yaitu dimana pengembangannya juga dirancang untuk mampu 
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mengembangkan kreatifitas. Pembela haruslah memberikan ruang yang cukup bagi 

bagi prakarsa, inisiatif, dan kreativitas serta kemandiriannya siswa sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Efektif yaitu menyiratkan 

bahwa pembelajaran harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencapai semua hasil 

belajar yang telah dirumuskan. Karena hasil belajar itu beragam, karakteristik efektif 

dari pembelajaran ini mengacu kepada penggunaan berbagai strategi yang relevan 

dengan hasil belajarnya. Menyenangkan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan 

haruslah dilakukan dengan tetap memperhatikan suasana belajar yang 

menyenangkan. 

Dalam PAIKEM digunakan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. 

Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan 

orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga muara akhir hasil 

pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur 

dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. 

Prinsip pembelajaran berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:  

a) Berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta 

didik menjadi subjek pembelajaran sehingga keterlibatan aktivitasnya dalam 

pembelajaran tinggi. Tugas guru adalah mendesain kegiatan pembelajaran agar 

tersedia ruang dan waktu bagi peserta didik belajar secara aktif dalam mencapai 

kompetensinya.  

b) Pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK 

tercapai secara utuh. Aspek kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan terintegrasi menjadi satu kesatuan.  



17 
 

 
 

c) Pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap 

peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, potensi, dan kecepatan belajar 

yang beragam. Oleh karena itu dalam kelas dengan jumlah tertentu, guru perlu 

memberikan bimbingan individual agar dapat mengenal dan mengembangkan 

peserta didiknya.  

d) Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus menerus menerapkan prinsip 

pembelajaran tuntas (mastery learning) sehingga mencapai ketuntasan yang 

ditetapkan. Peserta didik yang belum tuntas diberikan layanan remedial, 

sedangkan yang sudah tuntas diberikan layanan pengayaan atau melanjutkan 

pada kompetensi berikutnya.  

e) Pembelajaran dihadapkan pada situasi penyelesaian masalah, sehingga peserta 

didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi. Oleh karena itu guru perlu mendesain pembelajaran yang 

berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks kehidupan peserta didik 

dan lingkungan. Berpikir kritis adalah kecakapan nalar secara teratur, kecakapan 

sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberi 

keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah. Berpikir kreatif adalah 

suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian (originality) dan 

ketajaman pemahaman (insigt) dalam mengembangkan sesuatu (generating). 

Kemampuan memecahkan masalah (problem solving) adalah kemampuan tahap 

tinggi siswa dalam mengatasi hambatan, kesulitan maupun ancaman. Metode 

problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode 

mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem 
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solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data 

sampai kepada menarik kesimpulan.  

f) Pembelajaran dilakukan dengan multi strategi dan multimedia sehingga 

memberikan pengalaman belajar beragam bagi peserta didik.  

(Oemar Hamalik. 1990:1) 

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana mengajar jangka panjang), merancang bahan 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain (Ahmad 

Sugandi, dkk. 2006:6). 

Model pembelajaran merupakan suatu 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, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran (Husdarta, dkk. 2000:35). 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai seorang 

guru harus bisa mengemas pembelajaran seefektif mungkin dan menyenangkan bagi 

siswa yang melakukan pembelajaran tersebut dengan memberikan modifikasi 

pembelajaran. 

Pada penelitian ini lingkungan sekitar sekolah yang berupa perkebunan, jalan, 

dan lain-lain digunakan sebagai sarana dan prasarana pembelajaran penjasorkes, 
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karena suasana tersebut sangat berguna untuk dijadikan bahan pembelajaran dan 

sumber inspirasi bagi peneliti yang dapat digunakan siswa untuk melakukan 

pembelajaran senam si buyung. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa serta rencana yang dapat 

digunakan untuk merancang pengajaran dan untuk membentuk kurikulum. 

2.1.5 Belajar Keterampilan Gerak 

Banyak ahli yang telah membuat rumusan pengertian tentang belajar. Belajar 

bisa dipandang sebagai suatu proses, fungsi, atau hasil. Belajar adalah suatu proses 

yang bisa menghasilkan perubahan kemampuan yang bisa bertahan dalam jangka 

waktu yang relatif lama, dimana prosesnya terjadi melalui pengalaman yang 

berulang–ulang. 

Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui repon-respon muscular 

yang diekspresikan dalam gerak tubuh atau bagian tubuh. Di dalam pendidikan 

jasmani, belajar gerak berperan dalam aspek – aspek pengembangan keterampilan 

gerak tubuh, penguasaan pola-pola gerak keterampilan olahraga, dan pengekspresian 

pola-pola perilaku personal dan interpersonal yang baik didalam pertandingan dan 

tari (Sugiyanto, dkk. 1993:237-238). 

Menurut Singer dalam Rubianto Hadi (2001 : 12) dinyatakan bahwa “belajar 

adalah perubahan yang relatif stabil pada perilaku yang merupakan hasil dari latihan 

atau pengalaman”. Sedangkan menurut  Gagne dalam Rubianto Hadi (2001 : 12-13) 

berpendapat bahwa “perubahan perilaku sebagai hasil dari belajar dapat dibedakan 
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atas ilmu kategori yaitu : keterampilan intelektual, informasi verbal, kognitif, sikap, 

dan keterampilan motorik”. Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterampilan 

intelektual maksudnya suatu kemampuan yang membuat seseorang menjadi 

kompeten terhadap suatu subjek sehingga ia dapat mengklarifikasi, mengidentifikasi, 

mendemontrasikan, serta dapat menggeneralisasikan suatu gejala. Strategi kognitif 

adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol aktivitas intelektualnya dalam 

mengatasi masalah yang dihadapinya. Informasi verbal yang dimaksudkan adalah 

kemampuan kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan bahasa lisan atau 

tulisan untuk dapat mengungkapkan suatu masalah sikap, maksudnya adalah 

kecenderungan dalam menerima dan menolak suatu obyek, misalnya sikap seseorang 

terhadap olahraga akan menjadi lebih positif setelah orang tersebut belajar 

keterampilan olahraga. Keterampilan motorik adalah kemampuan seseorang untuk 

dapat mengkoordinasikan semua gerakan secara teratur dan lancar dalam keadaan 

sadar. 

Guru yang menerapkan model taktik permainan harus memiliki keahlian dan 

pengetahuan tertentu seperti : 1) menerapkan pengembangan instruksi yang tepat. 

Permainan dalam bentuk sesungguhnya maupun modifikasi bisa dibuat dalam bentuk 

yang sangat rumit yang memerlukan kesiapan kemampuan kognitif dan psikomotorik 

yang tinggi serta harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Guru harus bisa 

menganalisa konsep dan keterampilan taktis yang telah ada kemudian membuat 

maupun memodifikasi permainan yang sesuai sehingga siswa memiliki kesempatan 

untuk berlatih. Selanjutnya, 2) Fokus dan Tujuan Pengajaran. Model permainan 

taktis merupakan model pengajaran yang melibatkan interaksi antara kemampuan 
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kognitif dengan psikomotorik dimana guru meminta kepada siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan taktis dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang 

berbentuk deduktif, kemudian menerapkannya dalam bentuk keterampilan taktis 

dalam permainan. 

Guru yang menggunakan model ini harus mengetahui bagaimana cara 

mengidentifikasi memberikan permasalahan taktis pada siswa. Sehingga dapat 

menghasilkan satuan pengajaran yang pada akhirnya akan memudahkan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar keterampilan gerak merupakan kegiatan 

belajar yang berlangsung melalui respon fisik yang dapat diamati secara langsung. 

Pengembangan suatu keterampilan gerak sampai ketingkat gerak yang otomatik. 

2.1.5.1 Tematik 

Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang 

akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan 

kaitan unsur-unsur konseptual yang menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 

Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, 

sehingga siswa memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan, selain itu, dengan 

penerapan pembelajaran tematik disekolah dasar akan sangat membantu siswa, hal 

ini dilihat dari tahap perkembangan siswa yang, masih melihat segala sesuatu sebagai 

satu keutuhan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 
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menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, Tema adalah pokok pikiran 

atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan, Dengan tema diharapkan akan 

memberikan keuntungan, diantaranya : 

a) Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 

b) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

d) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

e) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan maka belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas. 

f) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, 

untuk memgembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus 

mempelajari mata pelajaran lain. 

g) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat 

dipersiapkan sekaligus diberikan dalam dua atau tiga kali pertemuan, sedangkan 

selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial dan pengayaan. 

Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Menurut Kunandar (2007:11)  

pembelajaran tematik memiliki kelebihan yaitu : 

a) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. 

b) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan 

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 
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c) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 

d) Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi. 

e) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama. 

f) Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

g) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi 

dalam lingkungan peserta didik. 

Selain memiliki kelebihan pembelajaran tematik juga memilki kelemahan, 

adapun kelemahan pembelajaran tematik terjadi jika dilakukan oleh guru tunggal, 

Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema 

sehingga pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan 

materi pokok setiap mata pelajaran. 

2.1.5.2 Aktivitas Ritmik 

Aktivitas ritmik adalah rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan 

pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo, atau semata-mata gerak ekspresi 

tubuh mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Dengan pengertian 

tersebut, aktivitas ritmik tentu saja bermakna lebih luas dari senam irama yang 

selama ini dikenal, bahkan dapat juga dikatakan bersifat merangkum tarian atau 

dansa. Aktivitas ritmik merupakan istilah baru dalam khasanah peristilahan 

pendidikan jasmani di Indonesia, karena sebelumnya kehadirannya diwakili oleh 

senam irama. Nama aktivitas ritmik secara tegas diangkat oleh Kurikulum 2004 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK), sebagai salah satu aktivitas yang masuk ke 

dalam ruang lingkup pembelajaran Penjas.  
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Permainan dan aktivitas ritmik pada dasarnya merupakan dua unsur yang 

melekat erat pada kehidupan anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka 

mengembangkan diri berdasarkan keterlibatan mereka dalam permainan dan aktivitas 

ritmik, baik secara disadari ataupun tidak disadari. Oleh karena itu, peranan dari 

permainan (selanjutnya disebut permainan anak) dan aktivitas ritmik teramat penting 

dalam membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek 

fisik, mental, emosional serta sosial.  

Bermain merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua orang, dari 

anak-anak hingga orang dewasa, tak terkecuali para penyandang cacat. Pada masa 

anak-anak, bermain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

dan cenderung merupakan kebutuhan dasar yang hakiki. Bahkan para ahli pendidikan 

mengatakan bahwa anak-anak identik dengan bermain, karena hampir semua 

hidupnya tidak lepas dari bermain. Melihat beberapa ciri di atas, bermain dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, suka rela tanpa 

paksaan, dan tak sungguhan dalam batas waktu, tempat dan ikatan peraturan (ada di 

Modul_1_Permainan_dan_Aktivitas_Ritmik.pdf). 

 
Gambar 2.1. Contoh anak tidak lepas dari bermain 
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2.1.6 Karakteristik Peserta Didik 

Menurut Samsudin (2008) untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, 

guru  Pendidikan Jasmani harus memahami dan memperhatikan karakteristik dan 

kebutuhan siswa. Dengan memahami karakteristik perkembangan siswa, guru akan 

mampu membantu siswa belajar secara efektif. Selama ini seluruh aspek 

perkembangan manusia (psikomotor, kognitif dan afektif) memahami perubahan 

yang luar biasa. Siswa mengalami masa anak-anak, remaja, satu periode 

perkembangan sebagai transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.  

Rincian perkembangan aspek psikomotor, kognitif dan afektif disajikan sebagai 

berikut: 

2.1.6.1. Perkembangan aspek Psikomotor 

Domain psikomotor adalah salah satu domain tujuan pendidikan yang berkenaan 

dengan gerakan dan kontrol gerakan tubuh. Gerakan dan kontrol gerakan tubuh 

merupakan aktifitas yang bersifat psikomotor. Aktifitas psikomotor terutama 

berorientasi padas gerak tubuh dan menekankan pada respon-respon fisik yang dapat 

dilihat atau perilaku gerak tubuh ( Sugiyanto, Sudjarwo, 1993:218). 

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

Psikomotor diklasifikasikan menjadi enam level yang salah satunya gerak dasar 

fundamental. Gerak dasar fundamental merupakan gerakan-gerakan dasar yang 

berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada 

anak-anak. Gerak dasar fundamental dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam 

yaitu : 
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1. Gerak lokomotor 

Adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ketempat lain. Dalam penelitian 

ini dapat dicontohkan pada saat siswa berlari dan merangkak. 

2. Gerak non-lokomotor 

Adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan togok, gerakan ini berupa 

gerakan yang berporos pada suatu sumbu dibagian tubuh tertentu. Dalam penelitian 

ini dapat dicontohkan pada saat siswa mengayunkan kaki, lengan dan membungkuk. 

3. Gerakan manipulatif 

Adalah gerakan memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, 

kaki,atau bagian tubuh yang lain. Gerak manipulatif memerlukan koordinasi bagian 

tubuh yang digunakan untuk memanipulasi objek dengan indra pengelihatan dan 

peraba. Dalam penelitian ini dapat dicontohkan pada saat siswa membawa bola dan 

menaruh bola dalam keranjang. 

2.1.6.2. Perkembangan aspek Kognitif 

Domain kognitif adalah salah satu klasifikasi tujuan pendidikan yang berkenaan 

dengan aktifitas berfikir. Aktifitas berfikir ini meliputi ingatan, pengenalan 

pengetahuan, dan perkembangan kemampuan intelektual. Aktifitas berfikir pada 

dasarnya berhubungan dengan ersepsi dan pemrosesan informasi pada organ berfikir 

yaitu otak. Persepsi adalah tanggapan arti dari isyarat yang diterima oleh indera. Arti 

kata makna dari isyarat itulah yang disebut informasi. Informasi yang ditangkap 

melalui indera kemudian diproses dalam kerja mental untuk menemukan atau 

mengenali informasi, mengungkapkan kembali informasi yang terkumpul dan 
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membuat penilaian terhadap informasi yang diterima ( Sugiyanto, Sudjarwo, 

1993:212). 

2.1.6.3. Perkembangan aspek afektif 

Perkembangan afektif siswa menurut Wuest dan Lombardo (1994) dalam 

Samsudin (2008:124) mencakup proses belajar perilaku yang layak pada budaya 

tertentu, seperti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang disebut 

sosialisasi. Sebagian besar sosialisasi berlangsung lewat permodelan dan peniruan 

perilaku orang lain. Siswa mengalami perubahan persepsi diri selaras dengan 

peningkatan kemampuan kognitif. Persepsi diri akan berkaitan dengan persepsi atas 

kemampuan dan keyakinan yang kuat bahwa  ia mampu mengerjakan sesuatu, 

sehingga timbul rasa percaya diri. Selain itu guru perlu memberikan berbagai 

kesempatan agar siswa mengalami keberhasilan dalam melakukan berbagai tugas, 

sehingga kepuasan diri siswa akan tumbuh. Dalam penelitian ini menggunakan 

responden kelas V-VI sekolah dasar dengan rata-rata usia 10-12 tahun. 

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

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

masa ini menunjukan adanya kecenderungan yang berbeda pada masa sebelumnya 

dan juga pada masa sesudahnya. Kecenderungan perbedaanya adalah dalam hal 

kepesatan dan pola pertumbuhan yang berkaitan dengan proporsi ukuran bagian 

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

anak perempuan mulai menunjukan kecenderungan semakin jelas tampak adanya 

perbedaan. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dimana anak semakin tinggi dan 

semakin besar maka kemampuan fisik pun meningkat. Beberapa macam kemampuan 
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fisik yang cukup nyata perkembangannya pada masa anak besar adalah : kekuatan, 

fleksibilitas, keseimbangan dan koordinasi.  

Berdasarkan Samsudin (2008:124) adapun karakteristik anak usia 10-12 tahun ( 

kelas V-VI SD), pada usia ini otot-otot lebih berkembang, mereka merasa sudah 

besar dalam kegiatan fisik, menyukai permainan yang sifatnya aktif. Mereka telah 

memiliki otot-otot yang lebih baik (berkembang) tetapi perkembangan otot tidak 

sesuai dengan kekuatan ototnya, artinya anak-anak seusia ini kekuatan ototnya 

kurang sesuai dibanding dengan besar tubuhnya. Kemampuan fisik anak laki-laki 

sudah dapat dibedakan dengan anak perempuan. Pada fase ini mereka sudah dapat 

diberikan jenis olahraga yang bersifat kompetitif misalnya adalah aktifitas atletik 

dalam bentuk perlombaan. 

Dilihat dari karakteristik anak siswa SD sudah mengenal, siap, akan kegiatan 

aktifitas yang berfokus cabang tertentu. Diharapkan guru penjasorkes dapat 

mengemas kegiatan penjasorkes dalam bentuk permainan. Sehingga mereka sangat 

antusias untuk melakukan bermacam-macam aktifitas gerak tubuh dalam bentuk 

permainan. Tanpa disadari mereka sering bermain dengan melakukan gerakan-

gerakan dasar dalam cabang olahraga. Agar tujuan penjasorkes dapat dicapai maka 

penyampaian materi pembelajaran penjasorkes pada anak SD harus disampaikan 

dalam situasi bermain. 

2.1.7 Pengertian Senam si Buyung 

Pada Standar Kompetisi nomor 4 yang berisi “Mempraktikkan gerak dasar 

melalui aktivitas ritmik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya”, materi yang 

cocok untuk kelas III yaitu senam si buyung. Karena di Standar isi tersebut 
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dijelaskan tentang bagaimana siswa di ajarkan gerak dasar mengayunkan tangan, 

menekuk lutut, dan bernyanyi. Senam si buyung merupakan salah satu cabang senam 

ritmik yang di dalamnya ada unsur gerak dan irama, yang akan ditujukan untuk 

perkembangan sistem syaraf sensoris pada anak usia dini. selama ini pemahaman 

guru tentang konsep gerak dan lagu masih beragam dan belum sesuai dengan yang 

seharusnya. 

Senam merupakan cabang olahraga yang mempunyai ruang lingkup tersendiri, 

mempunyai dominan atau daerah dengan batas-batas tertentu dan mempunyai 

kaidah-kaidah tersendiri, semua cabang olahraga memerlukan gerakan-gerakan 

senam. Para peserta didik yang akan melakukan olahraga tentu melakukan gerakan-

gerakan senam terlebih dahulu, sebagai warming up atau sebagai pemanasan. Ini 

bukan berarti bahwa senamnya itu merupakan bagian dari olahraga tersebut, 

melainkan merupakan senam pembentukan atau normalisasi yang gerakan-

gerakannya disesuaikan atau dikaitkan dengan olahraga inti yang akan dilakukannya. 

Senam Ritmik adalah salah satu jenis senam yang dikenal dewasa ini. Dinamakan 

senam ritmik, karena pada awalnya hanya senam jenis inilah yang pelaksanaannya 

harus diiringi musik, sedangkan senam yang lain, misalnya senam artistik, yang 

dipertandingkan. Sekarang hampir semua jenis senam memerlukan hadirnya iringan 

musik, seperti senam artistik putri di nomor lantai, SKJ atau senam pagi, termasuk 

senam aerobik. Rythmic Gymnastics, karenanya sekarang dikenal sebagai senam 

yang menggunakan alat-alat seperti bola, pita, tali, gada, dan simpai. Karena senam 

ritmik selalu dihubungkan dengan irama musik dan aturan gerak yang bersifat ritmis, 

alangkah pentingnya memasukkan senam irama ini ke dalam ruang lingkup aktivitas 
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ritmik, sebagai alat untuk mengembangkan kepekaan irama dan koordinasi gerak 

anak (plugin-Modul_9_Senam_Ritmik.pdf). 

2.1.7.1 Model Pembelajaran Senam si Buyung 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan 

siswa baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung yaitu dengan menggunakan beberapa model pembelajaran. 

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

Model pembelajaran merupakan sebuaah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung didalam 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, pengelompokan siswa, dan menggunakan alat bantu 

pengajaran (Husdarta, dkk.2000 : 35). 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan – 

bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain (Ahmad 

Sugandi, dkk.2006 : 6). 

Metode mengajar merupakan aspek yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Pada hakekatnya adalah cara guru memberikan bimbingan serta 

pengalaman belajar yang telah disusun secara teratur kepada siswa. Mengajar 

permainan pada hakekatnya adalah mengajar keterampilan gerak (motor skill) 

permainan itu. Pada dasarnya mengajarkan kemampuan gerak dalam permainan 
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dapat dilakukan dengan jalan memberikan penjelasan dan setelah itu merekan harus 

melakukannya denagn sungguh – sungguh. Kesalahan – kesalahan yang terjadi harus 

segera dibetulkan, karena kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan sulit untuk 

diperbaiki. 

Pembelajaran Senam si Buyung pada kelas rendah itu tidak merupakan pelajaran 

yang secara khusus tetapi bersifat tematik (terintegrasi) terjadi dari beberapa 

pelajaran yang berhubungan misalnya bersenam, bercakap-cakap, bercerita, 

bernyanyi, menari. Pelaksanaan pendidikan jasmani seperti Senam Si Buyung cocok 

untuk kelompok usia SD, melalui bentuk cerita khayalan, dan para siswa 

melaksanakan gerakan-gerakan sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Isi 

pelajaran harus singkat-singkat, diseling-seling, ganti berganti antara bahan pelajaran 

yang satu dengan yang lain. Harus menggembirakan terutama memberikan motivasi 

pada pikiran khayal dan geraknya. Jika permainan tidak sesuai dengan alam pikiran 

anak-anak pada masa itu, maka tak akan mudah diberikan dan tak akan membawa 

hasil yang baik juga. Jiwa dan semangat permainan Senam si Buyung haruslah berisi 

sifat-sifat yang sesuai  dengan sifat-sifat anak seumur 6 - 8 tahun itu ialah harus 

mengingat bahwa anak-anak itu selalu: (a) mempunyai keinginan bermain, (b) 

pikiran khayal yang selalu hidup meliputi jiwanya, dan (c) selalu bergantian 

timbulnya pikiran khayal itu (http://marzuki4.blogspot.com/2012/02/pembelajaran-

senam-si-buyung.html). 

Menurut Syamsu Yusuf (2007:183) seiring dengan perkembangan fisiknya yang 

beranjak matang, maka perkembangan motorik anak dapat terkoordinasi dengan 

baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa 
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ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas gerak atau aktivitas motorik yang 

lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar 

keterampilan yang berkaitan dengan motorik ini, seperti menulis, menggambar, 

melukis, mengetik (computer), berenang, main bola, dan atletik. 

Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu 

kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. 

Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang peserta didik. Pada masa 

usia sekolah dasar kematangan perkembangan motorik ini pada umumnya 

dicapainya, karena itu mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan.  

Sesuai dengan perkembangan fisik (motorik) maka di kelas-kelas permulaan 

sangat tepat diajarkan: 

a. Dasar- dasar keterampilan untuk menulis dan menggambar 

b. Keterampilan dalam menggunakan alat-alat olahraga (menerima, menendang, 

memukul). 

c. Gerakan-gerakan untuk meloncat, berlari, berenang, dan sebagainya. 

d. Baris-berbaris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan, ketertiban, dan 

kedisplinan. 

Pada usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi intelektual, atau 

melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau 

kemampuan kognitif (seperti: membaca, menulis, dan menghitung). 

Sebelum masa ini, yaitu masa prasekolah, daya pikir anak masih bersifat 

imajinatif, berangan-angan (berkhayal), sedangkan pada usia SD daya pikirnya sudah 

berkembang ke arah berfikir konkret dan rasional (dapat diterima akal). Piaget 
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menamakannya sebagai masa operasi konkret, masa berakhirnya berfikir khayal dan 

mulai berfikir konkret (berkaitan dengan dunia nyata). 

Periode ini ditandai dengan tiga kemampuan atau kecakapan baru, yaitu 

mengklasifikasikan (mengelompokkan), menyusun, atau mengasosiasikan 

(menghubungkan atau menghitung) angka-angka atau bilangan. Kemampuan yang 

berkaitan dengan perhitungan (angka), seperti menambah, mengurangi, mengalikan, 

dan membagi. Disamping itu, pada akhir masa ini anak sudah memiliki kemampuan 

memecahkan masalah (problem solving) yang sederhana. 

Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar 

diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya 

nalarnya. Kepada anak sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan, seperti 

membaca, menulis, dan berhitung. Di samping itu, kepada anak diberikan juga 

pengetahuan-pengetahuan tentang manusia, hewan, lingkungan alam, dan 

sebagainya. Untuk mengembangkan daya nalarnya dengan melatih anak untuk 

mengungkap pendapat, gagasan atau penilaiannya terhadap berbagai hal, baik yang 

dialaminya maupun peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Misalnya, yang 

berkaitan dengan materi pelajaran, tata tertib sekolah, pergaulan yang baik dengan 

teman sebaya atau orang lain dan sebagainya. 

Dalam rangka mengembangkan kemampuan anak, maka sekolah dalam hal ini 

guru seyogianya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 

kemampuan pertanyaan, memberikan komentar atau pendapatnya tentang materi 

pelajaran yang dibacanya atau dijelaskan oleh guru, membuat karangan, menyusun 

laporan (hasil study tour atau diskusi kelompok). 
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Permainanlah satu-satunya bagi mereka yang dapat memenuhi hasrat 

bergeraknya. Dengan permainan itulah anak-anak akan mendapat kebebasan dari 

tekanan jiwanya, gembiralah mereka. Pandangan pikirannya lalu beralih ke dalam 

cita-cita (yang dicita-citakan). Ini semua berdasarkan kejiwaan mereka.Kalau 

ditinjau dari sudut kejasmanian, teranglah sudah bahwa waktu anak-anak itu duduk 

berdiam diri dalam kelas, sebagai tekanan yang berat baginya. Hasrat bergeraknya 

yang menjadi perangsang bagi pertumbuhan badannya, terpaksa ditekan. Inilah 

sebabnya mereka menjadi kurang lancarnya pertumbuhan badannya waktu mulai 

menginjak bangku sekolah hingga sampai waktu mereka mampu menerima tekanan 

itu. Waktu duduk itu, sedikit atau banyak tentu membawa akibat kurang baik pada 

sikap dan bentuk badan. Mereka duduk membungkuk, waktu menulis kadang-kadang 

membengkokkan badan terutama kalau meja-meja atau bangku-bangkunya tidak 

memenuhi syarat. 

Untuk menetapkan apakah sebuah model pembelajaran itu dapat membuat 

patokan yang bersumber dari beberapa faktor, yang terpenting dari faktor itu adalah 

penentuan tujuan, penentuan sasaran belajar, penentuan bahan, pengetauhan tantang 

karakteristik anak dan derajat kompetensi guru. Model pembelajaran itu akan efektif 

bila guru merasa enak dalam mengajar dan muris merasa senang dalam belajar. 

Dalam menentukan model pembelajaran tersebut perlu memperhatikan skema 

pendidikan jasmani sebagai berikut : 

A. Pendahuluan 

• Persiapan / Pemanasan 

• Pementukan tubuh 
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B. Inti  

• Teknik Baru 

• Teknik Lama 

• Penggabungan butir satu dan dua 

• Masukan  

C. Penenangan  

Persiapan merupakan pemanasan yang berfungsi untuk menggerakkan otot-otot 

besar dan berusaha pemindahan perhatian anak pada pelajaran, dan 

pembentukan yang berfungsi untuk membentuk otot anak. Teknik baru adalah 

teknik yang baru diberikan, teknik lama adalah teknik yang sudah diajarkan dan 

diulangi kembali, penggabungan ini bertujuan memadukan pergerakan pada 

teknik baru dan teknik lama, dan masukan adalah informasi yang diberikan oleh 

seorang guru. Penenangan berisikan tugas untuk kesiapan pembelajaran yang 

akan datang. 

Untuk memudahkan anak dalam belajar sebaiknya guru penjas harus bisa 

memberikan penyajian berupa materi yang berupa metode – metode yang telah 

difikirkan dan disesuaikan dengan karakteristik perkembangan dan pertumbuhan 

anak. Adapun penyajian itu antara lain sebagai berikut : 

1. Bentuk Bermain 

Bermain merupakan suatu bentuk kegiatan yang sangat disenangi oleh anak. 

Dengan bermain akan timbul situasi yang memungkinkan terlaksananya proses 

pendidikan. 
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Dengan cara ini anak akan mengaktualisasikan potensi aktivitas anak yang 

berupa gerak sikap dan perilaku sehingga guru bisa membimbing sesuai dengan 

tujuan pendidikan sedikit lebih mudah, ini bisa dilakukan lewat permainan yang 

bermaknakan persiapan, pembentukan tubuh, dan teknik olahraga, tapi masih banyak 

makna lain yang berbeda – beda. Tujuan dari bentuk bermain ini adalah melatih kerja 

sama dan kekompakan pada saat permainan dimulai. 

2. Bentuk Cerita 

Maksud dari bentuk ini bukan guru yang bercerita tapi guru yang membuat suatu 

kegiatan yang gerakannya tersusun sehingga membuat kegiatan ini seolah–olah 

dalam sebuah cerita tapi para murid ini melakukan pergerakan. Tujuan dilakukan 

permainan ini untuk melatih kecerdasan dan daya ingat sensorik para siswa. 

3. Bentuk Gerak dan Lagu 

Gerak dengan lagu bisa juga disebut pergerakan dengan irama kita bisa mengajar 

pemanasan dengan memberikan syair sebagai berikut : 

Gelengkan kepala, kekanan dan kekiri 

Bungkukkan badan, kembali tegak 

Bungkukkan kembali yang dalam dan tegak 

Silang kaki dan langkah seirama 

Siswa harus bergerak sesuai lirik lagu tersebut. 

4. Bentuk Meniru 

Meniru merupakan kegiatan mempelajari lingkungan. Oleh sebab itu meniru 

banyak dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Para pakar menganggap bahwa 

perkembangan itu proses sosialisasi, menurut Sumadi bahwa Baldwin berpendapat 
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perkembangan merupakan proses sosialisasi dalam bentuk meniru yang dengan 

menirukan watak suatu tokoh maupun suatu obyek. Sebagai contoh, adalah : Anak 

meniru gerakan – gerakan guru, anak menirukan Batman, menirukan gaya katak 

meloncat, dan lain – lain. Gerakan meniru ini dapat bertujuan untuk melatih otak 

sensorik dan motorik anak. 

5. Bentuk Tugas 

Guru dapatmemberikan tugas kepada muridnya, tapi tugas tersebut harus 

berdasarkan pada kemampuan anak, dan jangan memberi tugas yang berat tapi 

berikanlah tugas yang agak mudah agar murid tersebut bisa menyelesaikan tugas 

tersebut sehingga bisa memacu kemauan anak tersebut karena kita telah 

menanamkan sugesti bahwa dia bisa menyelesaikan tugas tersebut (Michael W. 

Metzler, 2000:8). 

2.1.7.2  Lingkungan sebagai sumber Belajar 

Sumber belajar adalah bahan yang mencakup media belajar, alat peraga, alat 

permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada anak 

maupun orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam belajar. Sumber 

belajar ini dapat berupa tulisan (tulis tangan atau hasil cetak), gambar, foto, 

narasumber, benda – benda alamiah, dan benda – benda hasil budaya (Yunanto, 

2004:20). Menurut Association for Education Communications and Technology 

(AECT) TAHUN 1997, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efiensi 

tujuan pembelajaran. Sumber belajar merupakan bahan atau materi untuk menambah 
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ilmu pengetauhan yang mengandung hal – hal baru abgi pelajar (Djamarah dan zain, 

2002:55). Yunanto (2004:4) menyebutkan macam – macam sumber belajar sebagai 

berikut. 

1) Lingkungan Alam 

Sumber belajar yang masuk dalam kelompok ini merupakan tempat atau alam 

bebas yang dapat memberikan informasi langsung kepada anak. 

2) Lingkungan Sosial 

Sumber belajar ini lebih menekankan hasil karya manusia dan didalamnya 

terdapat aktivitas hubungan manusia. 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar (di dalam atau di luar) 

organisme yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organism. 

Lingkungan tertentu mempunyai fenomena, keunikan, dan batas – batas sendiri. 

Pengenalan fenomena, keunikan, dan batas – batas ini akan memberi rasa aman dan 

tentram pada siswa. Dengan mendapatkan hal itu, siswa akan memperoleh kecakapan 

dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata (Hendriani,-:2). 

Menurut Rustaman (1996) dalam Hendriani, banyak keuntungan yang akan 

diperoleh jika kita menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu sebagai 

berikut : 

1) Siswa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman langsung. Karena itu 

pengajaran akan lebih bermakna dan menarik; 

2) Pelajaran akan lebih konkret. 

3) Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari – hari menjadi lebih mudah dan sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi siswa. 
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4) Sesuai dengan prinsip – prinsip dalam pendidikan, yaitu belajar itu harus dimulai 

dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah/sederhana ke yang 

sukar/komplek dan dari yang sudah diketauhi ke yang belum diketahui. 

5) Mengembangkan motivasi dan prinsip “belajar bagaimana belajar (learning how 

to learn)” berdasar kepada metode ilmiah dan pengembangan keterampilan 

proses sehingga akan tertanam sikap ilmiah; 

6) Siswa dapat mengenal dan mencintai lingkungannya sehingga akan timbul rasa 

syukur, mengagumi, dan mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai penciptanya. 

2.1.7.3 Pembelajaran Berbasis Lingkungan 

Pembelajaran tidak lepas dari lingkungan sekitar. Menurut teori Operant 

Conditioning dari B.F. Skinner (Winatapura, 2008:11), belajar adalah perilaku dan 

perubahan perilaku yang tercemin dalam kekerapan respon yang merupakan fungsi 

dari kejadian dalam lingkungan dan sosial. Teori Cognitive Development dari Jean 

Piaget menyebutkan bahwa pengetauhan merupakan proses interaktif antara siswa 

dengan lingkungan. Teori Social Learning dari Albert Bandura juga menyebutkan 

bahwa belajar merupakan interaksi segitiga antara lingkungan, faktor personal, dan 

perilaku. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lingkungan akan menjadi 

bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penggunaan konsep dapat diminimalkan 

dan pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya. Buah dari proses 

pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara pada lingkungan. Manfaat 
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keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa yang diperoleh dari 

pembelajaran dapat  diaplikasikan dan diimplementasikan dalam realitas kehidupan. 

Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi pembelajaran dengan pendekatan 

lingkungan. 

Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan sekitar sekolah, bukan 

merupakan pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan 

populer, hanya saja sering dilupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan 

lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 

sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan efektif diterapkan di sekolah dasar. 

Konsep – konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat dengan mudah dikuasai 

siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. Dampak positif dari 

diterapkannya pendekatan lingkungan yaitu siswa dapat terpacu sikap kita renungi 

empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk menguasai), learning 

to be (belajar untuk menjadi jati dirinya),  learning to do (belajar untuk mengerjakan 

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

dilaksanakan melalui pembelajaran pendekatan lingkungan yang dikemas sedemikian 

rupa oleh guru. 

2.1.7.4 Gambaran Senam si Buyung 

Senam Si Buyung sifatnya tematis dan campuran dari beberapa pelajaran yang 

berhubungan antara senam, bermain-main, bercakap-cakap, bercerita, bernyanyi, 

belajar mendengarkan, memperhatikan dan menirukan. Gerakan-gerakan murid 
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hendaknya yang sewajarnya didasarkan atas khayalannya masing-masing dan 

dikerjakan menurut kekuatan masing-masing, gerakan yang tak sama tidak perlu 

dipermasalahkan. Semua contoh dari guru tidak perlu dilakukan terus-menerus tetapi 

cukup pada permulaan gerakan saja, kemudian murid menirukan dan meneruskan 

gerakannya. Pada latihan inti gerakan anak harus diperhatikan dengan benar, kalau 

perlu diulangi lagi agar senam model Si Buyung ini lebih bermanfaat. Anak jangan 

sampai terlalu lelah, suasana harus menggembirakan sesuai dengan kejiwaan anak. 

Anak-anak jika aktif tidak perlu dimasalahkan asal semua tertib dan tidak ada yang 

nakal kepada kawannya. 

1. Permainan senam si buyung 

a) Bentuk bermain  

Pada bentuk bermain ini merupakan kegiatan yang sangat disenangi oleh anak–

anak. Ketika bermain anak  melakukan kegiatan yang melibatkan banyak 

gerakan tubuh, maka tubuh anak tersebut akan menjadi sehat. Otot-otot tubuh 

akan tumbuh menjadi kuat. Agar kegiatan bermain memberikan sumbangan 

yang positif  bagi perkembangan fisik anak, maka guru dapat merancang 

kegiatan bermain yang efektif bagi perkembangan fisik anak. 

Contoh :  
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Gambar 2.2. Senam si buyung dalam bentuk bermain 

b) Bentuk Cerita  

Seperti yang sudah diterangkan diatas tentang model pembelajaran senam si 

buyung, pada bentuk cerita ini bukan guru yang bercerita tetapi guru membuat 

suatu permainan atau kegiatan yang gerakannya tersusun sehingga  kegiatan ini 

seolah – olah dalam sebuah cerita. 

Contoh : 



43 
 

 
 

 

Gambar 2.3 Senam si buyung bentuk cerita 

c) Bentuk Gerak dan Lagu 

Pada bentuk gerak dan lagu ini biasanya para guru memberikan pelajarannya di 

dalam sekolah, tetapi pada bentuk gerak dan lagu ini peneliti mengajak anak – 

anak untuk berkeliling disekitar sekolah.Peneliti sedikit memodifikasi 

pembelajaran bentuk gerak dan lagu ini dengan pembelajaran seperti suasana di 

out bond tetapi tanpa permainan hanya berjalan kaki, melihat, bernyanyi, dan 

belajar.Tujuannya agar anak – anak bisa melihat suasana yang ada disekeliling 

sekolah mereka, yang sekiranya biasa saja dijadikan luar biasa. Maksudnya pada 

saat disekolah, mereka melakukan aktivitas yang monoton seperti mengobrol, 

bermain sepak bola, dan lain-lain, ketika diberikan modifikasi pelajaran ini 

mereka menjadi semangat dan seperti tidak pernah melewati area tersebut. 

Contoh : 
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Gambar 2.4. Senam si buyung bentuk gerak dan lagu 

d) Bentuk Meniru 

Meniru merupakan kegiatan mempelajari lingkungan.Anak – anak sangat cepat 

mengingat dan menirukan watak suatu tokoh maupun suatu objek yang sangat 

disukainya. Misalnya menirukan Batman, menirukan gaya katak meloncat, dan 

lain-lain. pada bentuk meniru ini pembelajaran dilakukan di halaman biasanya, 

tetapi peneliti juga memodifikasi pembelajaran ini. Bentuk meniru ini bisa 

digabungkan pada saat pembelajaran senam si buyung dalam bentuk gerak dan 

lagu.Karena pada saat melihat lingkungan sekitar tersebut, ingatan yang ada di 

otak si anak masih hangat, jadi sangat mudah untuk langsung 

mempraktekkannya. 
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Contoh : 

 

Gambar 2.5. Senam si buyung bentuk meniru 

2. Pembelajaran Senam Si Buyung di sekolah 

Dari tujuannya, senam si buyung di dalamnya harus terdapat unsur – unsur cerita 

sebagai media penarik anak didik secara tidak sadar atau tidak sadar melakukan 

gerak yang diinginkan. Mulai dari awal sampai terakhir ceritanya masih dalam satu 

tema. Selanjutnya seorang guru harus mempunyai dasar dan mampu dalam 

mengajarkan taktis olahraga, seperti : pengalaman dan konsep kentektual pengajaran. 

Pada saat observasi kelas dan lapangan serta konsultasi terhadap Guru 

penjasorkes, pembelajaran senam si buyung disekolah Guru biasanya hanya 

mengajarkan pelajaran yang lama atau yang sudah biasa dilakukan. Pembelajaran 

yang dilakukan hanya bersifat pemanasan seperti biasa. Guru memberikan 

pembelajaran tersebut dengan permainan yang sudah ada. Pembelajaran yang 

dimaksudkan hanya bertujuan agar anak – anak bisa cukup senang, bergerak, dan 
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mengeluarkan keringat. Pembelajaran yang monoton ini sangat jauh mencapai tujuan 

pembelajaran dan untuk pengetauhan yang diterima anak – anak masih sangat jauh 

sekali, karena anak hanya melihat bagian luar bukan bagian dalam dari pembelajaran 

tersebut. Artinya pembelajaran senam si buyung yang diberikan guru belumlah 

mencapai apa yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Proses pembelajaran senam si buyung di Sekolah 

Keterangan : 

  =  Murid – murid 

=  Guru Penjasorkes 

 

3. Permainan Tematik 

Pembelajaan tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan 

konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Pengalaman belajar 

yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran 
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lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan 

membentuk skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan 

pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar 

akan sangat membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa 

yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (Poerwadarminta, 1983:1). 

Dari pengertian pembelajaran tematik ini, peneliti bermaksud untuk menjadikan 

permainan. Pembelajaran yang dimaksud adalah beberapa mata pelajaran yang 

terdapat di permaian tematik, seperti Bahasa Indonesia, PPKN, Penjas dan Seni 

Budaya. Permainan ini jarang sekali bahkan tidak pernah dilakukan dipenjas. 

Permainan ini termasuk Senam si Buyung dalam bentuk cerita. Siswa kelas bawah 

sangat gemar untuk bergerak, apabila diberikan permainan yang membuat mereka 

senang. Permainan tematik adalah pengembangan senam si buyung dalam bentuk 

cerita dan pembelajaran tematik. Perbedaan dari senam si buyung sebelumnya adalah 

pada lapangan dan pembelajarannya yang diberikan pada pemanasan, SKJ, dll. 

Lapangan yang dipilih bisa di kelas atau di luar kelas. Pada pengembangan senam si 

buyung ini bisa dilakukan di kelas, dengan tujuan agar siswa merasakan 

pembelajaran yang berbeda saat diberikan permainan. Selain itu permainan ini dapat 

dilakukan di lingkungan sekitar sekolah dan di lapangan.  

Permainan tematik ini dapat melatih siswa untuk berinspirasi dan kreatif dalam 

memainkan perannya. Contoh : siswa berperan sebagai seekor bebek, maka siswa 

tersebut tidak harus berjalan dengan tubuh bungkuk mirip bebek aslinya tetapi bisa 

diganti tubuh sedikit membungkuk tangan didepan muka pengganti bibir bebek dan 

tangan kebelakang sebagai pengganti ekor bebek.  
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Gambar 2.7. Contoh anak sedang menirukan bebek berjalan 

Contoh jalur cerita yang dipakai permainan tematik : 

No. ADEGAN CERITA ASPEK TUJUAN 

1. 
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Judul : “Kancil Mengalahkan Harimau” 

 

 

 

Pada suatu hari kancil hendak pergi 

minum air di tepi danau di tengah hutan 

dan disamping danau katak pun sedang 

melompat-lompat. Tiba – tiba datang 

seekor harimau. Begitu dilihatnya kancil, 

ia ingin menerkamnya. Dengan mata 

yang bersinar – sinar ia menatap si 

Kancil. 

 

 

 

 

 

 

Dia tidak mau menjadi mangsa harimau. 

Melihat si Kancil lari, harimau pun 

mengejarnya. Namun ia kehilangan 

jejak. Meskipun si Kancil sebenarnya 

lari lebih lambat dari dirinya, tapi si 

Kancil langsung menyelinap di balik 

rerimbunan semak – semak. Harimau 

berjalan kesana kemari, tapi tetap saja si 

Kancil tidak ditemukan. 

 

Harimau kemudian menghentikan 

pencariannya. Ia duduk setengah 

berbaring sambil bersandaran di akar 

pohon. Matanya yang bersinar – sinar 

menyapu ke sekelilingnya. Beberapa saat 

- Kognitif  

 

 

 

- Psikomotor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kognitif  

 

 

 

- Psikomotor 

 

 

 

 

 

 

- Kognitif 

 

 

 

 

Agar siswa dapat 

mengerti cerita 

dongeng Indonesia. 

 

Siswa meniru 

gerakan pohon 

tertiup angin yang 

ada di hutan dan 

meniru gerakkan 

katak, kancil dan 

harimau agar 

mendapat gerak 

dasar non-

lokomotor, 

lokomotor, dan 

asimetris. 

 

Agar siswa 

mengerti sifat dari 

kancil dan harimau. 

 

Siswa meniru 

gerakan harimau 

dan kancil yang 

sedang berlari, 

termasuk gerak 

dasar lokomotor. 

 

Siswa bisa 

memahami ketika 

berekspresi kaget 

dan ketakutan. 
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lamanya ia termenung, sampai akhirnya 

ia terkejut oleh suara, “Kraakk..!”, 

rupanya bunyi itu barasal dari sebuah 

ranting pohon patah yang di injak oleh si 

Kancil di tanah. Si Kancil yang disangka 

telah jauh meninggalkan tempat itu, 

ternyata masih bersembunyi dibalik 

rerimbunan daun. Harimau langsung 

menuju ke tempat datangnya suara.  

 

Melihat si Kancil lari, sang harimau 

memanggilnya, “Hai Kancil ! jangan 

lari. Aku tidak akan menyakitimu. 

Berhentilah!” 

“Aku tidak akan berhenti!” jawab si 

Kancil. “Pasti akan memangsaku.” 

“Percayalah Cil! Aku tidak akan 

memakan dirimu. Bukankah kita 

bersahabat?” bujuk Harimau. 

“Kalau begitu, apa jaminannya bahwa 

kamu tidak akan memangsaku?” 

“Baiklah bila kamu masih ragu! Saya 

akan berjanji bahwa bila perkataanku ini 

bohong, maka aku rela mati 

ditanganmu.” 

 

Mendengar bujukan dan kata – kata 

manis sang harimau yang demikian, si 

Kancil pun akhirnya menghentikan 

larinya. Tak seberapa lama kemudian, 

Harimau sudah bisa menyusulnya. 

Akan tetapi, sang Harimau rupanya 

mengingkari janjinya. Ia membohongi si 

Kancil. Sebab bila tidak dibohongi, pasti 

si Kancil akan sulit di tangkap. Si Kancil 

akhirnya menyadari bahwa dirinya di 

tipu. Janji yang pernah di ucapkan si 

Raja Hutan, hanyalah kata – kata 

bohong untuk mengelabuhi dirinya. 

Namun Karena si Kancil tergolong 

binatang yang cerdik, ia pun segera 

mencari akal untuk meloloaskan diri dari 

maut. Baiklah bila seperti itu yang kamu 

kehendaki,” kata si Kancil seolah – olah 

telah menyerah. “Tapi… sebenarnya 

kamu bukan satu-satunya raja di hutan 
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Siswa bisa 

menjelaskan 

ekspresi ketakutan 

dengan raut muka 

ketika bertemu 

dengan lawan 

terbesarnya. 

 

Siswa meniru 

gerakan kancil 

berlari dan 

menghentikan 

larinya. 

 

 

 

Siswa dapat 

mengerti arti dari 

curang dalam 

bermain. 
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ini!” 

 

“Apa katamu?” tukas Harimau yang 

sudah tidak sabar lagi untuk segera 

memangsa si Kancil. 

“sebelum ak mencari air minum di 

danau tadi, sebenarnya aku telah 

bertemu dengan harimau selain dirimu. 

Dia juga ingin memangsaku 

sebagaimana engkau inginkan. Tapi 

karena aku haus, terlebih dahulu aku 

ingin minum di danau. Setelah itu baru 

aku menemui dia lagi. Oleh karena itu 

kamu harus mengalahkan dia,” kata si 

Kancil. 

 

“Bila permintaanmu demikian, maka 

baiklah! Aku akan penuhi. Tapi dimana 

dia sekarang berada?” 

“Dia tinggal di sumur yang terletak di 

tengah hutan” jawab si Kancil 

meyakinkan. 

Si Kancil berjalan lebih dahulu 

sementara sang Harimau meniringi 

belakangnya. Setelah menyusuri jalan 

yang agak menanjak dan berbelok bua 

kali, tibalah keduanya di tempat yang di 

tuju. Sebuah sumur yang sangat dalam 

dan di tumbuhi rumput – rumput agak 

panjang sekelilingnya, sekarang telah 

berada di hadapannya. “Inilah tempat 

yang saya maksud!” kata si Kancil. 

“Cobalah kamu tengok ke dalam. Pasti 

kamu akan melihat seekor Harimau di 

dalamnya.” 

Harimau itu meraung dengan keras. 

“Auuuunggg…!” suaranya terdengar ke 

seluruh penjuru. 

Saat itu pula dari dalam sumur juga ada 

aungan yang sama. 

“Nah, dia juga meraung sobat!” kata si 

Kancil.”Mungkin di menantangmu”. 

“Apa….?? Dia berani menantangku?” 

“Benar! Bila kamu tidak percaya, 

meraunglah sekali lagi. Dia pasti akan 

meraung juga sebagai pertanda bahwa 
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Siswa mampu 

menjelaskan apa 

yang sedang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menirukan 

gerakan kancil dan 

harimau ketika 

berjalan. 

 

Siswa dapat 

mengetahui bahwa 

sumur terdapat air 

yang letaknya 

sangat dalam dan 

dapat memantulkan 

suara serta 

mengetahui bahwa 

suara memantul 

tersebut terdapat 

pada hukum fisika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

dia juga berani kepadamu,” ucap si 

Kancil meyakinkan. 

Sang Harimau pun meraung sekali lagi. 

Raungannya sangat jelas melebihi 

sebelumnya. Dan ternyata benar! Dari 

dalam sumur terdengar pula suara 

harimau yang meraung. Maka sang 

Harimau sangat marah dan segeralah 

melompat ke dalam sumur. 

 

“Byuuurrr!!” suaranya begitu 

menggema dari dalam sumur dan airnya 

pun sangat keruh. 

Namun apa yang terjadi? Ternyata di 

dalam sumur itu tidak ada harimau 

selain dirinya. Suara raungannya itu 

tidak lain hanyalah pantulan dari gema 

suaranya sendiri. Sedangkan yang 

dilihatnya di dalam sumur ada harimau 

lain, itu hanya bayangan dirinya. Sebab 

air yang ada di dalam sumur sangat 

jernih dan menjadi keruh setelah dia 

melompat ke dalamnya. 

Dengan berlagak bodoh si Kancil lalu 

berkata “Bagaimana sobat! Apakah 

kamu bisa mengalahkan dia?” 

“Ternyata kamu menipuku!” sahut 

harimau bersungguh – sungguh merasa 

bahwa dirinya telah dikerjai oleh Kancil. 

“Itulah balasannya bagi yang 

mengingkari janji”, jawab si Kancil 

sambil kemudian melangkah pergi. 

Tak lama kemudian, sang Harimau pun 

mulai kehabisan tenaga untuk berenang. 

Sedikit demi sedikit akhirnya tubuhnya 

tenggelam ke dalam air. 

 

Kancilpun kembali ke danau untuk 

mencari makan dan mengambil air 

minum. Dan katak, kupu-kupu pun 

menyambut kedatangannya. 
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Siswa dapat 

mengetahui 

ekspresi senang 

dalam melakukan 

sesuatu yang 

didapat dari 

usahanya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa kembali 

menirukan gerakan 

katak melompat, 

kupu-kupu yang 

bertebangan dan 

pohon yang tetiup 

angin. 

 

(Adhi Mulyono, 2010:38) 
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A. Peraturan permainannya : 

1. Kelompok dibagi menjadi dua, masing – masing kelompok berisi 17 atau 18 

siswa dan memiliki tokoh masing – masing. 

2. Pada saat penampilan salah satu peserta harus menceritakan bagaimana 

sandiwara itu akan di mainkan (biasa disebut dalang cerita). 

3. Para peserta harus mempraktekkan cara berjalannya hewan atau pohon 

bergerak pada saat cerita berlangsung. 

4. Waktu durasi minimal 15 menit dan maksimal 20 menit. 

5. Pemenang ditentukan oleh hasil tepuk tangan yang terbanyak. 

B. Perlengkapan pemain 

1. Memakai pakaian atau seragam olahraga. 

2. Memakai celana olahraga pendek. 

3. Memakai kaos kaki. 

4. Memakai sepatu olahraga 

C. Cara Bermain  

Langkah – langkah yang diberikan sebelum melakukan tematik ini adalah 

pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan merupakan kegiatan yang sangat penting 

untuk memulai olahraga. Pada permainan tematik ini siswa perlu diberikan 

pengarahan tentang bagaimana cara memulainya. Permainan tematik ini bertemakan 

tentang lingkungan, maka cerita yang cocok yaitu cerita tentang hewan, contoh : 

Kancil mengalahkan Harimau, harimau tertipu, dll. Cerita anak ini sangat cocok, 

karena siswa kelas bawah sangat senang apabila mereka bercerita kembali tentang 

apa yang mereka baca atau hanya sekedar melihat. Untuk pertama kali 
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memainkannya, siswa sering kali bosan karena belum mengerti permainan ini. 

Karena permainan ini baru pertama kali dimainkan di sekolah, maka siswa harus 

dijelaskan terlebih dahulu terutama pada senam si buyung bentuk meniru. Maka dari 

situ siswa sedikit demi sedikit akan faham.  

Langkah yang lainnya adalah : 

1. Siswa dikumpulkan untuk diberikan pengarahan tentang permainan tematik. 

2. Siswa diberikan permainan senam si buyung bentuk meniru, bentuk gerak dan 

lagu, cerita, dan bermain, tujuannya adalah agar anak bisa memahami apa itu 

permainan tematik. 

3. Setelah itu siswa dibagi menjadi dua untuk memilih cerita yang akan dijadikan 

permainan. 

4. Lalu masing – masing kelompok mempelajari apa isi cerita tersebut. 

5. Cerita yang dipilih pun tentang binatang dan lingkungan agar siswa lebih cepat 

memahaminya. 

6. Masing – masing kelompok menunjuk siswa untuk menjadi dalang. Maksud 

dalang disini siswa dituntut menceritakan cerita apa yang akan dimainkan. 

2.1.7.5 Keamanan 

Sering kali siswa sangat aktif saat memainkan permainan tematik. Permainan ini 

dilakukan di kelas dan menggunakan penggung. Panggung ini terdiri dari kumpulan 

meja dan kemungkinan juga siswa akan jatuh saat melewati bagian pinggir panggung 

karena tidak ada yang menahan meja tersebut. Maka bagian pinggir panggung diberi 

kursi. Bagian ujung atas kursi diselipkan dipinggir meja, karena itu bisa menghambat 
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jatuhnya meja saat siswa melewati di pinggir panggung. Berikut cara menahaan 

pinggir panggung dengan kursi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Meja 

   : kursi 

Gambar 2.8. Cara menahan penggung dengan menyelipkan kursi di pinggir 

panggung 

2.1 Kerangka Berfikir 

Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “Development 

Appropriate Practice”. 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 
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perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus 

mampu mengakomodasikan setiap individu serta mendorongnya kearah perubahan 

dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya kearah perubahan 

yang lebih baik (Yoyo Subagio dan Adang Suherman,2000:1) serta dapat mencapai 

tujuan dari pendidikan jasmani itu sendiri. 

Tujuan pembelajaran pendidikan jasmani akan terwujud apabila pelajaran 

pendidikan jasmani diajarkan melalui metode, model dan pendekatan yang sesuai 

dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi masalah 

adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah yang 

masih belum terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, sehingga akan 

menjadi kendala terhadap keberhasilan proses pembelajaran pendidikan jasmani itu 

sendiri. 

Sebagai seorang guru memegang peranan penting dan merupakan kunci sukses 

dari segala kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah.Oleh karena itu 

kemampuan, kreativitas dan inovasi seorang guru mutlak diperlukan guna 

tercapainya keberhasilan pembelajaran tersebut. Potret guru pendidikan jasmani saat 

ini cenderung masih melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat konvensional. 

Artinya guru mengajar dengan cara yang tidak menarik karena monoton dan 

membosankan, sehingga motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran penjasorkes 

sangat kurang. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka secara tidak 

disadari akan mempengaruhi terhadap tingkat kesegaran jasmani dan penguasaan 

keterampilan gerak siswa yang semestinya dapat dikembangan sesuai perkembangan 

gerak seusianya. 
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Suatu usaha untuk mengembangkan model pembelajaran dalam pendidikan 

jasmani adalah dengan cara memodifikasi pembelajaran, modifikasi sangat penting 

untuk diketahui dan dilaksanakan oleh para guru pendidikan jasmani. Diharapkan 

dengan mereka dapat menjelaskan pengertian dan konsep pendekatan menyebutkan 

apa yang dimodivikasi dan bagaimana cara memodifikasinya, menyebutkan apa yang 

dimodifikasi dan bagaimana cara memodifikasinya, menyebutkan dan menerangkan 

beberapa aspek analisis modifikasi, sehingga guru akan lebih kreatif dan inovatif 

dalam melaksanakan proses pembelajaran penjasorkes disekolah. 

SD Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, merupakan salah satu 

sekolah yang di dalamnya diajarkan pelajaran Pendidikan Jasmani, salah satu 

materinya adalah Senam si Buyung. Akan tetapi proses pembelajaran belum dapat 

dikatakan secara optimal karena terbentur dengan permasalahan sarana dan prasarana 

yang dimiliki. SD Nawakartika memiliki lapangan yang sesungguhnya terlihat besar 

tetapi kecil dan di situ hanya digunakan parkir dan lalu lalang warga sekitar. Oleh 

karena itu model pembelajaran senam si buyung yang dimodifikasi sebagai 

pengembangan pembelajaran dalam penjasorkes menjadi solusi yang tepat untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran.  
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Pengertian Model Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan (research and development) biasanya disebut 

pengembangan berbasis penelitian (research based development), merupakan jenis 

penelitian yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. 

Menurut Sugiyanto (2010:407) metode penelitian dan pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tertentu. Borg dan Gall dalam Punaji Satyosari (2010:194) 

menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang dipakai 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian dan 

pengembangan pendidikan sendiri dilakukan berdasaran suatu model pengembangan 

berbasis industri, yang temuan-temuannya dipakai untuk memenuhi kriteria 

keefektifan, kualitas, dan standar tertentu. Pengembangan dapat berupa proses, 

produk, dan rancangan. 

Menurut Steels dan Richey dalam Punaji Setyosari (2010:195) penelitian dan 

pengembangan didefinisikan sebagai kajian secara sistematis untuk merancang, 

mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses dan hasil-hasil 

pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara 

internal. 
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Prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan 

utama yaitu: pengembangan produk, dan menguji keefektifan produk dalam 

mencapai tujuan. Penelitian dan pengembangan pembelajaran aktivitas ritmik ini 

disesuaikan dengan pertimbangan keterbatasan alat, kondisi lapangan, keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil subyek yang besar. 

Dalam penerapan model pembelajaran senam si buyung ini peneliti 

menggunakan langkah-langkah umum yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 

sebagaimana siklus penelitian dan pengembangan (Borg dan Gall,1983 dalam 

Setyosari,2010:204) adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi Awal / Analisis Kebutuhan 

Penelitian dan pengumpulan informasi yang meliputi kajian pustaka, 

pengamatan atau observasi lapangan. Penelitian awal  atau analisis kebutuhan 

sangat penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan 

pengembangan. 

2) Pengembangan Format Produk Awal 

Dari hasil analisis kebutuhan diatas maka langkah selanjutnya adalah membuat 

produk permainan sederhana pengembangan dari aktivitas ritmik. 

Pengembangan format produk awal mencakup bahan-bahan pembelajaran, hand 

books,dan alat evaluasi. 

3) Evaluasi Ahli dan Ujicoba Hasil 

Uji coba ini dilakukan terhadap format program yang dikembangkan apakah 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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4) Revisi Produk Pertama 

Revisi Produk berdasarkan dari evaluasi ahli yang dilakukan berdasarkan uji 

coba awal kelompok kecil tentang produk yang akan dikembangkan oleh 

peneliti sebagai perbaikan dari produk yang telah diujicobakan. 

5) Ujicoba Lapangan 

Ujicoba lapangan dilakukan terhadap 10 subyek.Data kuantitatif hasil belajar 

dikumpulkan dan dianalisis dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. 

6) Revisi Produk Kedua 

Revisi yang dikerjakan berdasarkan hasil ujicoba lapangan dengan melibatkan 

subyek yang lebih besar, ini dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan 

produk dalam mencapai tujuan dan mengumpulkan informasi yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan program untuk keperluan perbaikan berikutnya. 

7) Uji Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap produk yang telah dikembangkan 

dengan melibatkan subyek ujicoba siswa kelas III yang berjumlah 40 anak dan 

disertai dengan menyampaikan angket bagi siswa kemudian dilakukan analisis. 

8) Revisi Produk Akhir 

Revisi produk akhir yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan. 

9) Implementasi 

Penyampaian hasil pengembangan (proses, program, atau produk) kepada para 

pengguna dan professional dalam bentuk laporan. 
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3.2 Prosedur Pengembangan 

3.2.1  Sistematika Perkembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model Pembelajaran Senam si Buyung 

Uji Coba Kelompok Kecil 

Siswa kelas III SD Nawakartika 

Lingkungan Belajar : 

- Lingkungan Alam 

- Lingkungan Sosial 

Pengembangan Model Pembelajaran Senam si Buyung Adu Sandiwara 

/ Kompetisi Sandiwara 

Pembuatan Produk Awal 

Tinjauan Ahli Penjas dan 

 Ahli Pembelajaran 

Revisi Produk Awal 

Uji Coba Lapangan 

Revisi Produk Akhir 

Jenis Permainan Senam si 

Buyung : 

- Bentuk Bermain 

- Bentuk Cerita 

- Bentuk Gerak dan Lagu 

- Bentuk Meniru 

(di kemas dalam cerita “Kancil 

nyolong Timun”) 
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3.2.2  Revisi Produk Pertama 

Setelah uji coba produk maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

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

diujicobakan. 

3.2.3  Uji Coba Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan menggunakan subjek uji coba siswa kelas III SD Nawakartika Kecamatan 

Kota Kabupaten Kudus yang berjumlah 40 anak. 

3.2.4  Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicabakan siswa kelas III SD 

Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

3.2.5  Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa pengembangan 

model pembelajaran senam si buyung melalui pemanfaatan lingkungan sekolah yaitu 

Adu Sandiwara / Kompetisi Sandiwara. 

3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk pengembangan ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas, 

efisiensi, dan kemanfaatan dari produk yang dikembangkan. Desain uji coba yang 

dilaksanakan terdiri dari: 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

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

dilaksanakan terdiri dari: 

3.3.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada subjek, 

produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli pendidikan jasmani Drs. 

Bambang Priyono, M.Pd  , ahli pembelajaran I  Hendro Ari Wibowo, M.Pd , dan ahli 

pembelajaran II Ika Novita, S. Pd . 

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

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

diujicobakan kepada siswa kelas III SD Nawakartika. Pada uji coba kelompok kecil 

ini menggunakan 10 sampel. Pertama-tama siswa diberikan penjelasan dan diajak 

keliling untuk melihat suasana lingkungan sekitar sekolah. Selesai keliling sekitar 

sekolah, anak – anak di kumpulkan kembali dan diberikan salah satu permainan kecil 

senam si buyung bentuk bermain yaitu permainan adu cepat dengan gaya katak 

melompat, tujuan permainan ini selain agar anak merasa semangat kembali, anak – 

anak bisa sambil mengingat tentang apa yang dipelajari pada saat keliling sekitar 

sekolah. Setelah melakukan permainan, anak – anak diberikan penjelasan tentang 

permainan yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan uji coba siswa mengisi 
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kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan uji coba kelompok kecil 

ini adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. 

3.3.1.3 Revisi Produk Pertama 

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

kelompok kecil tersebut dianalisis, selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi 

produk yang telah dibuat. 

3.3.1.4 Uji Coba Kelompok Besar 

Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta revisi produk pertama, selanjutnya 

dilakukan uji lapangan. Uji lapangan ini dilakukan pada siswa kelas III SD 

Nawakartika. Setelah diberi penjelasan pada hari pertama, lalu anak – anak diberi 

penjelasan kembali tentang permainan tematik yang telah direvisi dan kemudian 

melakukan uji coba, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang akan 

dilakukan. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

2. Uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas III SD Nawakartika 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 35 siswa kelas III 
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3.4 Cetak Biru Produk 

Cetak biru (Blueprint) produk merupakan draft model pengembangan dari uji 

coba pertama yang diperbaiki (direvisi) agar dapat dilaksanakan pada tahap 

selanjutnya (uji coba 1). 

3.5 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data numerik (angka) yang diperoleh dari hasil 

observasi dan kuesioner yang kemudian diinterpretasikan kedalam data kualitatif. 

3.6 Instrumen Pengumpulaan Data 

Suharsimi Arikunto (2006:149) mengemukakan bahwa yang disebut instrumen 

adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian  menggunakan suatu metode. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah berbentuk 

kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari evaluasi ahli dan uji 

coba. Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subjek yang relatif banyak sehingga 

data dapat diambil secara serentak dan waktu yang singkat. Kepada ahli dan siswa 

diberikan kuesioner yang berbeda, kuesioner ahli dititik beratkan pada produk 

pertama yang dibuat, sedangkan kuesioner siswa dititik beratkan pada kenyamanan 

menggunakan produk, yaitu dalam permainan Tematik 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengembangan ini dalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan data yang 

berupa saran dan alasan memilih dianalisis dengan menggunakan tekinik analisis 

kualitatif. 

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari Muhammad Ali 

(1987:184), yaitu: 

 NP = 
�

�
 x 100� 

 Keterangan : 

 NP : nilai dalam % 

 f  : nilai yang diperoleh 

 N : jumlah seluruh data 

 100% : konstanta 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi presentase. 

Klasifikasi Presentase: 

Tabel 3.1. Klasifikasi presentase hasil analisis data 

Presentase Klasifikasi Makna 

0 – 20% Tidak baik Dibuang 

20,1 – 40% Kuarang baik Diperbaiki 

40,1 – 70% Cukup baik Digunakan (bersyarat) 

70,1 – 90% Baik Digunakan 

90,1 – 100% Sangat baik Digunakan 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1  Hasil Data Uji Coba 

4.1.1 Data analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang terjadi di 

lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan. Serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka 

perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis 

proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya dilapangan, melakukan observasi 

pembelajaran dan melakukan stui pustaka/kajian litertur. 

Sesungguhnya dengan kompetisi dasar pada materi pembelajaran aktivitas ritmik 

bagi siswa kelas III sekolah dasar, disebutkan bahwa siswa mempraktikkan gerak 

dasar melalui aktivitas ritmik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

Kenyataannya yang ada dalam pembelajaran aktivitas ritmik, khususnya Sekolah 

Dasar masih jauh dari sikap kerjasama dan toleransi yang merupakan salah satu 

tujuan sikap penjas. 

Pada proses pembeajaran aktivitas ritmik di Sekolah Dasar masih ditemui 

beberapa hal, antara lain dalam kegiatan penjasorkes yang tidak memanfaatkan 

lingkungan sekitar sekolah sebagai fasilitas maksimal. Sehingga sering dijumpai 

siswa yang merasa tidak senang, bosan, dan malas untuk bergerak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha mengembangkan model 

permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik penjasorkes bagi 
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siswa sekolah dasar kelas III. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran aktivitas ritmik yang dapat membuat 

siswa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kebugaran jasmani siswa. Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu 

guru penjasorkes dalam memberikan pembelajaran aktivitas ritmik lebih bervariasi 

dengan menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa pengembangkan 

model permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik yang sesuai 

dengan siswa Sekolah Dasar. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat 

produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikutnya : 

1) analisis tujuan dan karakteristik pembelajaran senam si buyung di Sekolah 

Dasar. 

2) analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar. 

3) mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara membuat atau 

mengembangkan modifikasi permainan senam si buyung. 

4) menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model pembelajaran senam si 

buyung . 

5) menetapkan tujuan, isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6) Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7) Menyusun produk awal model permainan senam si buyung. 
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Setelah melalui proses desain dan produksi maka dihasilkan produk awal model 

permainan senam si buyung yang sesuai bagi siswa Sekolah Dasar yaitu Permainan 

Tematik. Berikut ini adalah draf produk awal permainan Tematik sebelum divalidasi 

oleh ahli Penjas dan guru Penjasorkes Sekolah Dasar. 

4.1.2.1 Draft Produk Awal Permainan Tematik Bagi Siswa Kelas III Sekolah 

Dasar 

1) Hakekat Permainan Tematik 

Permainan Tematik adalah permainan yang dikembangkan dari bentuk 

permainan senam si buyung yang kemudian dimodifikasi dan digabungkan menjadi 

sebuah permainan baru. Permainan ini dikembangkan selain untuk model 

pembelajaran, permainan ini sangat cocok pada saat cuaca hujan atau tidak 

mendukung dan lapangan tidak bisa dipakai, permainan ini bisa dilakukan di kelas. 

Karena yang selama ini terjadi apabila cuaca sedang hujan atau tidak mendukung, 

siswa di berikan jam kosong atau hanya pelajaran bercerita saja tentang penjasorkes. 

Hal ini disebabkan karena Guru kurang aktif dalam menghadapi masalah-masalah 

yang terjadi di Sekolah. 

2) Peraturan Permainan Tematik 

Berikut ini adalah peraturan-peraturan dalam permainan Tematik 

(1) Sarana dan Prasarana 

a) Area Permainan  

- Kelas 
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Gambar 4.1 Contoh permainan senam si buyung di kelas 

Keterangan : 

  = siswa sedang melakukan permainan tematik di dalam kelas 

  = meja dan kursi dimundurkan  

- Lapangan 

 

 

 

 

Gambar 4.2 contoh permainan tematik dilakukan dilapangan dalam bentuk 

lingkaran 

Keterangan : 

  = Guru sedang menerangkan permainan tematik 

  = siswa membentuk lingkaran  

b)  Perlengkapan 

(a) Memakai kaos olah raga. 

(b) Memakai celana olahraga. 

(c) Memakai sepatu olahraga. 

5 meter 

7 meter 
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c) Aturan Main 

Permainan dilakukan 10 siswa. 10 siswa tersebut pertama–tama diberikan 

contoh dengan menirukan cara bergerak hewan dan tumbuhan. Tujuan diberikan cara 

meniru tersebut agar siswa dapat mengerti permainan tematik. Setelah siswa faham 

dengan contoh menirukan hewan dan tumbuhan, maka siswa tersebut diberikan 

sebuah cerita. Contoh cerita yang diberikan “Kancil Mengalahkan Harimau”. Cerita 

tersebut sudah bertemakan lingkungan dan hewan. Jadi sangat cocok untuk bahan 

permainan tematik. Untuk waktu 15menit siswa mempelajari sebentar sebelum 

permainan tematik dimulai. Setelah itu 20menit selanjutnya permainan tematik 

dimulai. 

d) Peraturan Penilaian 

(a) Pencatatan nilai atau skor dilakukan oleh siswa dan dibantu oleh guru. 

(b) Gerakan yang hampir menyerupai hewan dan tumbuhan. 

(c) Setiap pemain dicatat dalam tabel nilai yang kemudian diakumulasikan di 

akhir permainan.  

e) Tabel Nilai 

Tabel 4.1. Skor (nilai) untuk penjurian permainan tematik 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

        

4.1.2.2 Validasi Ahli 
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1) Validasi Draft Produk Awal 

Produk awal pengembangan pembelajaran aktivitas ritmik melalui permainan 

Tematik pada siswa kelas III Sekolah Dasar sebelum diujicobakan dalam uji coba 

kelompok kecil perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai para ahli yang 

sesuai dengan bidang penelitian ini. Untuk memvalidasi produk yang dihasilkan, 

peneliti melibatkan satu orang ahli penjas yang berasal dari dosen yaitu Dr. Setya 

Rahayu, M.S. dan dua orang ahli pembelajaran yaitu Hendro Ari Wibowo, M.Pd dan 

Ikha Novita, S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draft produk awal permainan 

Tematik dan dipraktikan pada 10 orang siswa, dengan disertai lembar evaluasi untuk 

ahli dan kuesioner untuk siswa. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek 

kualitas model pembelajaran, saran serta komentar dari ahli penjas dan guru penjas 

sekolah dasar terhadap pengembangan pembelajaran atletik tolak peluru melalui 

permainan tematik. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model 

pembelajaran dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Caranya dengan 

menyontreng salah satu angka yang tersedia pada lembar evaluasi.  

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah permainan Tematik dapat digunakan untuk uji 

coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berikut ini adalah hasil dari pengisian 

kuesioner dari para ahli dan kuesioner siswa serta dari pengamatan lapangan. 

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh para ahli penjas dan 

ahli pembelajaran, didapat rata-rata nilai 3,8 dengan persentase nilai dari masing-
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masing ahli adalah 66,67%, 88,00%, dan 85,33% atau masuk dalam kategori “baik” 

oleh karena itu permainan Tematik ini dapat digunakan untuk uji coba skala kecil.  

Masukan berupa saran dan komentar pada produk permainan Tematik sangat 

diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut.  

2) Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah permainan Tematik dapat digunakan untuk uji 

coba skala kecil dan uji coba lapangan. Berikut ini adalah hasil dari pengisian 

kuesioner dari para ahli dan kuesioner siswa serta dari pengamatan lapangan. 

Berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan siswa, di dapat hasil 

persentase 85,7% atau masuk dalam kategori “baik” oleh karena itu permainan 

Tematik ini dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. Berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner yang dilakukan oleh para ahli penjas dan ahli pembelajaran, didapat rata-

rata nilai 3,8 dengan persentase nilai dari masing-masing ahli adalah 66,67%, 

88,00%, dan 85,33 atau masuk dalam kategori “baik” oleh karena itu permainan 

Tematik ini dapat digunakan untuk uji coba skala kecil. 

Masukan berupa saran dan komentar pada produk permainan Tematik, sangat 

diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut.  

4.1.2.3 Revisi Draft Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari ahli, kuesioner siswa dan pengamatan lapangan pada 

produk atau model seperti yang diuraikan diatas, maka dapat segera dilaksanakan 
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revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli penjas dan guru 

penjas sekolah dasar sebagai berikut: 

1) Revisi produk atau model yang dilakukan oleh peneliti adalah mengubah pola 

permainan dari individu manjadi beregu. 

2) cerita yang dipilih harus yang menarik dan disesuaikan dengan lingkungan 

sekolah/lingkungan anak. 

3) Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa Sekolah Dasar 

dimana anak usia Sekolah Dasar adalah seorang peniru, aktif bergerak, dan 

suka mendapat penghargaan, komentar dan pujian dari guru atau orang yang 

lebih dewasa. 

4) Menuangkan perencanaan pembelajaran pada sebuah Rencana Pelaksaan 

Pembelajaran (RPP). 

5) Menggunakan waktu yang tersedia dengan efektif sesuai materi. 

4.1.3 Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah produk permainan Tematik divalidasi oleh ahli dan para guru penjas 

Sekolah Dasar serta dilakukan revisi, maka pada tanggal 13 September 2012 produk 

diujicobakan kepada siswa SD NU Nawa Kartika. Uji coba dilakukan terhadap siswa 

kelas III SD NU Nawa Kartika yang berjumlah 10 siswa. Pengambilan sampel acak 

(random sampling). 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba 

kelompok kecil dihimpun dengan menggunakan kuesioner.  
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Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk pengembangan 

pembelajaran aktivitas ritmik dengan permainan Tematik diujicobakan dalam skala 

kecil pada siswa kelas III SD NU Nawa Kartika, perlu dicari solusi dan 

pemecahannya. Hal itu sangat perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap permainan 

tersebut. Berikut ini adalah permasalahan dan kendala, setelah produk diujicobakan 

pada skala kecil: 

4.1.3.1 Sarana dan Prasarana 

Pada lapangan depan sekolah agak sempit sehingga dilakukan dengan 

menumpang lapangan sekolah lain. 

4.1.3.2 Proses Pembelajaran 

Anak memiliki kemampuan yeng berbeda-beda dalam penguasaan materi. 

Sehingga tidak semua anak langsung dapat melakukan teknik gerakan secara benar. 

Untuk siswa kelas kecil sangat sulit dibandingkan siswa kelas besar 

4.1.3.2 Objek Penelitian  

Dalam melakukan permainan Tematik, siswa melakukan satu persatu sehingga 

banyak siswa yang menganggur karena menunggu waktu giliran. 

4.2 Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba skala kecil yang diperoleh melalui 

kuesioner siswa dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Dari aspek siswa bisa memainkan permainan Tematik didapat presentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa bisa melakukan 

permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini 

dapat digunakan.  

2. Dari aspek siswa merasa kesulitan dalam permainan memainkan permainan 

Tematik didapat persentase 95% siswa yang menjawab tidak. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa kesulitan  melakukan 

permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini 

dapat digunakan.  

3. Dari aspek siswa merasa mudah saat meniru gerakan hewan dan tumbuhan di 

dapat persentase 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa mudah saat menirukan gerakan hewan dan tumbuhan telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

4. Dari aspek siswa merasa mudah saat mempraktekkan permainan Tematik 

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

siswa mudah mempraktekkan permainan Tematik telah memenuhi kriteria cukup 

baik, sehingga aspek ini dapat digunakan dengan perbaikan.  

5. Dari aspek permainan Tematik lebih mudah dari pada permainan senam si 

buyung biasa didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

maka aspek permainan Tematik lebih mudah dari permainan senam si buyung 

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

6. Dari aspek siswa tahu bagaimana cara bermain permainan Tematik didapat 

persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa 
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tahu permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini 

dapat digunakan.  

7. Dari aspek siswa dapat mematuhi peraturan permainan Tematik diperoleh 

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

bisa mematuhi peraturan permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat 

baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

8. Dari aspek setiap pemain harus menaati peraturan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa bisa mematuhi peraturan permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

9. Dari aspek siswa  tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

10. Dari aspek siswa tahu tugas juri/Guru dalam permainan Tematik didapat 

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

tahu tugas juri dalam permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

11. Dari aspek siswa tahu seorang juri/Guru akan memberi teguran kepada pemain 

yang tidak mematuhi peraturan di dapat persentase 70%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek siswa tahu seorang juri akan memberi teguran 

kepada pemain yang tidak mematuhi peraturan memenuhi kriteria baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  
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12. Dari aspek permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang didapat 

persentase 75%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang telah memenuhi kriteria 

baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

13. Dari aspek siswa merasa gembira saat bermain Tematik didapat persentase 

100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa 

gembira bermain Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

14. Dari aspek siswa merasa senang ketika mememenangkan permainan Tematik 

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

siswa merasa senang ketika memenangkan permainan Tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

15. Dari aspek siswa bersemangat dalam melakukan permainan Tematik didapat 

persentase 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa 

bersemangat dalam melakukan permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

16. Dari aspek siswa bisa menerima kalah dalam bermain Tematik didapat 

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

bisa menerima seandainya kalah dalam bermain Tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

17. Dari aspek siswa dapat bekerjasama saat bermain Tematik didapat persentase 

80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa dapat 
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bekerjasama saat bermain Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek 

ini dapat digunakan.  

18. Dari aspek siswa bisa menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran 

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

siswa bisa menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran telah 

memenuhi kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

19. Dari aspek siswa ingin memainkan permainan Tematik lagi didapat persentase 

80%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa ingin 

memainkan permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek ini 

dapat digunakan. 

4.3 Revisi Produk 

4.3.1 Revisi Produk Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan saran dari Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran pada produk yang 

telah diujicobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat segera dilaksanakan revisi 

produk, Proses revisi berdasarkan saran ahli penjas dan ahli pembelajaran terhadap 

kendala yang muncul setelah ujicoba skala kecil. Proses revisi adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1.1 Sarana dan Prasarana 

Lingkungan sekitar sekolah menjadi objek untuk pembelajaran aktivitas ritmik. 

 

 



79 
 

 
 

4.3.1.2 Proses Pembelajaran 

Pada saat perjalanan ke lapangan sekolah lain para siswa diberikan sedikit materi 

tentang meniru hewan dan tumbuhan. Serta diberikan cerita agar siswa merasa 

senang dan semangat.  

4.3.1.3 Objek Penelitian  

Dalam melaksanakan permainan Tematik, banyak siswa yang menganggur 

karena menunggu giliran untuk melakukan satu persatu sehingga pembelajaran 

kurang efektif. Oleh karena itu siswa yang masih menunggu giliran tetap 

dikondisikan untuk tetap beraktifitas. 

4.3.1.4 Keamanan 

Meski tidak sebahaya karena pada saat perjalanan ke lapangan sekolah lain, 

tetap dijaga ketika ada kendaraan lain sedang melintas. 

Draft Uji Coba Lapangan Pengembangan Model Permainan Senam 

Si Buyung Untuk Pembelajaran Aktivitas Ritmik 

1) Hakikat Permainan Tematik 

Pengembangan pembelajaran aktivitas ritmik dengan permainan Tematik ini 

merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk melatih keterampilan dan daya ingat 

siswa dalam bercerita serta mempraktekkan gerakan yang dilakukan hewan dan 

tumbuhan. 
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Permainan Tematik adalah permainan yang dikembangkan dari bentuk-bentuk 

permainan senam sibuyung yang kemudian dimodifikasi dengan menggabungkan 

bentuk-bentuk tersebut menjadi sebuah permainan baru yaitu Tematik. Permainan ini 

dikembangkan selain untuk model pembelajaran juga untuk permainan ketika cuaca 

tak mendukung bisa dilakukan dikelas. Karena yang selama ini terjadi, pada saat 

cuaca tak mendukung, siswa hanya diberikan materi penjas atau jam kosong. Maka 

dari itu permainan ini dikembangkan untuk mengisi kekosongan tersebut. 

2) Sarana dan Prasarana Penelitian 

1) Area Permainan 

Lapangan yang digunakan untuk pembelajaran aktivitas ritmik dengan 

permainan Tematik adalah lapangan yang berukuran  meja yang di gabung 

menjadi satu dan berukuran 4m x 2m. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Contoh lapangan untuk permainan Tematik 

 

 

2m 

4m 
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Keterangan : 

  = Meja yang digabungkan menjadi satu 

  = Guru memperhatikan 

 

2) Alat yang Digunakan 

(1) Kertas yang berisi cerita (contoh “Kancil Mengalahkan Harimau”) 

(2) Kertas skor. 

(3) Peluit.  

3) Perlengkapan 

(1) Memakai kaos olah raga. 

(2) Memakai celana olahraga. 

(3) Memakai sepatu olahraga. 

4) Peraturan Permainan 

Permainan dilakukan oleh 38 orang. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, masing-

masing kelompok berjumlah 19 siswa. Pada cerita “Kancil Mengalahkan Harimau”, 

2 siswa melakukan peran Kancil dan Harimau, sedangkan yang lainnya melakukan 

bergerak hewan dan tumbuhan seperti : kodok, kupu-kupu, pohon. sedangkan 

pencatat skor berdiri di tepi lapangan untuk mengamati dan mencatat skor temanya 

yang sedang bermain. Setelah diberi aba-aba oleh guru, siswa memulai permainan 

Tematik. 2 siswa yang menjadi peran Kancil dan Harimau memulai aksinya, 

sedangkan yang lainnya menunggu giliran masuk. Siswa yang menjadi pohon tetap 

berdiri dengan menggoyang-goyangkan tangan seperti halnya pohon yang tertiup 

angin. Permainan berlangsung selama 20 menit. 
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h) Peraturan Penilaian 

(1) Pencatatan nilai atau skor dilakukan oleh siswa dan dibantu oleh guru. 

(2) Seorang guru yang bertugas mengawasi dan membantu membenarkan jika 

siswa melakukan kesalahan. 

(3) Siswa yang bertugas memerankan tokoh hewan dan tumbuhan, harus sesuai 

dengan perannya masing-masing. 

6) Tabel Nilai 

Tabel 4.2 : Tabel skor (nilai) untuk penjurian permainan Tematik. 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

        

 

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Setelah produk berupa model permainan Tematik divalidasi oleh para ahli, maka 

langkah selanjutnya produk diujicobakan kepada siswa kelas III SD NU Nawa 

Kartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Uji coba ini dilakukan terhadap 10 siswa 

yang menjadi objek penelitian skala kecil. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun kefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa. Data yang diperoleh dari ujicoba ini digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada ujicoba berikutnya yaitu uji 

coba skala besar. 
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Selain itu uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetauhi tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba kelompok kecil dihimpun 

dengan menggunakan kuesioner.  

Berdasarkan data yang dihimpun didapat rata-rata presentase pilihan jawaban 

yang sesuai adalah 93,66%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada bab III 

maka permainan Tematik memnuhi kriteria sangat baik karena berada pada kisaran 

90,1-100%, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran siswa kelas III SD NU 

Nawa Kartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi para ahli setelah uji coba skala 

kecil, maka para peneliti menjadikan dasar untuk melakukan perbaikan kualitas 

produk sebelum memasuki uji skala besar. 

Permasalahan tersebut yang muncul dilapangan ketika melakukan uji coba skala 

kecil sebagai berikut : 

a. Siswa kurang termotivasi khususnya yang laki-laki yang kalah aktif dengan 

perempuan, karena ada rasa takut ketika mempraktekkan cara bergerak hewan 

dan tumbuhan. 

b. Cerita yang seharusnya ada 2 cerita dijadikan 1 cerita saja, karena sangat sulit 

untuk mengatur kelas kecil dari pada kelas besar. 

c. Dengan menggunakan sarana dan fasilitas tersebut, dirasakan kurang memiliki 

aktifitas yang kurang. Karena banyak siswa yang diam dan hanya menonton. 

d. Guru banyak terliat berdiam di tempat. 

Oleh karena itu peneliti mempertimbangkan kembali tentang produk yang dibuat 

tersebut untuk dievaluasi kembali sekaligus meminta saran dan masukan dari ahli. 
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4.5 Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh melalui 

kuesioner siswa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari aspek siswa bisa memainkan permainan Tematik didapat prsentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa bisa melakukan 

permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini 

dapat digunakan.  

2. Dari aspek siswa merasa kesulitan dalam memainkan permainan Tematik 

didapat persentase 82,35% siswa yang menjawab tidak. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa kesulitan  melakukan 

permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek ini dapat 

digunakan.  

3. Dari aspek siswa merasa mudah saat menirukan gerakan hewan dan tumbuhan 

di dapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa mudah saat menirukan gerakan hewan dan tumbuhan telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

4. Dari aspek siswa merasa mudah dalam melakukan permainan tematik didapat 

persentase 85,29%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa merasa mudah dalam menirukan hewan dan tumbuhan telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Dari aspek permainan Tematik lebih mudah dari pada senam si buyung biasa 

didapat persentase 91,18%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 
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aspek permainan Tematik lebih mudah dari tolak peluru biasa telah memenuhi 

kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Dari aspek siswa tahu bagaimana cara bermain permainan Tematik didapat 

persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa tahu permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

7. Dari aspek siswa dapat mematuhi peraturan permainan Tematik diperoleh 

persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa bisa mematuhi peraturan permainan Tematik telah memenuhi kriteria 

sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

8. Dari aspek setiap pemain harus menaati peraturan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa bisa mematuhi peraturan permainan tematik telah memenuhi 

kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

9. Dari aspek siswa  tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

10. Dari aspek siswa tahu tugas juri/Guru dalam permainan Tematik didapat 

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

tahu tugas juri dalam permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  
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11. Dari aspek siswa tahu seorang juri/Guru akan memberi teguran kepada pemain 

yang tidak mematuhi peraturan di dapat persentase 85,29%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa tahu seorang juri akan 

memberi teguran kepada pemain yang tidak mematuhi peraturan memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

12. Dari  aspek  permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang didapat 

persentase 91,18%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang telah memenuhi kriteria 

sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

13. Dari aspek siswa merasa gembira saat bermain Tematik didapat persentase 

94,12%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa 

gembira bermain Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

14. Dari aspek siswa merasa senang ketika mememenangkan permainan Tematik 

didapat persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa merasa senang ketika memenangkan permainan Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

15. Dari aspek siswa bersemangat dalam melakukan permainan Tematik didapat 

persentase 88,24%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa bersemangat dalam melakukan permainan Tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

16. Dari aspek siswa bisa menerima seandainya kalah dalam bermain Tematik 

didapat persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 
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aspek siswa bias menerima seandainya kalah dalam bermain Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

17. Dari aspek siswa dapat bekerjasama saat bermain Tematik didapat persentase 

97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa dapat 

bekerjasama saat bermain Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

18. Dari aspek siswa bisa menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa bias menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran 

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

19. Dari aspek siswa ingin memainkan permainan Tematik didapat persentase 

82,35%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa ingin 

memainkan permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek 

ini dapat digunakan.  

4.6 Revisi Produk Setelah Uji Coba Lapangan 

Langkah berikutnya adalah peneliti menginventari-sir masalah-masalah yang ada 

dan memadukan draft pengembangan model permainan senam si buyung untuk 

pembelajaran aktivitas ritmik penjasorkes, untuk kemudian ditindak lanjuti sebagai 

pengembangan produk. 

Berdasarkan saran para ahli dan guru penjasorkes pada produk atau yang telah 

diujicobakan kedalam uji coba skala kecil dan berdasarkan permasalahan yang 

muncul dilapangan pada saat pelaksanaan, maka dapat segera dilaksanakan revisi 

produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli dan guru penjasorkes terhadap 
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kendala dan permasalahan yang ada setelah dilaksanakan uji coba skala kecil. Proses 

revisi tersebut adalah sebagai berikut : 

4.6.1 Sarana dan Prasarana 

Lapangan yang terdiri dari meja yang digabungkan hingga seperti panggung 

tentunya sangat membahayakan siswa. Sehingga sebaiknya diganti lapangan saja 

agar siswa merasa bisa bebas bergerak. 

4.6.2 Proses Pembelajaran 

Agar siswa dapat melakukan teknik menirukan hewan dan tumbuhan dengan 

benar, perlu adanya petugas pengawas yang bertugas mengawasi dan membantu 

membenarkan jika siswa melakukan kesalahan dalam melakukan permainan tematik. 

4.6.3 Objek Penelitian  

Dalam melaksanakan permainan Tematik, banyak siswa yang menganggur 

karena menunggu giliran untuk melakukan satu persatu sehingga pembelajaran 

kurang efektif. Oleh karena itu siswa yang masih menunggu giliran tetap 

dikondisikan untuk tetap beraktifitas. 

4.6.4 Keamanan 

Meski tidak sebahaya jika menggunakan panggung namun tetap harus 

diperhatikan keamanannya. Pastikan ketika siswa bergerak tidak sampai menjangkau 

bagian pinggir panggung. 
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Draft Setelah Uji Coba Lapangan Pengembangan Model Permainan 

Senam Si Buyung Untuk Pembelajaran Aktivitas Ritmik 

1)  Hakekat Permainan Tematik 

Setelah permainan dilakukan di SD NU Nawakartika, selanjutnya uji coba 

dilakukan di SD Manyaran 3 Kec. Semarang Barat Kab. Semarang. Penelitian ini 

dilakukan untuk membedakan pembelajaran siswa antara SD swasta dan negeri. 

Penelitian ini dilakukan hanya untuk pengetahuan siswa dalam menerima 

pembelajaran aktivitas ritmik. 

Dalam permainan Tematik sebelum direvisi kembali, permainan ini 

menggunakan sebuah panggung yang menggunakan meja yang disatukan. Ternyata 

menggunakan sebuah panggung membuat anak menjadi tidak leluasa menggunakan 

panggung. Permainan yang dilakukan siswa kelas III di SD Manyaran 3 Semarang 

ini tidak menggunakan panggung. Permainan dilakukan di lapangan. Permainan ini 

hampir sama ketika dilakukan di kelas, tetapi tidak menggunakan panggung. Pada 

saat sebelum di revisi oleh Ahli penjas, siswa yang menjadi pohon hanya terdiam dan 

seperti siswa yang dihukum, dalam permainan tematik ini siswa yang menjadi pohon 

di gerakan seirama dengan hitungan atau biasa disebut senam kecil agar siswa yang 

menjadi pohon tidak terdiam saja. 
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2)  Sarana Dan Prasarana Penelitian 

1) Arena Permainan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Contoh siswa sedang melakukan permainan tematik 

2) Alat yang Digunakan 

(1) Kertas yang berisi cerita (contoh “Kancil Mengalahkan Harimau”). 

(2) Kertas skor. 

(3) Peluit.  

3) Perlengkapan 

(1) Memakai kaos olah raga. 

(2) Memakai celana olahraga. 

(3) Memakai sepatu olahraga. 

4) Peraturan Permainan 

Permainan dilakukan oleh 40 orang. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok, masing-

masing kelompok berjumlah 20 siswa. Pada cerita “Kancil Mengalahkan Harimau”, 

2 siswa melakukan peran Kancil dan Harimau, sedangkan yang lainnya melakukan 

Kelompok 

1 

Kelompok 

2 
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bergerak hewan dan tumbuhan seperti : kodok, kupu-kupu, pohon. sedangkan 

pencatat skor berdiri di tepi lapangan untuk mengamati dan mencatat skor temanya 

yang sedang bermain. Setelah diberi aba-aba oleh guru, siswa memulai permainan 

Tematik. 2 siswa yang menjadi peran Kancil dan Harimau memulai aksinya, 

sedangkan yang lainnya menunggu giliran masuk. Siswa yang menjadi pohon tetap 

berdiri dengan menggoyang-goyangkan tangan dan kaki dengan irama hitungan 

seperti halnya pohon yang tertiup angin. Permainan berlangsung selama 20 menit. 

5) Peraturan Penilaian 

(1) Pencatatan nilai atau skor dilakukan oleh siswa dan dibantu oleh guru. 

(2) Setiap siswa yang melakukan permainan didampingi oleh seorang guru yang 

bertugas mengawasi dan membantu membenarkan jika siswa melakukan 

kesalahan. 

(3) Siswa yang bertugas memerankan tokoh hewan dan tumbuhan, harus sesuai 

dengan perannya masing-masing. 

6) Tabel Nilai 

Tabel 4.3 : Tabel skor (nilai) untuk penjurian permainan Tematik. 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 
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4.7 Penyajian Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Setelah produk berupa model permainan Tematik divalidasi oleh para ahli, maka 

langkah selanjutnya produk diujicobakan kepada siswa kelas III SD 3 Manyaran 

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Uji coba ini dilakukan terhadap 40 

siswa yang menjadi objek penelitian skala besar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun kefektifan produk saat 

digunakan oleh siswa yang sebelumnya diujicobakan di SD NU Nawakartika. Data 

yang diperoleh dari ujicoba ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi 

produk sebelum digunakan pada ujicoba berikutnya yaitu uji coba skala besar. 

Selain itu uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetauhi tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. Data uji coba dihimpun dengan menggunakan 

kuesioner.  

Berdasarkan data yang dihimpun didapat rata-rata presentase pilihan jawaban 

yang sesuai adalah 85,00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada bab III 

maka permainan Tematik memnuhi kriteria sangat baik karena berada pada kisaran 

80,1-90%, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran siswa kelas III SD NU 

Nawa Kartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi para ahli setelah uji coba skala 

kecil, maka para peneliti menjadikan dasar untuk melakukan perbaikan kualitas 

produk sebelum memasuki uji skala besar. 

Permasalahan tersebut yang muncul dilapangan ketika melakukan uji coba 

sebagai berikut : 
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a. Siswa kurang termotivasi khususnya yang laki-laki yang kalah aktif dengan 

perempuan, karena ada rasa takut ketika mempraktekkan cara bergerak hewan 

dan tumbuhan. 

b. Dengan menggunakan sarana dan fasilitas tersebut, dirasakan kurang memiliki 

aktifitas yang kurang. Karena banyak siswa yang diam dan hanya menonton. 

c. Guru banyak terliat berdiam di tempat. 

Oleh karena itu peneliti mempertimbangkan kembali tentang produk yang dibuat 

tersebut untuk dievaluasi kembali sekaligus meminta saran dan masukan dari ahli. 

4.8 Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba lapangan yang diperoleh melalui 

kuesioner siswa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari aspek siswa bisa memainkan permainan Tematik didapat prsentase 

79,49%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa bisa 

melakukan permainan Tematik telah memenuhi kriteria cukup baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

2. Dari aspek siswa merasa kesulitan dalam memainkan permainan Tematik 

didapat persentase 89,74% siswa yang menjawab tidak. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa kesulitan  melakukan 

permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek ini dapat 

digunakan.  

3. Dari aspek siswa merasa mudah saat menirukan hewan dan tumbuhan di dapat 

persentase 82,05%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 
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siswa mudah saat menirukan hewan dan tumbuhan telah memenuhi kriteria 

baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

4. Dari aspek siswa merasa mudah dalam memainkan permainan tematik didapat 

persentase 79,49%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa merasa mudah dalam memainkan permainan tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5. Dari aspek permainan Tematik lebih mudah dari pada senam si buyung biasa 

didapat persentase 94,87%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek permainan Tematik lebih mudah dari tolak peluru biasa telah memenuhi 

kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6. Dari aspek siswa tahu bagaimana cara bermain permainan Tematik didapat 

persentase 97,44%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa tahu permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

7. Dari aspek siswa dapat mematuhi peraturan permainan Tematik diperoleh 

persentase 89,74%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa bisa mematuhi peraturan permainan Tematik telah memenuhi kriteria 

sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

8. Dari aspek setiap pemain harus menaati peraturan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 92,31%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa bisa mematuhi peraturan permainan tematik telah memenuhi 

kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  
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9. Dari aspek siswa  tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa tahu alat-alat yang digunakan dalam permainan Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

10. Dari aspek siswa tahu tugas juri/Guru dalam permainan Tematik didapat 

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

tahu tugas juri dalam permainan Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

11. Dari aspek siswa tahu seorang juri/Guru akan memberi teguran kepada pemain 

yang tidak mematuhi peraturan di dapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek siswa tahu seorang juri akan memberi 

teguran kepada pemain yang tidak mematuhi peraturan memenuhi kriteria 

baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

12. Dari  aspek  permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang didapat 

persentase 97,44%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

permainan Tematik ini dapat dilakukan semua orang telah memenuhi kriteria 

sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

13. Dari aspek siswa merasa gembira saat bermain Tematik didapat persentase 

92,31%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa merasa 

gembira bermain Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

14. Dari aspek siswa merasa senang ketika mememenangkan permainan Tematik 

didapat persentase 97,06%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 
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aspek siswa merasa senang ketika memenangkan permainan Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

15. Dari aspek siswa bersemangat dalam melakukan permainan Tematik didapat 

persentase 97,44%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek 

siswa bersemangat dalam melakukan permainan Tematik telah memenuhi 

kriteria baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

16. Dari aspek siswa bisa menerima seandainya kalah dalam bermain Tematik 

didapat persentase 84,62%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa bias menerima seandainya kalah dalam bermain Tematik telah 

memenuhi kriteria sangat baik, sehingga aspek ini dapat digunakan.  

17. Dari aspek siswa dapat bekerjasama saat bermain Tematik didapat persentase 

94,87%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa dapat 

bekerjasama saat bermain Tematik telah memenuhi kriteria sangat baik, 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

18. Dari aspek siswa bisa menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran 

didapat persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka 

aspek siswa bias menerima keputusan juri apabila melakukan pelanggaran 

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

19. Dari aspek siswa ingin memainkan permainan Tematik didapat persentase 

79,49%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek siswa ingin 

memainkan permainan Tematik telah memenuhi kriteria baik, sehingga aspek 

ini dapat digunakan.  
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4.9 Prototipe Produk 

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pengembangan 

permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik, dapat diambil garis 

besar bahwa pengembangan pembelajaran yang telah dibuat sangat efektif digunakan 

sebagai salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan gerak dasar siswa. 

Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran penjasorkes 

melalui berbagai modifikasi sarana, prasarana maupun bentuk permainan. Hal ini 

terbukti setelah produk awal direvisi, pengembangan pembelajaran aktivitas ritmik 

dengan permainan Tematik mendapat tanggapan yang positif dari ahli penjas, ahli 

pembelajaran maupun dari siswa. Karena merupakan pembelajaran yang inovatif, 

kreatif, menyenangkan, tidak membosankan dan tidak monoton, serta siswa sangat 

senang pada saat bercerita dan menirukan perilaku hewan dan tumbuhan. Hal ini 

dapat dijadikan alternatif model pembelajaran penjasorkes untuk melatih teknik 

gerak dasar pada anak usia dini. Berikut hasil rekapitulasi penelitian: 

Tabel 4.4. Tabel hasil rekapitulasi penelitian SD NU Nawa Kartika Kudus 

No Hasil Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Evaluasi Ahli 

 Ahli Penjasorkes Didapat persentase hasil penelitian 66,67% 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori cukup baik, maka layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran.  

 Ahli Pembelajaran 1 Didapat persentase hasil penelitian 88,00% 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori baik maka layak digunakan 

untuk pembelajaran.  
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 Ahli Pembelajaran 2 Didapat persentase hasil penelitian 85,33% 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori baik, maka layak digunakan 

untuk pembelajaran. 

2. Uji Coba Skala kecil Persentase jawaban siswa 89,67% maka masuk 

dalam kategori baik, dan layak digunakan 

dalam pembelajaran. 

3. Uji Coba Lapangan Persentase jawaban siswa adalah 93,59% maka 

masuk dalam kategori sangat baik, dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

  

Tabel 4.5. Tabel hasil rekapitulasi penelitian SD Manyaran 3 Semarang 

No Hasil Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Evaluasi Ahli 

 Ahli Penjasorkes Didapat persentase hasil penelitian 80,67% 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori baik, maka layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

 Ahli Pembelajaran 1 Didapat persentase hasil penelitian 81,33 % 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori baik maka layak digunakan 

untuk pembelajaran.  

 Ahli Pembelajaran 2 Didapat persentase hasil penelitian 82,67% 

sehingga produk pembelajaran sudah masuk 

dalam kategori baik, maka layak digunakan 

untuk pembelajaran. 

3. Uji Coba Lapangan Persentase jawaban siswa adalah 85,00% maka 

masuk dalam kategori sangat baik, dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. 
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Oleh karena itu pengembangan permainan senam si buyung untuk pembelajaran 

aktivitas ritmik sangat menarik, menyenangkan, efektif, dan dapat meningkatkan 

gerak dasar siswa. Hal ini terlihat dari persentase kemampuan siswa dalam 

melakukan teknik tolak peluru. Dan pengembangan permainan senam si buyung 

untuk pembelajaran aktivitas ritmik pada siswa kelas III SD NU Nawakartika 

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan SD 3 Manyaran Kecamatan Semarang Barat 

Kabupaten Semarang layak dan efektif digunakan sebagai salah satu alternatif model 

pembelajaran. 

4.10 Pembahasan 

Setelah dilakukan ujicoba di 2 Sekolah yaitu SD NU Nawakartika dan SDN 3 

Manyaran terdapat perbedaan pada saat melakukan permainan tematik yaitu pada 

siswa di Sekolah Dasar Swasta lebih sulit diatur dan lama juga untuk memahami 

pembelajaran yang diberikan. Tetapi pada saat diujicobakan di Sekolah Dasar Negeri 

siswa tersebut sangat cepat memahami dan mendengarkan pada saat diterangkan, 

sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. 

Awal permainan tematik yang diujicobakan di SD NU Nawakartika 

menggunakan panggung, yang tujuannya agar kelompok yang menunggu giliran bisa 

melihat temannya beraksi dipanggung. Setelah direvisi kembali oleh ahli penjas, 

panggung tersebut harus diganti, karena membahayakan bagi siswa dan siswa sulit 

untuk bergerak. Ujicoba yang kedua dilakukan di SDN 3 Manyaran. Permainan 

tematik ini dilakukan dilapangan, tujuannya agar siswa bisa memahami langsung 

dilingkungan sekitar sekolah tersebut. Untuk peraturan permainan tematik yang 
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diujicobakan di SD Nawakartika, siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 

pertama melakukan permaian sedangkan kelompok kedua duduk dan menunggu 

giliran. Peneliti mengharapkan agar kelompok yang menunggu giliran tersebut bisa 

lebih baik dari kelompok yang pertama. Setelah direvisi kembali oleh ahli penjas 

ternyata siswa yang duduk terdiam dan hanya melihat itu sangat tidak efisien untuk 

pembelajaran penjas. Siswa diharapkan tidak diam tetapi tetap bergerak. Sehingga 

pada saat ujicoba dilakukan di SDN 3 Manyaran peraturan tersebut dirubah. Siswa 

yang menunggu giliran tersebut tetap melakukan gerak dan bernyanyi bersama. 

Manfaat dari permainan tematik di SD 3 Manyaran sangatlah mendukung untuk 

melakukan permainan tematik, karena untuk sarana lingkungan cukup memadai dan 

juga terdapat pohon-pohon sehingga anak bisa langsung memahami dari lingkungan 

tersebut. Untuk di SD NU Nawakartika lapangannya belum memadai karena 

lingkungan tersebut jarang sekali ditumbuhi tumbuhan, tetapi di lingkungan diluar 

sekolah terdapat lingkungan yang cocok untuk pembelajaran, sehingga siswa harus 

diberi pendekatan dengan cara mengelilingi di sekitar lingkungan luar sekolah 

tersebut dengan diberi pembelajaran gerak dan lagu. 

Hasil analisis data dari evaluasi ahli penjasorkes, diperoleh presentase 61,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk pengembangan model permainan 

senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik ini telah memenuhi kriteria 

cukup baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa kelas III SD NU Nawakartika.  

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I dan II, didapat presentase 

88,00% dan 85,33. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk 
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pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas 

ritmik ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa kelas 

III SD NU Nawakartika.  

Hasil analisis data dari evaluasi ahli penjasorkes, diperoleh presentase 80,67%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk pengembangan model permainan 

senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas ritmik ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa kelas III SD 3 Manyaran.  

Hasil analisis data dari evaluasi ahli Pembelajaran I dan II, didapat presentase 

81,33% dan 82,67. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, produk 

pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas 

ritmik ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat diujicobakan pada siswa kelas 

III SD 3 Manyaran.  

Hasil analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 89,67%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan 

tematik ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga dapat diujicobakan pada siswa 

kelas III SD NU Nawakartika. 

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 93,60 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan tematik 

ini telah memenuhi kriteria sangat baik, sehingga model ini dapat digunakan pada 

siswa kelas III SD NU Nawakartika.  

Hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 85,00 %. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka permainan tematik 
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ini telah memenuhi kriteria baik, sehingga model ini dapat digunakan pada siswa 

kelas III SD 3 Manyaran.  

Dalam pengambilan data penulis melakukan uji coba permainan ini lebih dari 

satu kali, guna melatih gerak dan lagu serta meniru hewan dalam permainan tematik. 

Keseluruhan hasil analisis data dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Data Keseluruhan Hasil Evaluasi Ahli, Uji Coba Skala Kecil  

dan Uji Lapangan 

No Komponen Hasil 

1. Evaluasi Ahli 

Ahli Penjasorkes 

 

 

Ahli Pembelajaran I 

 

 

 

 

Diperoleh rata-rata hasil penilaian model 

pembelajaran 4,4 % sehingga model dapat 

diujicobakan pada siswa kelas III SD NU 

Nawakartika. 

Diperoleh rata-rata hasil penilaian model 

pembelajaran 4,3 %, sehingga model dapat 

diujicobakan pada siswa kelas III SD NU 

Nawakartika. 

2. Uji Coba Skala Kecil Diperoleh persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 89,67%, sehingga model dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD NU 

Nawakartika. 
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3. Uji Coba Lapangan Diperoleh persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 93,60%, sehingga model dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD NU 

Nawakartika dan diperoleh persentase pilihan 

jawaban yang sesuai 85,00%, sehingga model 

dapat digunakan untuk siswa kelas III SD 3 

Manyaran. 

Kelemahan dan Kelebihan produk 

• Kelemahan pada produk ini adalah pada saat pembelajaran siswa dibagi 

menjadi 2 kelompok, 1 kelompok bermain sedangkan 1 kelompok lainnya 

menunggu giliran atau hanya bisa terdiam. 

• Kelebihan pada produk ini adalah selain alat pembelajarannya mudah, produk 

ini bisa membantu guru apabila cuaca tidak mendukung seperti hujan, 

mendung, ada acara sekolah, dll maka permainan ini bisa dilakukan di kelas. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1  Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas 

ritmik yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. 

Berdasarkan data hasil uji coba dan pengamatan selama penelitian, telah 

dilakukan beberapa revisi, meliputi: 

(1) Ukuran lapangan diperpanjang dan sebaiknya diberikan dilapangan saja. 

(2) Cerita disesuaikan dengan dengan lingkungan agar mudah memahami isi cerita. 

(3) Pengondisian kelas yang belum maksimal membuat suasana tidak nyaman. 

(4) Diperlukan cara agar siswa selalu aktif dan tidak diam. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Produk pengembangan model permainan senam si buyung untuk aktivitas ritmik 

sudah dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil 

analisis data dari evaluasi ahli penjasorkes diperoleh rata-rata hasil penilaian 

model pembelajaran 5, hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran I 

diperoleh rata-rata hasil penilaian model pembelajaran 88,0 %. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan maka permainan keseimbangan gerak ini telah 

memenuhi kriteria baik, sehingga model dapat digunakan untuk siswa kelas III 

SD NU Nawakartika. 
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(2) Produk pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran 

aktivitas ritmik sudah dapat digunakan untuk siswa kelas III SD NU 

Nawakartika. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil 

didapat persentase 89,67% dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat 

persentase 93,6 %. Berdasarkan kriteria yang ada maka permainan 

keseimbangan gerak  ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa kelas III SD NU Nawakartika. 

(3) Produk pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran 

aktivitas ritmik dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal tersebut ditunjukkan 

aktivitas gerak siswa saat melakukan permainan tematik. Berdasarkan 

peningkatan tersebut maka permainan tematik dapat meningkatkan aktivitas 

gerak siswa kelas III SD NU Nawakartika Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 

5.2  Saran 

Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:  

(1) Pengembangan model permainan senam si buyung untuk pembelajaran aktivitas 

ritmik sebagai produk yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai alternatif penyampaian pembelajaran penjasorkes melalui permainan 

senam si buyung untuk siswa kelas III Sekolah Dasar.  

(2) Jika tidak terdapat permasalahan maka permainan ini dapat dilanjutkan, akan 

tetapi jika terdapat permasalahan maka permainan ini dapat dilakukan 

penyesuaian. Kemudian dapat dilakukan evaluasi kerja yang berulang-ulang 
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untuk memperoleh kesesuaian pembelajaran dengan kondisi dan situasi di 

lapangan. 

(3) Bagi guru Penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model-model permainan yang lebih menarik lainnya untuk digunakan dalam 

pembelajaran penjasorkes di sekolah. 
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LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN SENAM SI 

BUYUNGUNTUK PEMBELAJARAN AKTIVITAS RITMIK 

PADASISWAKELAS III SEKOLAH DASAR NU NAWAKARTIKA 

KECAMATAN KOTA KABUPATENKUDUS 

Mata Pelajaran : PendidikanJasmani, Olahraga, danKesehatan 

MateriPokok  : ModifikasiPermainanSenam Si buyung 

Sasaran Program : Siswa Kelas III SekolahDasar 

Evaluator  : 

Tanggal  : 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap model pembelajaran senam si buyung 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 Penjas. 

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

serta kesimpulan. 

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

cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 
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1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 :sangat baik 

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

dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan yang telah 

disediakan. 

 

A. Kualitas Model Permainan 

No Aspek yang dinilai SkalaPenilaian 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       



113 
 

 
 

aspek psikomotorsiswa. 

10 Mendorong perkembangan 

aspek efektif siswa. 

      

11 Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

      

12 Dapat dimainkan oleh semua 

siswa kelas III. 

      

13 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 

      

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran senam si 

buyung. 

      

15 Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran permainan 

senam si buyung. 
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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 

No. Bagian yang direvisi Alasandirevisi Saran perbaikan 

1 2 3 4 
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C. Komentardan Saran Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

1. Layak untuk digunakan/uji coba skala besar tanpa revisi. 
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2. Layak untuk digunakan/uji coba skala besar dengan revisi sesuai saran. 

3. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala besar. 

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

 

Semarang, …………… 

Evaluator 

 

 

(……...…………………) 
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KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN SENAM SI BUYUNG UNTUK 

PEMBELAJARAN AKTIVITAS RITMIK PADA SISWA KELAS III 

SEKOLAH DASAR NAWAKARTIKA KECAMATAN KOTA KABUPATEN 

KUDUS 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

2. Berilah tanda contreng (√) pada salah satu jawaban: Ya/Tidak pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan pilihanmu. 

3. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ………………………………………………………….. 

Umur  : ………………………………………………………….. 

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

Kelas  : ………………………………………………………….. 

Alamat : ………………………………………………………….. 

 

II. PERTANYAAN 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 
Apakah menurut kamu model pembelajaran senam si buyung 

melalui pemanfaatan  lingkungan sangat sulit untuk dimainkan?  

  

2 
Apakah kamu dapat mempraktekkan bentuk permainan senam si 

buyung dengan benar?  

  

3 
Apakah dalam permainan senam si buyung kamu mudah untuk 

melakukannya? 

  

4 Apakah dalam permainan senam si buyung bentuk bermain kamu   
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dapat mempraktekkannya dengan benar? 

5 
Apakah dalam permainan senam si buyung bentuk gerak dan lagu 

kamu dapat mempraktekkannya dengan benar? 

  

6 
Apakah dalam permainan senam si buyung dalam bentuk meniru 

kamu dapat menjelaskan dengan tepat? 

  

7 
Apakah dalam permainan senam si buyung bentuk cerita kamu 

dapat menerangkan bagaimana cerita itu berlangsung? 

  

8 
Apakah kamu merasa kesulitan saat mempraktekkan permainan 

tematik? 

  

9 
Apakah cara bermain permainan tematik ini lebih mudah dari 

permainan yang kamu kenal?  

  

10 
Apakah kamu bisa lebih kreatif dalam mempraktekkan permainan 

tematik? 

  

11 
Apakah permainan senam si buyung adalah materi yang diajarkan 

oleh guru dengan tujuan agar kamu bergerak? 

  

12 
Apakah permainan tematik dapat mendorong siswa lebih aktif 

bergerak? 

  

13 
Apakah sebelum bermain senam si buyung perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

  

14 

Apakah dalam permainan  adu sandiwara / kompetisi sandiwara 

kamu bisa bergerak lebih bebas dari permainan yang diberikan 

guru sebelumnya? 

  

15 
Apakah dalam bermain permainan tematik perlu kerjasama 

dengan teman satu tim? 

  

16 
Apakah dalam permainan tematik setiap pemain harus mematuhi 

peraturan permainan? 

  

17 

Apakah seorang guru akan memberikan masukan kepada pemain 

ketika salah saat menirukan tokoh atau peran yang akan di 

mainkan? 

  

18 Apakah dengan permainan tematik dapat membuat anak menjadi   
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN  AHLI 

 

lebih kreatif? 

19 
Apakah permainan tematik dapat menjadikan tubuh menjadi 

sehat? 

  

20 Apakah kamu suka bermain permainan senam si buyung?   

21 Apakah permainan tematik menarik bagi kamu?   

22 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain 

permainan? 

  

23 
Apakah kamu bersikap sportif dalam memainkan permainan 

tematik? 

  

24 
Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain permainan 

tematik? 

  

25 
Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan pada saat 

permainan tematik ini dimulai? 

  

26 
Apakah kamu dapat bekerjasama dengan teman satu tim ketika 

kamu memainkan permainan tematik? 

  

27 
Apakah dalam bermain permainan tematik dibutuhkan kerjasama 

untuk memenangkan permainan? 

  

28 
Apakah seorang pemain boleh menentang keputusan yang 

diberikan oleh juri? 

  

29 
Apakah kamu akan mengakui keunggulan lawan ketika tim kamu 

kalah? 

  

30 
Apakah setelah bermain permainan tematik kamu terinspirasi 

untuk mempraktekkan lagi? 
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NO KUISIONER 
HASIL PENILAIAN 

A1 A2 

1 KUISIONER  1 5 4 

2 KUISIONER  2 5 4 

3 KUISIONER  3 4 4 

4 KUISIONER  4 3 3 

5 KUISIONER  5 3 4 

6 KUISIONER  6 3 4 

7 KUISIONER  7 5 5 

8 KUISIONER  8 5 5 

9 KUISIONER  9 5 5 

10 KUISIONER  10 5 5 

11 KUISIONER  11 3 3 

12 KUISIONER  12 3 3 

13 KUISIONER  13 5 5 

14 KUISIONER  14 4 4 

15 KUISIONER  15 4 4 

JUMLAH 62 62 

RATA-RATA 4,1 4,1 
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HASIL WAWANCARA DAN OSERVASI 

WAWANCARA OBSERVASI 

• Tanya jawab terhadap guru tentang 

proses pembelajaran penjas dan 

diperlukan permainan baru agar 

siswa lebih aktif  bergerak dan siswa 

senang sehingga siswa tidak mudah 

bosan pada saat menerima pelajaran 

• Tanya jawab mengenai permainan 

senam sibuyung ternyata belum ada 

yang mengetahui arti dari permainan 

tersebut. 

• Kurangnya kreatifitas dan inovatif 

guru penjasorkes dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

• Pembelajaran yang disesuaikan 

dengan perkembangan anak. 

• Lapangan yang belum memadai dan 

berpaving 

• Proses pembelajaran penjas yang 

terlalu monoton 

• Mengamati karakteristik anak yang 

belum efektif. 
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HASIL SARAN AHLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Nama Ahli Bagian Yang 

Direvisi 

Alasan Direvisi Saran Perbaikan 

 

1 

 

Dr. Setya 

Rahayu, M. S. 

 

 

 

 

Permainan dan 

lapangan  

 

Mempermudah 

siswa saat 

bergerak 

 

 

Permainan ini 

sangat cocok 

apabila dilakukan 

di lapangan 

 

 

2 

 

Hendro Ari 

Wibowo, M.Pd 

 

 

 

 

Cerita  

 

Cerita yang 

digunakan 

harus 

bertemakan 

lingkungan  

 

 

Agar mudah di 

fahami oleh siswa 
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DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI UJI COBA SKALA KECIL 

 

NO NAMA SISWA 
JENIS KELAMIN 

P/L 

1 Ahmad Jazuli L 

2 Elia Setiani P 

3 M. Nashur Zimam L 

4 M. toha L 

5 Nurul Kholifah L 

6 Farah Ardianti P 

7 M. Makruf Amin L 

8 Silvi Rokhana P 

9 Ninik Setiani P 

10 Sauma Ardiansyah L 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK PSIKOMOTORIK 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Elia Setiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 M. Nashur Zimam 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 M. toha 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

5 Nurul Kholifah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Farah Ardianti 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

7 M. Makruf Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Silvi Rokhana 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

9 Ninik Setiani  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

10 Sauma Ardiansyah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

JUMLAH 10 10 9 9 9 8 8 9 9 8 

 

HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Elia Setiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 M. Nashur Zimam 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 M. toha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Nurul Kholifah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 Farah Ardianti 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

7 M. Makruf Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Silvi Rokhana 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

9 Ninik Setiani  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

10 Sauma Ardiansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUMLAH 9 9 9 10 9 8 9 10 9 10 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Elia Setiani 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 M. Nashur Zimam 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 M. toha 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Nurul Kholifah 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

6 Farah Ardianti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 M. Makruf Amin 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

8 Silvi Rokhana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Ninik Setiani  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

10 Sauma Ardiansyah 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

JUMLAH 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
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KLASIFIKASI PRESENTASE DALAM TABEL DATA 

HASIL SKALA KECIL 

PADA SISWA KELAS III SD NU NAWAKARTIKA 

NO. NO SOAL JUMLAH PRESENTASI KRITERIA 

1 P1 10 100% SANGAT BAIK 

2 P2 10 100% SANGAT BAIK 

3 P3 9 90% SANGAT BAIK 

4 P4 8 80% BAIK 

5 P5 9 90% SANGAT BAIK 

6 P6 8 80% BAIK 

7 P7 10 100% SANGAT BAIK 

8 P8 8 80% BAIK 

9 P9 9 90% SANGAT BAIK 

10 P10 8 80% BAIK 

11 K1 10 100% SANGAT BAIK 

12 K2 10 100% SANGAT BAIK 

13 K3 9 90% SANGAT BAIK 

14 K4 10 100% SANGAT BAIK 

15 K5 8 80% BAIK 

16 K6 8 80% BAIK 

17 K7 10 100% SANGAT BAIK 

18 K8 8 80% BAIK 

19 K9 8 80% BAIK 

20 K10 10 100% SANGAT BAIK 

21 A1 10 100% SANGAT BAIK 

22 A2 9 90% SANGAT BAIK 

23 A3 9 90% SANGAT BAIK 

24 A4 9 90% SANGAT BAIK 

25 A5 8 80% BAIK 

26 A6 10 100% SANGAT BAIK 

27 A7 7 70% BAIK 

28 A8 10 100% SANGAT BAIK 

29 A9 9 90% SANGAT BAIK 

30 A10 8 80% BAIK 

RATA - RATA 89,7% BAIK 
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GRAFIK PRESENTASE UJI SKALA KECIL 
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 HASIL PENILAIAN  AHLI 

NO KUISIONER 
HASIL PENILAIAN 

A1 A2 

1 KUISIONER  1 5 5 

2 KUISIONER  2 4 5 

3 KUISIONER  3 4 4 

4 KUISIONER  4 4 5 

5 KUISIONER  5 4 4 

6 KUISIONER  6 4 4 

7 KUISIONER  7 5 4 

8 KUISIONER  8 5 4 

9 KUISIONER  9 5 4 

10 KUISIONER  10 5 4 

11 KUISIONER  11 4 4 

12 KUISIONER  12 4 5 

13 KUISIONER  13 4 3 

14 KUISIONER  14 5 5 

15 KUISIONER  15 4 4 

JUMLAH 66 64 

RATA-RATA 4,4 4,3 
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DAFTAR NAMA YANG MENGIKUTI UJI COBA SKALA BESAR 

NO NAMA SISWA 
JENIS KELAMIN 

P/L 

1 Abit Zul Izza L 

2 Ahmad Jazuli L 

3 Anisatul Karimah P 

4 Dwi Candra Kurniawan L 

5 Elia Setiani P 

6 Erni Islamiyah P 

7 Farah Ardianti P 

8 Firdaus Ulin Nuha L 

9 Lailatul Fauziyah P 

10 Lailul Ismi P 

11 M. Arif Ulul Albab L 

12 M. Khoirul Anam L 

13 M. Makruf Amin L 

14 M. Maulana L 

15 M. Saidullah L 

16 M. Toha L 

17 Moka Andrian Adi S. L 

18 Mudlofir L 

19 Muh. Ali Ridho L 

20 Fajria Hayu Soraya P 

21 Munasipah P 

22 Mutiara Sari P 

23 Nashur Zimam L 

24 Ninik Setiani P 

25 Nur Mutmainah P 

26 Nurul Kholifah P 

27 Puji Astuti P 

28 Rani Setya Anggara P 

29 Rina Khotimatul K P 

30 Ririn Istofi Laili P 

31 Santi Indiarty P 

32 Sauma Ardiansyah L 

33 Silvi Rokhana P 
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34 Ulil Af'idah P 

35 Winarsih P 

36 Yefita Citrawati P 

37 Yulianto L 

38 Zahrotul Muafah P 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK PSIKOMOTORIK 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abit Zul Izza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Anisatul Karimah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 Dwi Candra K 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

5 Elia Setiani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Erni Islamiyah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

7 Farah Ardianti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Firdaus Ulin Nuha 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

9 Lailatul Fauziyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

10 Lailul Ismi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

11 M. Arif Ulul Albab 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 M. Khoirul Anam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 M. Makruf Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 M. Maulana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 M. Saidullah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 M. Toha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 Moka Andrian Adi S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Mudlofir 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

19 Muh. Ali Ridho 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

20 Fajria Hayu Soraya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 Munasipah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

22 Mutiara Sari 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

23 Nashur Zimam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Ninik Setiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Nur Mutmainah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Nurul Kholifah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Puji Astuti 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

28 Rani Setya Anggara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Rina Khotimatul K 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

30 Ririn Istofi Laili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Santi Indiarty 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

32 Sauma Ardiansyah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

33 Silvi Rokhana 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

34 Ulil Af'idah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Winarsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Yefita Citrawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Yulianto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

38 Zahrotul Muafah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUMLAH  38 36 38 35 35 34 33 36 35 34 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK KOGNITIF 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abit Zul Izza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Anisatul Karimah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

4 Dwi Candra K 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

5 Elia Setiani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 Erni Islamiyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Farah Ardianti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 Firdaus Ulin Nuha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 Lailatul Fauziyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

10 Lailul Ismi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 M. Arif Ulul Albab 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 M. Khoirul Anam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 M. Makruf Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

14 M. Maulana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 M. Saidullah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 M. Toha 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

17 Moka Andrian Adi S. 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

18 Mudlofir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Muh. Ali Ridho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Fajria Hayu Soraya 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

21 Munasipah 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

22 Mutiara Sari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 Nashur Zimam 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

24 Ninik Setiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Nur Mutmainah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Nurul Kholifah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Puji Astuti 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

28 Rani Setya Anggara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Rina Khotimatul K 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

30 Ririn Istofi Laili 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Santi Indiarty 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

32 Sauma Ardiansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

33 Silvi Rokhana 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

34 Ulil Af'idah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Winarsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Yefita Citrawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Yulianto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

38 Zahrotul Muafah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUMLAH  38 35 38 33 36 34 33 37 35 36 
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HASIL REKAPITULASI ANGKET ASPEK AFEKTIF 

NO NAMA SISWA 
BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Abit Zul Izza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Ahmad Jazuli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Anisatul Karimah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Dwi Candra K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 Elia Setiani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Erni Islamiyah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 Farah Ardianti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 Firdaus Ulin Nuha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Lailatul Fauziyah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Lailul Ismi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 M. Arif Ulul Albab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 M. Khoirul Anam 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

13 M. Makruf Amin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 M. Maulana 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

15 M. Saidullah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 M. Toha 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

17 Moka Andrian Adi S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 Mudlofir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Muh. Ali Ridho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Fajria Hayu Soraya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

21 Munasipah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

22 Mutiara Sari 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

23 Nashur Zimam 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

24 Ninik Setiani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

25 Nur Mutmainah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

26 Nurul Kholifah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Puji Astuti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Rani Setya Anggara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Rina Khotimatul K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Ririn Istofi Laili 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Santi Indiarty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Sauma Ardiansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 Silvi Rokhana 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

34 Ulil Af'idah 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

35 Winarsih 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Yefita Citrawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 Yulianto 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

38 Zahrotul Muafah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JUMLAH  36 35 36 36 34 37 36 36 36 36 
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KLASIFIKASI PRESENTASE  DALAM TABEL DATA HASIL  

SKALA BESAR  

PADA SISWA KELAS III SD NU NAWAKARTIKA 

NO NO SOAL JUMLAH PRESENTASE KRITERIA 

1 P1 38 100 SANGAT BAIK 

2 P2 36 94,74 SANGAT BAIK 

3 P3 38 100 SANGAT BAIK 

4 P4 35 92,11 SANGAT BAIK 

5 P5 35 92,11 SANGAT BAIK 

6 P6 34 89,47 BAIK 

7 P7 33 86,84 BAIK 

8 P8 36 94,74 SANGAT BAIK 

9 P9 35 92,11 SANGAT BAIK 

10 P10 34 89,47 BAIK 

11 K1 38 100 SANGAT BAIK 

12 K2 35 92,11 SANGAT BAIK 

13 K3 38 100 SANGAT BAIK 

14 K4 33 86,84 BAIK 

15 K5 36 94,74 SANGAT BAIK 

16 K6 34 89,47 BAIK 

17 K7 33 86,84 BAIK 

18 K8 37 97,37 SANGAT BAIK 

19 K9 35 92,11 SANGAT BAIK 

20 K10 37 94,74 SANGAT BAIK 

21 A1 36 94,74 SANGAT BAIK 

22 A2 35 92,11 SANGAT BAIK 

23 A3 36 94,74 SANGAT BAIK 

24 A4 36 94,74 SANGAT BAIK 

25 A5 34 89,47 BAIK 

26 A6 37 97,37 SANGAT BAIK 

27 A7 36 94,74 SANGAT BAIK 

28 A8 36 94,74 SANGAT BAIK 

29 A9 36 94,74 SANGAT BAIK 

30 A10 36 94,74 SANGAT BAIK 

RATA – RATA 93,60 SANGAT BAIK 
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GRAFIK PRESENTASE SKALA BESAR 
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Surat keterangan penelitian 
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DOKUMENTASI DI SD NU NAWA KARTIKA 

 

Gambar 1. Pengenalan terhadap permainan Tematik 

 

 

Gambar 2. memberi gambaran tentang bentuk meniru 

Lampiran 18 
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Gambar 3. Siswa sedang melakukan bentuk meniru hewan sapi 

 



140 
 

 
 

Gambar 4. Siswa sedang melakukan bentuk meniru hewan bebek 

  

Gambar 5. Siswa sedang melakukan bentuk meniru hewan kodok 

 

Gambar 6. Peneliti menjelaskan tentang permainan tematik 
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Gambar 7. Siswa diberi penjelasan tentang permainan Tematik 

 

 

Gambar 8. Bentuk pohon yang tertiup angin 
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Gambar 9. Pelaksanaan uji coba skala kecil permainan Tematik di kelas 

 

 

Gambar 10. Siswa kelas III sedang melakukan pemanasan 
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Gambar 11. Uji skala besar permainan Tematik dilakukan di atas panggung / meja 

yang disatukan 

 

Gambar 12. Uji skala besar permainan Tematik dilakukan di atas panggung / meja 

yang disatukan 
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Gambar 13. Siswa sedang mengisi kuesioner 

 

Gambar 14. Profil siswa kelas III SD NU Nawakartika 
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DOKUMENTASI DI SD 3 MANYARAN 

 

Gambar 15. Siswa kelas III sedang melakukan pemanasan 

 

 

Gambarr 16. Peneliti sedang menerangkan permainan tematik 



146 
 

 
 

 

Gambar 17. Siswa kelas III sedang melakukan gerakan rumput tertiup angin sambil 

bernyanyi 

 

Gambar 18. Siswa kelas III sedang melakukan permainan tematik 
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Gambar 18. Siswa kelas III sedang mengisi kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 


