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Latar belakang dalam penelitian ini adalah pembelajaran kebugaran 

khususnya keseimbangan yang masih kurang menarik sehingga perlu disajikan 

dalam bentuk pembelajaran yang lebih menarik. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana model pembelajaran latihan dasar keseimbangan  

melalui pendekatan permainan “si bolang” dapat memenuhi kebutuhan 

pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengembangan 

model pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pedekatan permainan “si 

bolang”. 

Penelitian pengembangan pembelajaran yang merupakan dasar untuk 

mengembangkan model yang akan di hasilkan, adapun prosedur/langkah-

langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan analisis kebutuhan yang akan 

dikembangkan; (2)  mengembangkan produk awal; (3) Evaluasi para ahli dengan 

menggunakan satu ahli penjas dan dua ahli pembelajaran, serta uji coba kelompok 

kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang 

kemudian dianalisis. (4) Revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil 

dari evaluasi ahlidan uji coba kelompok kecil (10 siswa). (5) Uji coba lapangan 

(30 siswa) (6) Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba 

lapangan. (7) Hasil akhir model pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui 

pendekatan permainan “si bolang”. 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 N Bedono 01), 

dan uji lapangan (30 siswa kelas III SD N Bedono 01). Dari hasil Uji coba 

diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli penjas dengan persentase 87,33% (baik), 

ahli pembelajaran I dengan persentase 89,33% (baik), ahli pembelajaran II dengan 

persentase 84,66% (baik), uji coba kelompok kecil 81,66% (baik), dan uji coba 

kelompok besar 88,55% dengan kriteria (baik), sehingga model ini dapat 

digunakan.  

Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

permaian “si bolang” ini dapat digunakan bagi siswa kelas III SD N bedono 01 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Saran yang diajukan adalah (1) model 

pembelajaran permainan “si bolang” dapat digunakan sebagai alternatih 

penyampaian materi pembelajaran latihan dasar keseimbangan bagi siswa SD, 

karena sesuai dengan karakteristik siswa. (2) bagi Guru penjas, diaharapkan dapat 

mengembangakan model pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang 

dialami individu agar segala sesuatu yang baru 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 tanpa bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

orang dewasa untuk mempengaruhi peserta didik atau anak yang belum dewasa, 

dilakukan didalam maupun di luar sekolah dan ditandai oleh perubahan sikap 

sebagai bukti keberhasilan dari pengaruh tersebut. 

Sekolah merupakan suatu unit sosial yang bertugas  khusus untuk 

melaksanakan proses pendidikan dan juga sebagai suatu jenis lingkungan 

pendidikan, di samping lingkungan keluarga, masyarakat dan alam. Jenjang 

pendidikan di sekolah dimulai dari SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi 

(Rusli Ibrahim, 2000: 87). 

Sekolah dasar merupakan suatu jenjang pendidikan yang paling penting 

keberadaanya dalam mendudukng pendidikan nasional, sehingga peningkatan 

mutu pendidikan nasional harus dimulai dengan peningkatan mutu pendidikan di 

   1 
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sekolah dasar. Kedudukan sekolah dasar dianggap sangat penting keberadaanya 

karena : 

1) Tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, secara formal 

seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pelajaran di SLTP. 

2) Melalui sekolah dasar anak didik dibekali kemampuan dasar dan ketrampilan 

dasar agar mampu mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk ketrampilan olahraga serta keterampilan hidup lainnya. 

3) Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang membekali atau 

memberikan dasar-dasar dan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan pada jenjang berikutnya (Harsuki, 2002: 97).   

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari proses pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha 

yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan organik, neuromaskuler, 

intelektual, dan sosial (Abdul Kadir Ateng, 1992: 4). 

  Atas dasar tersebut diatas maka pendidikan jasmani mempunyai peranan 

penting dalam pembinaan dan pengembangan individu atau perorangan bahkan 

kelompok untuk menunjang pertumbuhan jasmani, mental sosial, emosional 

secara serasi dan seimbang. Dengan demikian peranan pendidikan jasmani tidak 

kalah pentingnya dengan pendidikan pada mata pelajaran lainnya. 

Pendidikan jasmani di sekolah dasar pada hakekatnya mempunyai arti 

peran, dan fungsi yang penting dan strategis dalam upaya menciptakan suatu 
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masyarakat yang sehat. Karena peserta didik di sekolah dasar adalah kelompok 

masyarakat yang sedang tumbuh berkembang, ingin rasa gembira dalam bermain, 

memilki kerawanan yang memerlukan pembinaan dan bimbingan. Oleh karena itu 

pendidikan jasmani merupakan wadah 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. Oleh karena itu 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 mengembangkan anak. Sementara itu dari sisi 

lain aktivitas geraknya dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak didik 

(Soemitro, 1992: 3). 

Melalui permainan, siswa bisa menjadi gembira, aktif, bersemangat, 

melebur, terbuka, berani, dan bersifat spontan apa adanya. Dengan demikian pada 

dasarnya pada saat bermain, siswa dibawa menyelam lebih dalam ke bawah 

sadarnya untuk mengenali hakikat dirinya serta hubungannya dengan 

lingkungannya. Muncullah aneka ragam kepribadian seseorang, misalnya 

pemberani atau penakut, periang atau pemalu, percaya diri atau rendah diri, egois 

ataumau berbagi, sombong atau rendah hati, pendendam atau pemaaf,  jujur atau 

pembohong, bisa diercaya atau penghianat, sabar atau suka tergesa-gesa, teguh 
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atau rapuh, pemurah atau pelit, rajin atau malas, minder atau suka tantangan, dan 

sebagainya (Sayban Jamil, 2009: 52). 

Dalam bermain dibutuhkan keseimbangan. Keseimbangan merupakan 

salah satu komponen kesegaran jasmani yang sangat diperlukan untuk semua 

aktifitas yang melakukan perubahan posisi tubuh ataupun tidak serta aktifitas 

jasmani yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Disamping itu 

keseimbangan merupakan baigian integral dari hampir setiap gerak. 

Keseimbangan di definisikan sebagai suatu keadaan seimbang antara 

tenaga yang berlawanan. Keseimbangan dibagi dalam dua tipe, yaitu: statis dan 

dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan atau memelihara sikap atau 

posisi badan ketika tubuh dalam keadaan diam. Keseimbangan dinamis adalah 

suatu kemampuan untuk memelihara sikap atau posisi badan ketika tubuh sedang 

bergerak. Keseimbangan statis dan dinamis digunakan dalam beberapa aktivitas 

gerak, contohnya seoarang pengemudi menggunakan keseimbangan statis dan 

pemain ski board menggunakan keseimbangan dinamis (Amung Ma‟mun, 1998 

:32).      

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan pada 

suatu sekolah tergantung pada bebagai faktor yang terlihat langsung dalam proses 

belajar mengajarnya. Dalam proses belajar mengajarnya Guru dituntut untuk 

menggunakan metode yang tepat untuk suatu pelajran tertentu. 

Guru penjasorkes seharusnya dapat menggunakan pembelajaran PAIKEM 

dalam melaksanakan proses pembelajaran penjasorkes, karena seorang guru 

penjasorkes harus lebih kreatif dalam memberdayakan sarana dan prasarana yang 
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ada. Guru penjasorkes yang kreatif mampu menciptakan atau memodifikasi alat 

atau metode yang baru yang dapat menarik perhatian, atau menciptakan sebuah 

permainan sederhanas ehingga siswa akan merasa tertarik, senang dan lebih aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Namun, realitas dilapangan, masih terdapat guru yang mengajar kebugaran 

khususnya keseimbangan yang masih kurang menarik sehingga perlu disajikan 

dalam bentuk pembelajaran yang lebih menarik. Artinya tidak dilandasi kreatifitas 

sebagai upaya agar pembelajran lebih menarik dan berkualitas. Guru belum 

mengerti tantang pembelajaran PAIKEM, guru cenderung hanya memberikan 

materi tanpa memperhatikan hasil yang dicapai agar menjadi maksimal sehingga 

dapat dikatakan bahwa proses pembelajarannya dikatakan tidak berjalan dengan 

baik. 

Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 adalah salah satu SD Negeri yang terletak 

di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tepatnya didaerah pesisir 

pantai. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sekolah tergolong masyarakat 

menengah kebawah antara lain berprofesi sebagai buruh, dan sebagian besar 

berprofesi sebagai nelayan. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan masih 

kurang, dan perkembangan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan atau 

sekolah belum seperti yang diharapkan. 

Setelah peneliti melakukan observasi lapangan, ditemukan berbagai kendala 

atau masalah yang terjadi pada pembelajaran keseimbangan di SD N Bedono 01 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yaitu siswa kurang merasa senang, siswa 
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tidak aktif bergerak, peralatan yang tidak dimodifikasi sehingga siswa cepat 

merasa bosan. 

Dengan keterbatasn tersebut, sekolah bekerja keras untuk tetap berupaya 

meningkatkan layanan mutu pendidikan secara berkesinambungan, dikarenakan 

input siswa setiap tahun berkurang dan kualitasnya kurang. Walupun demikian, 

berkat kerjasama berbagai pihak, prestasi setiap tahunya meningkat baik 

akademik maupun non akademik. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ Pengembangan Model Pembelajaran Latihan Dasar Keseimbangan 

Melalui Pendekatan Permainan “si bolang” pada Siswa Kelas III SD N Bedono 

01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2012/2013”dengan 

alasan pemilihan judul sebagai berikut : 

1. Keseimbangan merupakan salah satu komponen kesegaran jasmani. 

Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh atau bagian 

tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. 

2. Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum 

memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga proses pembelajaran 

khusnya keseimbangan belum disajikan dengan menarik. 

3. Belum ada peneliti yang melakukan penelitian ini di FIK. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan 

pengembangan model pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui 

pendekatan permainan “si bolang” pada siswa kelas III SD N Bedono 01 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2012/2013?”. 

1.3. Tujuan Pengembangan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengembangan model 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” pada siswa kelas III SD N Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak tahun 2012/2013. 

1.4. Spesifikasi Produk 

 Produk yang akan dihasilkan melalui pengembangan model ini berupa 

model keseimbangan dengan pendekatan permainan “si bolang” sesuai dengan 

karakteristik siswa usia Sekolah Dasar yang dapat mengembangkan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi tanbahan dunia pendidikan khususnya dalam 

mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di Sekolah Dasar.   

1.5. Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan model pembelajaran latihan dasar 

keseimbangaan melalui pendekatan permainan “si bolang” pada siswa SD ini 

sangat penting untuk dilakukan mengingat pembelajaran keseimbangan gerak 

yang dilakukan oleh Guru Penjasorkes selama ini masih jauh yang diharapkan. 
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 Pemecahan masalah pembelajaran dapat melalui penerapan model pembelajaran. 

Dalam bentuk variasi dalam pembelajaran yang diharpkan dapat digunakan serta 

dapat membantu guru Penjasorkes, sehingga kualitas pembelajarn dapat 

meningkat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan teerutama dalam pendidikan 

keolahragan. Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang penerapan pengembangan model keseimbangan dengan 

pendekatan permainan “si bolang”. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi Siswa  

1) Siswa akan mendapatkan mata pelajaran olahraga dengan cara yang 

menyenangkan 

2) Siswa akan lebih termotivasi dalam mempelajari mata pelajaran olahraga 

karena dengan media yang berbeda yaitu dengan cara permainan. 

3) Prestasi siswa dalam mata pelajaran olahraga akan meningkat. 

1.5.2.2. Bagi Guru 

1. Guru akan dapat melaksanakan proses pembelajran dengan aktif 

2. Meningkatkan kualitas Guru dalam menyajikan pembelajaran dengan 

permainan. 
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3. Guru dapat mengembangkan permainan “si bolang” dalam pokok bahasan 

olahraga yang lain. 

1.5.2.3. Bagi Peneliti 

1. Memperkenalkan model baru pembelajaran gerak dasar keseimbangan pada 

siswa sekolah dasar melalui pendeketana permainan “si bolang”. 

2. Peneliti dapat memberikan motivasi, semangat belajar dalam proses 

pembelajaran. 

3. Produk Pengembangan Pembelajaran Gerak Dasar Keseimbangan Melalui 

Pendekatan Permainan “si bolang” digunakan peneliti untuk menyelesaikan 

tugas akhir. 

1.5.2.4 Manfaat Bagi Sekolah 

 Memberikan wacana dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran dan hasil 

pembelajaran khususnya siswa kelas III SD N Bedono 01 dalam mata pelajaran 

olahraga. 

1.6. Sumber Pemecahan Masalah 

 Beberapa sumber pemecahan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Model keseimbangan dalam penjasorkes yang dimaksud adalah 

mengembangkan bentuk latihan gerak melalui permainan “si bolang” 

2. Pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana adalah dengan pengoptimalan 

penggunaan sarana dan prasarana yang mudah diperoleh disekita sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1. Landasan Teori 

 Sebagai acuan berpikir secara ilmiah dalam rangka untuk pemecahan 

permasalahan, pada landasan teori ini dimuat beberapa pendapat dari para pakar. 

Selanjutnya secara garis besar akan diuraikan tentang : pengembangan,pengertian 

penjas, pengertian pembelajaran, pembelajaran inovatif, pembelajaran PAIKEM, 

teori belajar gerak, karakteristik anak SD, Senam, keseimbangan gerak, permainan 

“ si bolang”.    

2.1.1 Pengembangan 

Menurut Borg & Gall (1983) penelitian pengembangan adalah salah satu 

proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran, yang pada 

dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri darid ua tujuan utama, yaitu: 

(1) mengembangkan produk dan, (2) menguji produk untuk mencapai tujuan. 

Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengembangan, sedangkan tujuan ke dua 

disebut sebagai fungsi validasi. 

Metode Model Pengembangan  menurut Tim Puslitjaknov Depdiknas 

sebagai berikut:  Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan 

produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model 

prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural adalah model 

yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

10 
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menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis, yang 

menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci 

dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Model 

teoritik adalah model yang menggambar kerangka berfikir yang didasarkan pada 

teori-teori yang relevan dan  didukung oleh data empirik. Dalam model 

pengembangan, peneliti memperhatikan 3 hal: (a) Menggambarkan Struktur 

Model yang  digunakan secara singkat, sebagai dasar pengembangan produk. (b) 

Apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, maka perlu 

dijelaskan alasan memilih model, komponen-komponen yang disesuaikan, dan 

kekuatan serta kelemahan model dibanding model aslinya. (c) Apabila model 

yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan mengenai 

komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat dalam 

pengembangan.(Depdiknas,2 2000: 2). 

2.1.2. Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk 

meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup aktif, dan sikap sportif melalui kegiatan jasmani 

(Depdikbud, 2003: 2).  

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sitematik melalui berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh 

peningkatan kemampuan ketrampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan dan 

pembentukan watak (Engkos Kosasih, 1993: 6). 
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Menurut  Harsuki dalam Nash (1948: 52) pendidikan jasmani adalah satu 

fase dari pendidikan keseluruhan dan memberikan sumbangan kepada semua 

tujuan dari pendidikan. Pendidikan jasmani adalah satu fase dari pendidikan yang 

mempunyai kepedulian terhadap penyesuaian dan perkembangan dari individu 

dan kelompok melalui aktivitas jasmani. 

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang 

memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam 

kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan 

jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, 

daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan 

mentalnya.  

Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang 

sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus 

lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah 

pendidikan lainnya: hubungan dari perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan 

jiwanya.  

Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah 

pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itulah yang 

menjadikannya unik. Tidak ada bidang tunggal lainnya seperti pendidikan jasmani 

yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. 
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2.1.3. Pembelajaran   

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkunganya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik 

(Mulyasa, 2006: 100). 

Pembelajaran hakekatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interksi siswa dengan sumber belajar 

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

Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan 

sekitar. Sesungguhnya pembelajaran tidak terbatas pada empat dinding kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan 

menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan. 

Berdasarkan teori belajar, melalui pendekatan lingkungan pembelajaran 

menjadi bermakna. Sikap verbalisme siswa terhadap penguasaan konsep dapat 

diminimalkan dan pemahaman siswa akan membekas dalam ingatannya. 

Buah dari proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan bermuara 

pada lingkungan. Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa manakala apa 

yang diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan diimplementasikan 

dalam realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang melatarbelakangi 

pembelajaran dengan pendekatan lingkungan. 

Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan 

pendekatan pembelajaran yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya 

saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan lingkungan 

adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai 



14 
 

sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memecahkan masalah lingkungan dan untuk menanamkan 

sikap cinta lingkungan (Karli dan Yuliaritiningsih, 2002: 30). 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan sangat efektif diterapkan di 

sekolah dasar. Hal ini relevan dengan tingkat perkembangan intelektual usia 

sekolah dasar (7-11 tahun) berada pada tahap operasional konkret (Piaget, dalam 

Wilis:154). Hal senada dikatakan Margaretha S.Y, (2002) bahwa kecenderungan 

siswa sekolah dasar yang senang bermain dan bergerak menyebabkan anak-anak 

lebih menyukai belajar lewat eksplorasi dan penyelidikan di luar ruang kelas. 

(http://tarmizi.wordpress.com/2012/08/08/pembelajaran-aktif-inovatif-kreatif-efektif-

dan-menyenangkan) 

2.1.4   Pembelajaran inovatif 

Pembelajaran Inovatif adalah pembelajaran yang bernuansa pada model 

pembelajaran sesuai dengan karakter dan berbasis PAIKEM (Dirjen Pendidikan 

Nasional:2006). 

Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang 

menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam 

pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya tidak 

akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan tenggang waktu 

tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. 

Membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara 

diantaranya mengakomodir setiap karakteristik diri. Artinya mengukur daya 

http://tarmizi.wordpress.com/2012/08/08/pembelajaran-aktif-inovatif-kreatif-efektif-dan-menyenangkan
http://tarmizi.wordpress.com/2012/08/08/pembelajaran-aktif-inovatif-kreatif-efektif-dan-menyenangkan
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kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Contohnya saja sebagian orang ada 

yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dengan menggunakan visual atau 

mengandalkan kemampuan penglihatan, auditory atau kemampuan mendengar, 

dan kinestetik. Dan hal tersebut harus disesuaikan pula dengan upaya 

penyeimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang akan mengakibatkan proses 

renovasi mental, diantaranya membangun rasa percaya diri siswa. 

2.1.5 Pembelajaran PAIKEM 

PAIKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa 

aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan (Musrini 

Puspowati, 2008: 45). 

Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang 

beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan 

adalah suasana belajar-mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya (“time 

on task”) tinggi.  

Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti 

meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika 

proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran 

memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran 
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hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut 

tak ubahnya seperti bermain biasa. 

Secara garis besar, PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut: (1) 

Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. (2) Guru 

menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. (3) 

Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih 

menarik dan menyediakan „pojok baca‟. (4) Guru menerapkan cara mengajar yang 

lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. (5) Guru 

mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu 

masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkam siswa dalam 

menciptakan lingkungan sekolahnya. 

PAIKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama 

KBM. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang 

perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Berikut adalah tabel 

beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan guru yang besesuaian. 

Berdasarkan hasil pengembangan visi dan misi di atas maka dapat penulis 

simpulkan bahwa pembelajaran PAIKEM salah satu metode pembelajaran 

berbasis lingkungan. Metode ini mampu melibatkan siswa secara langsung dengan 

berbagai pengenalan terhadap lingkungan. Dengan demikian selama dalam proses 

pembelajaran akan mengajak siswa lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 
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menyenangkan.(A.TarmiziRamadhandalam(http://tarmizi.wordpress.com/2012/08/

08/pembelajaran-aktif-inovatif-kreatif-efektif-dan- menyenangkan 

2.1.6 Teori Belajar Gerak 

Belajar merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan 

perubahan-perubahan dalam potensi perilaku dan perilaku itu sendiri, serta 

merupakan hasil dari pengalaman. Banyak para ahli mengemukakan tentang jenis-

jenis belajar. Menurut Robert Gagne (1977) mengemukakan lima domain 

mengenai jenis belajar, yaitu : 

1. Keterampilan gerak, yaitu gerakan berorientasi yang diwakili oleh koordinasi 

respons terhadap tanda-tanda tertentu. 

2. Informasi verbal, yaitu dicontohkan melalui fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan 

generalisasi, yang dianggap sebagai pengetahuan. 

3. Keterampilan intelektual, yaitu diwakili oleh diskriminasi, peraturan, dan 

konsep-konsep ( penerapan pengetahuan ). 

4. Strategi kognitif, yaitu keterampilan yang terorganisir secara internal yang 

menentukan pembelajaran seseorang, pengingatan dan pemikiran, 

5. Sikap, perilaku afektif seperti perasaan 

Sebagaimana istilah belajar gerak dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu 

sebagai salah satu proses yang mengarah pada upaya untuk memperoleh 

perubahan perilakuyang berhubungan dengan gerak. Gerak dalam pengertian ini 

tentu saja erat kaitannya dengan keterampilan, sehingga perubahan perilaku yang 

diharapkan dari belajar gerak menyangkut keterampilan gerak secara luas (Amung 

Ma‟mun, 1998: 39). 

http://tarmizi.wordpress.com/
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2.1.7  Karakteristik Anak SD 

 Masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia 6 tahun hingga kira-kira 11 atau 12 tahun. Usia ini ditandai 

dengan mulainya anak masuk sekolah dasar. Masa usia sekolah dianggap sebagai 

masa intelektual atau masa keserasian bersekolah..(Suryobroto, 1990:119) 

 Pada saat umur anak antara 7 sampai 12 tahun dimasukan oleh para ahli ke 

dalam tahap perkembangan intelektual. Dalam tahap ini perkembangan intelektual 

dimulai ketika anak sudah dapat berpikir atau mencapai hubungan antar kesan 

secara logis serta membuat keputusan tentang apa yang dihubung-hubungkanya 

secara logis. Perkembangan intelektual ini biasanya dimulai pada masa anak siap 

memasuki sekolah dasar. Dengan berkembangnya fungsi pikiran anak, maka anak 

sudah dapat menerima pendidikan dan pengajaran. Masa perkembangan 

intelektual ini meliputi masa siap bersekolah dan masa anak bersekolah yaitu 

umur 7 smapai 12 tahun.(Dalyono, 1997:96). 

 Dalam belajar yang terlihat bukan hanya kegiatan fisik, tetapi diikuti oleh 

proses mental. Kegiatan fisik mempunyai arti penting dalam kegiatan belajar. Sisi 

ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar tetapi juga berperan untuk 

mendapatkan ketrampilan tertentu. Keberhasilan anak melewati fase pertumbuhan 

fisik membuat anak menjadi orang yang siap secara fisik. Sehingga pada usia 7 

sampai 12 tahun gerakan fisiknya beraneka ragam dan dengan kekuatan, daya 

tahan dara rasa percaya diri  yang berlainan.(Muhibbin Syah, 1993:13) 
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2.1.8 Pengertian Senam 

Senam merupakan suatu cabang olahraga, berbeda dengan volly yang 

merupakan bagian dari cabang olahraga permainan, lempar cakram merupakan 

bagian dari atletik, yudo merupakan bagian dari cabang beladiri, loncat indah 

merupakan bagian dari cabang olahraga renang dan sebagainya. Jadi senam 

merupakan cabang olahraga yang mempunyai lingkup tersendiri, mempunyai 

domain atau daerah batasan-batasan tertentu dan mempunyai kaidah-kaidah 

tersendiri, semua olahraga memerlukan gerakan-gerakan senam. 

Para pemain yang melakukan olahraga, tentu melakukan gerakan gerakan 

senam terlebih dahulu, sebagai pemanasan. Ini bukan bearti senamnya 

itumerupakan bagian dari olahraga tersebut, melainkan senam pembentukan atau 

normalisasi yang gerakan-gerakanya disesuaikan atau dikaitkan dengan olahraga 

inti yang akan dilakukanya. 

Dengan demikian menunjukan bahawa semua cabang olahraga atau 

aktivitas jasmani memerlukan gerakan-gerakan senam sebagai pengantar dan 

pembawa fisik ke situasi olahraga inti (K.Mahmudi Sholeh, 1992: 35). 

Menurut K.Mahmudi Sholeh Tujuan senam antara lain : 

a) Untuk memperbaiki dan mencegah pengaruh yang jelek atau kelainan ringan 

misalnya kelainan yang disebabkan oleh lamanya duduk dibangku sekolah atau 

kantor, karena terlalulamanya tidur dan sebagainya. 

b) Untuk dapat memberi rangsangan yang diperlukan bagi perkembangan organ-

organ tubuh. 
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c) Untuk mengembangkan cara bersikap dan bergerak yang sewajarnya biasa 

disebut senam pembentukan 

2.1.9 Pengertian Keseimbangan 

Keseimbangan gerak adalah kemampuan untuk mempertahankan keadaan 

seimbang dalam keadaan bergerak, misalnya berlari, berjalan, melambung dan 

sebagainya (Ismaryati dan Sarwono, 2009: 47). 

 Keseimbangan ditinjau dari segi fisiologi dapat diartikan seagai 

kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ syaraf otot dalam 

mempertahankan posisi yang dikehendaki. 

 Latihan keseimbangan bertujuan untuk mempertinggi perasaan kerja otot 

dan mempunyai arti dan kegunaan yang besar dalam pembentukan sikap dan 

gerak. Di samping itu latihan keseimbangan juga mempunyai nilai bessar terhadap 

pertumbuhan, ketangkasan, dan prestasi (Tamat dan Mirman, 2001: 30). 

 Keseimbangan menjadi dibagi menjadi dua tipe yaitu: statis dan dinamis. 

Keseimbangan statis adalah kemampuan atau memelihara sikap atau posisi badan 

ketika tubuh dalam keadaan diam. Keseimbangan dinamis adalah suatu 

kemampuan untuk memelihara sikap atau posisi badan ketika tubuh sedang 

bergerak (Amung Ma‟mun, 1998: 33). 

 Menurut tim abdi Guru (2006:26) dalam pembelajaran latihan 

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

1. Sikap berdiri satu kaki tekuk sila, 

Mengangkat satu kaki menggunakan dua tangan. 

Kaki diangkat hingga ke pangkal paha. 
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Pertahankan selama 0 detik secara bergantian 

2. Sikap berdiri satu kaki tekuk samping 

Mengangkat satu kaki kanan kesamping dengan lutut lurus. Tangan kanan 

memegang kaki kanan tangan kiri lurus menjaga keseimbangan. Dapat 

dilakukan dengancara kaki bergantian. 

3. Sikap berdiri satu kaki lurus kedepan  

Berdiri tegak,dan perlahan-lahan luruskan kaki kedepan dengan ujung kaki 

lancip. 

Peganglah pita dengan kedua tangan dan bentangkan dibawah tungkai kakimu 

yang terangkat. 

4. Sikap kapal terbang  

Lakukan dengan meniru sikap kapal terbang,berdiri dengan satu kaki dan kaki 

yang lain luruskan kebelakang.ambilah pita dan bentangkan dengan kedua 

tanganmu. Gerak-gerakan ujung pita dengan tangan. 

    Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan 

tubuh ketika di tempatkan di berbagai posisi. 

Definisi menurut O‟Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk 

mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu terutama ketika saat posisi 

tegak. Selain itu menurut Ann Thomson, keseimbangan adalah kemampuan untuk 

mempertahankan tubuh dalam posisi kesetimbangan maupun dalam keadaan statik 

atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal.  

   Keseimbangan juga bisa diartikan sebagai kemampuan relatif  untuk 

mengontrol pusat massa tubuh (center of mass) atau pusat gravitasi (center of 
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gravity)terhadapbidangtumpu(baseofsupport).(dhaenkpedro.wordpress.com/2012/

08/08/keseimbangan-balance/). Titik berat adalah titik dimana gaya berat benda 

atau anggota tubuh itu bekerja. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik 

yang mewakili berat dari benda / tubuh. Oleh karena itu anggota tubuh letaknya 

dapat berubah-ubah satu terhadap yang lain, maka titik berat tubuh letaknya tidak 

selalu tetap (Irman Hidayat, 2000: 9). 

Keseimbangan ditentukan  oleh beberapa faktor diantarnya : a) letak titik 

berat terhadap poros, bila titik berat berada pada garis gaya berat/garis vertikal, 

dan berada pada poros geraknya, maka benda dalam keadaan seimbang. b) luas 

bidang tumpuan / alasnya, bila bidang tumpunya cukup luas, benda ada dalam 

keadaan seimbang. c) letak titikberat terhadap bidang tumpuan, bilang bidang 

tumpuanya cekung /concaf (sehingga bila benda itu bergeser/bergerak titik 

beratnya naik) benda ada dalam keadaan seimbang. ( Irman Hidayat,2000 : 9) 

Jadi kesimpulanya Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan 

posisi tubuh dalam segala posisi baik keadaan bergerak ataupun diam.  

 Pembelajaran gerak dasar keseimbangan termasuk dalam standar 

kompetensi pada siswa kelas III yaitu mempraktikan gerakan senam lantai, senam 

ketangkasan dasar dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, serta pada 

kompetensi dasar mempraktikan keseimbangan dalam bentuk senam lantai dasar, 

serta nilai-nilai keselamatan, disiplin dan keberanian.     

2.1.10 Permainan “Si bolang” 

Permainan “si bolang” adalah sebuah aktifitas jasmani yang didalamnya 

terdapat berbagai variasi gerakan yang mengutamakan keseimbangan tubuh, 
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permainan “si bolang” dilakukan dengan cara siswa bergantian melewati sebuah 

rintangan yang didalamnya terdapat unsur keseimbangan tubuh, permainan 

dimulai dari garis start kemudian siswa melakukan sikap kapal terbang yaitu 

berdiri dengan satu kaki dengan tumpuan kaki yang paling kuat, dengan posisi 

badan condong kedepan dan kedua tangan direntangkan lurus sejajar  dengan 

tubuh, pandangan mata lurus kedepan. 

 Setelah melakukan sikap kapal terbang selama 5 detik kemudian siswa 

harus meniti pada tempat yang sudah disiapkan  berupa bambu dengan panjang 4 

m, tinggi dari permukaan tanah 20 cm.  

 Permainan “si bolang” dilakukan berangkaian dan tidak terdapat jeda 

waktu dari setiap aktifitas jasmani yang dilakukan, Guru akan mencatat prestasi 

waktu yang dicapai oleh siswa dan data akan di olah sehingga akan mendapatkan 

hasil tingkat kesimbangan masing-masing siswa.   
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       Gambar,2. 1 Sketsa Permainan  (Sumber : penelitian 2012) 
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Keterangan : 

    :  Siswa 

    :  Simpai 

    :  Bambu keseimbangan 

    :  Tangga 

    :  Corong minyak 

    :  Simpai/ Ban bekas 

    :  Bendera 

1.1.5.1.Tahap-tahap permainan “si bolang” 

Permainan “Si bolang” terbagi menjadi  4 tahap  

1. Tahap pertama : Siswa berdiri tegak pada lingkaran / simpai yang sudah 

disiapkan kemudian melakukan sikap kapal terbang selama 5 detik. 

2. Tahap kedua     : Setelah siswa melakukan sikap kapal terbang selama 5 detik, 

kemudian siswa harus meniti bambu sepanjang 4 m dengan tangan terbuka 

sejajar bahu. 
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3. Tahap ketiga     : Setelah berhasil meniti bambu, siswa harus meniti tali 

sepanjang 3 m dengan bantuan 2 tali yang menggantung diatas lintasan sebagai 

alat bantu siswa selama meniti tali tersebut. 

4. Tahap keempat : Setelah seluruh rangkaian permainan dapat terlewati, sebagai 

tanda keberhasilan siswa harus mengangkat bendera yang berada di ujung 

lintasan. 

2.1.9.2.Aturan permainan “si bolang” 

1. Ketika Guru sudah memberikan tanda atau aba-aba  maka siswa akan segera 

memulai permaianan dan  pencatat waktu akan dimulai selama melakukan 

permainan “si bolang” 

2. Ketika selama melewati tahap-tahap dalam permainan “si bolang” kaki siswa 

terjatuh dan menyentuh tanah, maka harus mengulang  pada tahap tersebut. 

3. Siswa belum dinyatakan berhasil jika belum mengangkat bendera pada ujung 

lintasan.  

2.2 Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan di sekolah dasar, siswa diharapkan dapat mempraktikan kombinasi 

senam lantai dengan alat dengan memperhatikan faktor keselamatan, dan nilai 

disiplin serta keberanian. Pada kenyataanya dalam pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dasar masih secara konvensional atau menyesuaikan situasi dan kondisi di 

sekolah. Kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes terhadap 

keseimbangan gerak adalah kurangnya kreatifitas Guru Penjas di Sekolah Dasar. 
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Pengembangan model pembelajaran keseimbngan gerak merupakan salah 

satu upaya yang harus diwujudkan. Model pembelajaran keseimbangan dengan 

pendekatan permainan “si bolang” diharapkan mampu membuat anak lebih 

termotifasi dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes dengan situasi dan kondisi 

yang menyenangkan Model pengembangan keseimbangan dengan pendekatan 

permainan “si bolang” adalah permainan yang didalamnya mengutamakan unsur 

kesimbangan gerak.  
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan yang 

biasanya disebut penelitian berbasis pengembangan (research-based development) 

merupakan jenis penelitian yang tujuan penggunaannya untuk pemecahan masalah 

praktis yang berorientasi pada produk. Pemecahan masalahnya yaitu agar siswa 

dapat mengikuti proses belajar mengajar penjasorkes dengan senang dan bergerak 

secara aktif dilingkungan sekitar mereka, tanpa meninggalkan aspek-aspek yang 

terkandung dalam mata pelajaran Penjasorkes. Menurutt Borg dan Gall dalam 

(Sugiyono, 2009: 9), penelitian dan pengembangan merupakan metode yang 

digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk – produk yang 

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah utama, yaitu : 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

obdervasi lapangan dan kajian pustaka, 

2. Mengembangkan bentuk produk awal yaitu model pembelajran keseimbangan 

melalui pendekatan permainan “si bolang”. 

3. Evaluasi para ahli dengan menggunakan dua ahli penjasorkes dan satu ahli 

pembelajaran, serta uji coba skala kecil dengan menggunakan lembar kuesioner 
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dan konsultasi serta evaluasi yang selanjutnya hasil dianalisis secara 

mendalam, 

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

uji coba skala kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk 

awal yang dibuat oleh peneliti, 

5. Uji coba skala besar permainan “si bolang” dengan menggunakan 

pengembangan model pembelajaran yang sudah direvisi atas hasil uji coba 

skala kecil yang dilakukan sebelumnya, 

6. Hasil produk akhir yang dilakukan berdasarkan uji coba skala besar, 

7. Hasil akhir pengembangan model pembelajaran gerak dasar keseimbangan 

dengan pendekatan permainan “si bolang” pada siswa kelas III SD N Bedono 

01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang dihasilkan melalui uji skala 

besar. 

3.2. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model pembelajran gerak dasar 

keseimbangan melalui permainan “si bolang” ini, dilakukan melalui beberapa 

tahap.Tahapan – tahapan tersebut, antara lain : 

1. Analisa Kebutuhan : kajian pustaka, observasi, dan wawancara 

2. Pembentu produk awal : referensi dan diskusi dengan teman  

3. Revisi produk awal 
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4. Uji coba skala kecil : tinjauan ahli pendidikan jasmani, ahli pembelajaran, dan 

uji coba kelompok kecil. 

5. Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

6. Revisiproduk pertama 

7. Uji coba skala besar : tinjauan ahli pendidikan jasmani, ahli pembelajaran, dan 

uji coba kelas III SD N Bedono 01 

8. Masukan ahli penjas dan ahli pembelajaran 

9. Revisi produk akhir 

10. Produk akhir permainan “si bolang”  
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Prosedur pengembangan  

  Analisis kebutuhan 

 

    Kajian Pustaka        Observasi dan Wawancara 

                        Pembuatan Produk awal 

 

             Tinjauan Ahli penjas    Uji coba kelompok kecil 

           Dan ahli pembelajaran                 10 Siswa kelas III SD N Bedono 01 

 

              Revisi Produk pertama 

                  Uji coba lapangan 

                    Siswa Kelas III SD N Bedono 01 

                 Revisi Produk Akhir 

                  Produk Akhir Permainan “sibolang” 

 

       Gambar 3.2:  Prosedur pengembangan Model Keseimbangan Gerak dengan 

Pendekatan Permainan “si bolang” 

 Analisa kebutuhan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian. 

Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah permainan “si bolang” ini 

dibutuhkan atau tidak. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi di SD N 

Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak  tentang  pelaksanaan  model 
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pembelajaran keseimbangan dengan cara melakukan pengamatan di lingkungan 

sekitar sekolah, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, aktivitas fisik dan 

eksplorasi gerak siswa. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan produk permainan “si bolang”. Dalam pembuatan produk yang 

dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan kajian teori yang kemudian 

dievaluasi oleh satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas III SD N Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.   

3.3.Uji Coba Produk 

 Pelaksanaan uji coba dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : (1) 

menetapkan desain uji coba, dan (2) menentukan subjek uji coba. 

3.3.1.Desain Uji Coba 

 Desain uji coba yang dilaksanakanbertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi kemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dikembangkan terdiri dari : 

3.3.1.1.Uji Coba Kelompok Kecil 

 Pada thapan ini produk yang telah direvisi dari hasil evaluasi ahli 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas III SD N Bedono 01. Pada uji coba 

kelompok kecil ini menggunakn 10 siswa sebagai subjeknya. Pengambilan siswa 
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dilakukan dengan menggunakan sampel secara random karena karakteristik dan 

tingkat kesegaran jasmani siswa yang berbeda. 

 Pertama siswa diberikan penjelasan tentang permaina “si bolang” yang 

kemudian melakukan uji coba permainan “si bolang” . setelah selesai melakukan 

uji coba, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang telah dilakukan. Tujuan 

uji coba kelompok kecil adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk 

yang dikembangkan. 

3.3.1.2.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 N Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

 Pertama sisa diberikan penjelasan tentang permainan “si bolang” yang 

telah direvisi yang kemudian melakukan uji coba permainan “ si bolang”. Setelah 

selesai melakukan uji coba siswa mengisi keusioner tentang permainan yang telah 

dilakukan. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian antara lain : 

1. Satu orang ahli pembelajaran Penjasorkes. 

2. Dua orang guru pembelajaran Penjasorkes. 

3. Siswa dalam uji coba skala kecil sebanyak 10 orang. 

4. Siswa dala uji coba skala besar sebanyak 30 orang 
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3.4 Jenis Data 

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang akan 

digunakan untuk menetapkan tingkat keefektifan dan motivasi dari produk yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Model permainan “si bolang”  yang efektif, artinya data digali apakah uji coba 

yang dilaksanakan dapat mengembangkan kognitif, afektif, dn psikomotor 

peserta didik. 

a) Data yang menunjukkan kesesuaian dengan kompetisi dasar yang ada 

dalam materi kurikulum. 

b) Mudah dilakukan peserta didik. 

c) Menyenangkan dan mendorong peserta didik unutk aktif bergerak. 

d) Aman dan nyaman bagi peserta didik. 

2. Peserta didik menjadi lebih aktif, bukan sebaliknya peserta didik menjadi pasif. 

a) Lama waktu pelaksanaan sesuai jam tatap muka pembelajaran penjasorkes. 

b) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan “si bolang” tidak 

merusak lingkungan sekitar sekolah. 

3.5 Populasi penelitian 

  Populasi penelitian adalah seluruh penduduk/individu yang akan diselidiki 

yang dijadikan obyek penelitian dan dari keseluruhan individu anggota populasi 

tersebut paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 2004: 

182). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa SD Negeri 

Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

 Kelas III berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 23 laki-laki dan 7 

perempuan. 

3.6 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian menurut (Sutrisno hadi, 2004: 182) adalah sejumlah 

penduduk yang menjadi anggota suatu populasi. Sedangkan menurut (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehinga diperoleh contoh, 

atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik 

sampling. Disebut demikian karena jumlah sampel yang digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan tahap pertama (skala kecil) hanya 10 siswa dari 30 siswa. 

Sedangkan pada pelaksanaan penelitian tahap kedua (skala besar) digunakan 

teknik total sampling karena merupakan keseluruhan dari populasi yaitu seluruh 

siswa kelas III. 

 

3.7 Variabel penelitian  

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian 

(Suharsini Arikunto, 1998:1999 ) Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi :  
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3.7.1.  Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengarui. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan melakukan permainan “si 

bolang”. 

3.7.2.   Variabel Terikat 

  Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil ketertarikan siswa melakukan 

pendidikan jasmani melalui kajian permainan “si bolang”. 

3.8.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006:149) 

Instrumen yang digunakan dalam pembelajaran latihan  dasar 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” dengan mengunakan 

lembar evaluasi ahli pembelajaran, lembar evaluasi ahli penjas dan lembar 

kuesioneruntuk siswa. 

3.8.1. Tabel evaluasi yang akan dilakukan oleh expert yang terdiri dari 

aspek psikomotorik, kognitif dan afektif. 

Untuk memperoleh penilaian ketiga aspek di atas peneliti mengajukan 

kuisioner dalam bentuk pertanyaan dengan 2 pilihan. Setiap aspek terdiri dari 10 
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pertanyaan. Pilihan jawaban pertanyaan A (Ya) diberi skor 1 dan B (Tidak) diberi 

skor 0. Bentuk kuesioner ada pada lampiran 3 dan diberlakukan pada pelaksanaan 

skala kecil maupun skala besar. Hasilnya dicatat dalam tabel sebagai berikut: 

ASPEK: ...................... 

         

Tabel 3.1.  Angket penilaian hasil kuesioner siswa 

  
NAMA 

SISWA 

Nomor Angket 
Jml 

Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

 TOTAL            

  

3.8.2.  Penilaian hasil proses pembelajaran yaitu permaianan “si bolang”. 

1. Tujuan untuk mengukur keseimbangan 

2. Alat dan fasilitas: 1) arena/lintasan permainan “si bolang”, 2 bendera start, 3) 

peluit, 4) bambu/balok titian, 5) simpai, 6)tangga, 7) stop wach, 8) formulir dan 

alat tulis.  

3. Petugas pencatat hasil poin (digaris finish) 

4. Pelaksanaan: 1) Sikap permulaan, 2) kesempurnaan gerakan, 3) pegukuran   

waktu selama permainan “si bolang” 
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3.8.3. Pencatatan hasil 

  Dalam penelitian ini  hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai siswa. 

Untuk melakukan permainan “si bolang” dalam satuan poin. Bentuk tabel sebagai 

berikut: 

  Tabel 3.2. Angket penilaian permainan “si bolang’ 

No Team : 

Poin   

Sikap 

Kapal 

Terbang 

Meniti Meloncat 
Lari zig 

zag 

Melewati 

jembatan 
Jumlah 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3.9. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu alat untuk mengetahui 

langkah-langkah yang harus diambil untuk memperoleh data penelitian. 

Berikut beberapa metode yang dipakai dalam pengambilan data pada 

penelitian ini: 

3.9.1.  Angket siswa. 

Metode  angket bertujuan untuk memperoleh data tentang minat siswa 

setelah diberikan perlakuan, peningkatan minat tersebut meliputi: 

1) Minat siswa terhadap model pembelajaran 

2) Minat siswa terhadap materi pelajaran 

3) Minat siswa terhadap cara mengajar guru 
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Angket minat siswa berbentuk soal dengan dua pilihan jawaban “Ya” atau 

“Tidak”, jumlah soal sebanyak  30 soal, yaitu diberlakukan pada skala kecil dan 

skala besar  

3.9.2.  Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi bersumber dari dokumen prestasi siswa pada saat 

melakukan pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang”. 

3.10. Metode Analisis Data 

Dalam penelitiain ini ada dua macam analisis data yang dilakukan yaitu 

analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 

3.10.1. Analisis data kualitatif siswa 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengetahui minat siswa terhadap 

model pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti yang dihasilkan melalui 

kuisioner. 

3.10.2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui prestasi siswa 

yang dihasilkan dengan model pembelajaran yang disajikan peneliti. 

Untuk menganalisis data diperlukan suatu teknik analisis yang sesuai 

dengan data yang terkumpul. Dalam data ini karena data yang terkumpul berupa 

angka-angka maka penulis menggunakan analisis statistik. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Sutrisno Hadi (2001:221), bahwa cara-cara ilmiah yang dipersiapkan 

untuk mengumpulkan data dengan menganalisa dan penyelidikan yang berwujud 

angka-angka adalah dengan teknik statistik. 

Analisis statistik dapat memberikan efisiensi dan efektifitas kerja karena 

dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk 

memperoleh data penelitian adalah statistik diskriptif dengan analisis diskriptif 

prosentase. 

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Sukirman, 

dkk. (2003 : 879), yaitu : 

 

Keterangan : 

F        = frekuensi relatif / angka persentase 

f = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N =  jumlah seluruh data 

100%  = konstanta 

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel dibawah ini akan disajikan klasifikasi 

persentase. 
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          Tabel 3.3. Klasifikasi persentase (Sumber Guilford dalam Faqih, 1996 : 57) 

 

Persentase Klasifikasi Makna 

0 - 20 % Tidak baik Dibuang 

20,1 - 40 % Kurang 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 Penyajian Data Hasil Uji Coba 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan 

 Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan 

terutama berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, serta bentuk pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menganalisis 

proses pembelajaran yang terjadi sesungguhnya di lapangan, melakukan observasi 

pembelajaran dan melakukan studi pustaka atau kajian literatur. 

Pada proses pembelajaran keseimbangan di Sekolah Dasar Negeri Bedono 

01 ditemui beberapa hal, antara lain lapangan yang sempit, alat dan fasilitas yang 

digunakan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan karakteristik siswa, 

pembelajaran keseimbangan gerak yang diberikan oleh guru masih belum 

dikemas dalam bentuk modifikasi, sehingga dijumpai banyak siswa yang merasa 

tidak senang. bosan, dan malas untuk bergerak. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran keseimbangan gerak yang diberikan oleh guru masih kurang 

efektif dan kurang menumbuhkan minat siswa agar aktif bergerak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengembangkan 

model pembelajaran keseimbangan  gerak yang sesuai bagi siswa Sekolah Dasar. 

Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas 
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pembelajaran keseimbangan gerak 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 keseimbangan gerak yang bervariasi dengan 

menggunakan produk yang dihasilkan ini. 

4.1.2 Diskripsi Draf Produk Awal 

Setelah menentukan produk yang akan dikembangkan berupa model 

pembelajaran keimbangan gerak yang sesuai dengan siswa Sekolah Dasar. Tahap 

selanjutnya yang dilakukan adalah membuat produk menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Analisis tujuan dan karakteristik keseombangan di Sekolah Dasar. 

2. Analisis karakteristik siswa Sekolah Dasar. 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip -prinsip atau cara mengembangkan 

modifikasi pembelajaran keimbangan. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk mengembangkan model pembelajaran 

keseimbangan gerak. 

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

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model pembelajaran keseimbangan. 

Setelah melalui produk desain dan produk maka dihasilkan produk awal 

model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” 
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yang sesuai bagi siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak. 

 Setelah tersusun model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang”  akan diujicobakan pada sekala kecil, apakah produk ini 

layak sebagai penelitian pada siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01  

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Berikut ini adalah draf materi model pembelajaran keseimbangan melalui 

pendekatan permaianan “si bolang”, produk awal pembelajaran keseimbangan 

yang diujicobakan skala kecil pada siswa kelas III sebelum divalidasi oleh ahli 

dan guru Penjasorkes : 

4.1.2.1.Draf Uji Coba Kelompok Kecil Model Pembelajaran keseimbangan 

Melalui Pendekatan Permainan “sibolang” 

Permainan “si bolang” adalah sebuah permainan yang didalamnya banyak 

mengandung unsur kesimbangan gerak dimana siswa bergantian melewati 

berbagai rintangan yang didlamnya terdapat unsur keseimbangan tubuh, 

permainan dimulai dari garis start kemudian siswa melakukan sikap kapal 

terbang, meniti bambu, melakukan lompatan dengan satu kaki, berlari zig zag, 

melawati jembatan, dan di akhiri dengan melakukan sikap kapal terbang kembali. 

4.1.3.Validasi Ahli  

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan dalam  

uji kelompok besar perlu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai dengan 
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bidang penelitian ini. Untuk memvalidasi produk yang dihasilkan, peniliti 

melibatkan satu (1) orang ahli Penjas yang berasal dari dosen, yaitu Drs.Bambang 

Priyono,M.Pd dan dua (2) orang ahli pembelajaran, yaitu, Adnan Widodo S.Pd, 

dan Sudiro S.Pd. 

Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” dengan 

disertai lembar evaluasi untuk ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran. Lembar 

evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas model pembelajaran, saran, 

serta komentar. Hasil evaluasi berupa nilai dari aspek kualitas model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” dengan 

menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Caranya dengan menyontreng salah satu 

angka yang tersedia pada lembar evaluasi. Lembar evaluasi untuk kualitas model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang”. 

4.1.3.1.Diskripsi Data Validasi Ahli  

Data yang diperoleh dari kuesioner oleh para ahli pada uji coba kelompok 

kecil, merupakan pedoman untuk menyatakan produk model pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” dapat digunakan untuk 

uji coba kelompok besar. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner dari para 

ahli setelah pelaksanaan uji coba kelompok kecil pada siswa Kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 
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     Tabel 4.1.Hasil Rata-Rata Skor Penilaian Ahli 

 

No.  Ahli  Jumlah  Rata-rata  Persentase  

1. 

 

2. 

 

3. 

Ahli Penjas  

 

Ahli Pembelajaran I 

 

 Ahli Pembelajaran II  

65 

 

67 

 

63 

 

4,33 

 

4,46 

 

4,2 

87,33% 

 

89,33% 

 

84,66% 

RATA-RATA 65 4,33 87,33,% 

  Sumber: Data Penelitian 2012  

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan ahli pembelajaran didapat rata-rata 87,33% atau masuk dalam 

katagori penilaian “baik”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” bagi 

siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak dapat digunakan untuk uji coba kelompok besar. Hasil evaluasi ahli untuk 

kualitas model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang”  dapat dilihat pada lampiran 5. Masukan berupa saran dan komentar pada 

produk model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang”  sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut.  

4.2.Hasil Analisis Data Uji Coba Kelompok Kecil  

4.2.1. Data Uji Coba Kelompok Kecil. 

Pada tanggal 14 Desember 2012 produk diuji cobakan kepada Siswa Kelas 

III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pada 

uji coba kelompok kecil ini menggunakan 10 siswa. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode sampel secara acak (random sampling). 
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Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan seperti kelemahan, kekurangan, ataupun keefektifan produk saat 

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

dasar melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba kelompok besar. 

Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

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

dengan menggunakan kuesioner dan penghitungan denyut nadi. 

4.2.2. Analisis Hasil Uji Coba Kelompok Kecil.  

Berikut adalah tabel penghitungan denyut nadi siswa sebelum dan sesudah 

melakukan permainan “si bolang”: 

          Tabel 4.5.Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Kelompok Kecil 

Frekuensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa sesudah 

aktifitas 

61-70 4 - 

71-80 4 - 

81-90 2 - 

91-100 - - 

101-110 - 2 

111-120 - 6 

121-130 - 2 

Sumber: Data Penelitian 2012 

Dari tabel di atas dapat disimpulksn bahwa siswa cenderung aktif bergerak 

dalam melakukan permainan”si bolang”. 
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Untuk pengisian kuesioner siswa diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Aspek pengetahuan keseimbangan didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2) Aspek pengetahuan pengertian permainan “sibolang” didapat persentase 

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

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3) Aspek pengetahuan cara bermain “sibolang” didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4) Aspek pengetahuan cara melakukan sikap kapal terbang didapat persentase 

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

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

5) Aspek pengetahuan cara meniti bambu didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6) Aspek pengetahuan cara berlari zig zag didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7) Aspek pengetahuan cara meloncat dengan satu kaki didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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8) Aspek pengetahuan cara melewati jembatan keseimbangan didapat persentase 

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

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9) Aspek permainan “sibolang” tidak lebih sulit dari “sibolang” didapat 

persentase 60%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10) Aspek pengetahuan cara berbaris didapat prosentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11) Aspek berdo‟a didapat prosentase 100%. Berdasarkan kriteria yang yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

12) Aspek pengetahuan perlunya pemanasan sebelum permainan didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

13) Aspek tidak kesulitan memainkan permainan “sibolang” melalui pendekatan 

lingkungan pantai di pantai didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

14) Aspek mudah melakukan sikap kapal terbang didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  
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15) Aspek meniti bambu didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini 

dapat digunakan.  

16) Aspek mudah melewati jembatan didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

17) Aspek mudah meloncat dengan satu kaki didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

18) Aspek mudah berlari zig zag didapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

19) Aspek mudah berlari mengambil bendera didapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

20) Aspek mengakui keunggulan lawan di dapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

21) Aspek suka dengan permainan “sibolang” di dapat persentase 80%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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22) Aspek semangat bermain di dapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

23) Aspek tidak memarahi teman jika kalah di dapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

criteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24) Aspek kekompakan di dapat persentase 80%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan. 

25) Aspek kerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

26) Aspek keseriusan dan kesungguhan melakukan permaianan didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

27) Aspek tidak melanggar peraturan didapat persentase 100%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

28) Aspek bisa menghormati lawan bertanding didapat persentase 70%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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29) Aspek tidak menentang keputusan wasit didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria  baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30) Aspek kesediaan bermain lagi didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

Berdasarkan hasil data kuesioner siswa pada aspek kognitif yaitu siswa 

dapat memahami pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan 

permaian “si bolang”, afektif yaitu siswa mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompok serta sportifitas yang baik, dan psikomotor yaitu siswa mampu 

melakukan permainan “si bolang” dengan penuh semangat didapat nilai rata-rata 

sebesar  81,66%  pada uji coba kelompok kecil menujukan model pembelajaran 

digemari atau disenangi oleh siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dilihat dari pembelajaran siswa 

melaksanakan semua kegiatan dalam permainan “si bolang” tidak merasa ditekan 

oleh guru, riang gembira, selalu ingin mencoba dan siswa sangat antusias setiap 

melakukan gerakan-gerakan keseimbangan. Dengan demikian model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang”  yang 

telah diujicobakan pada uji coba kelompok kecil dapat dipergunakan pada uji 

coba kelompok besar. 

4.3  Revisi Uji Coba Kelompok Kecil  

Berdasarkan saran dari ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran pada 

produk atau model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan 
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“si bolang” yang telah diujicobakan pada kelompok kecil, seperti yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi 

produk berdasarkan saran dari ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran adalah 

sebagai berikut :  

1) Mencobakan permainan “si bolang” di SD kota. 

2) Menambah fariasi permainan. 

3) Urutan materi jalan, meniti, lari kemudian lompat. 

4) Kemenangan ditentukan berdasarkan poin. 

5) Menambah jarak meniti bambu dari 1,5 m menjadi 3 m. 

 

4.4. Penyajian Data Hasil Uji Coba Kelompok Besar 

Setelah mengadakan uji coba kelompok kecil yang dilaksanakan pada 

tanggal 14 Desember 2012, maka peneliti mempersiapkan penelitian pada uji coba 

kelompok besar. Pada persiapan uji coba kelompok besar peneliti merujuk hasil 

dari tinjaun ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran pada bentuk pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang”  yang telah direvisi. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan uji coba kelompok besar sebagi berikut:  

 

4.4.1.Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan model pembelajaran keseimbangan melalui 

pendekatan permainan “si bolang”  dilakukan beberapa kegiatan seperti: analisis 

situasi dan identifikasi kekurangan dari model yang telah dikembangkan pada uji 

coba kelompok kecil dengan melakukan pengkajian terhadap model pembelajaran 
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yang akan digunakan pada uji coba kelompok besar, menentukan subjek 

pengembangan, tolak ukur keberhasilan dan manfaat atau keuntungan dari 

pengembangan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan 

“si bolang”. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan penentuan terhadap ruang 

lingkup metode yang dikembangkan untuk memberikan pandangan umum 

terhadap model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” yang telah direvisi oleh para ahli.  

4.4.2.Menentukan Subjek Pengembangan 

Pada uji coba kelompok besar sebagai subjek penelitian adalah siswa 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak 

dengan jumah 30 siswa. 

4.4.3.Tempat dan Waktu Pengembangan 

 Pengembangan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang”dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2013, yang 

dilaksanakan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak. 

4.4.4.Pembuatan Draf Uji Coba Kelompok Besar 

Model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang”disusun berdasarkan hasil revisi ahli Penjasorkes dan ahli pembelajaran, 

adapun draf yang tersusun sebagai beriku: 

 

4.4.4.1. Deskpripsi Permainan “sibolang” 
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Permainan “si bolang” adalah sebuah aktifitas jasmani yang didalamnya 

terdapat berbagai variasi gerakan yang mengutamakan keseimbangan tubuh, 

permainan “si bolang” dilakukan dengan cara siswa bergantian melewati sebuah 

rintangan yang didalamnya terdapat unsur keseimbangan tubuh, permainan 

dimulai dari garis start kemudian siswa melakukan sikap kapal terbang yaitu 

berdiri dengan satu kaki dengan tumpuan kaki yang paling kuat, dengan posisi 

badan condong kedepan dan kedua tangan direntangkan lurus sejajar  dengan 

tubuh, pandangan mata lurus kedepan. 

 Setelah melakukan sikap kapal terbang selama 5 detik kemudian siswa 

harus meniti pada tempat yang sudah disiapkan  berupa bambu dengan panjang 4 

m, tinggi dari permukaan tanah 20 cm, kemudian melakukan lompatan kedepan 

dengan satu kaki, dan selanjutnya berlari zig zag dan melewati jembatan 

keseimbangan dan diakhiri dengan melakukan sikap kapal terbang kembali. 

 Permainan “si bolang” dilakukan berangkaian dan tidak terdapat jeda 

waktu dari setiap aktifitas jasmani yang dilakukan, Guru akan mencatat prestasi 

waktu yang dicapai oleh siswa dan data akan di olah sehingga akan mendapatkan 

hasil tingkat kesimbangan masing-masing siswa.   

4.4.4.2 Aturan Permainan 

Aturan permainan “si bolang” adalah sebagai berikut : 

1) Ketika Guru sudah memberikan tanda atau aba-aba  maka siswa akan segera 

memulai permaianan dan  pencatat waktu akan dimulai selama melakukan 

permainan “si bolang” 
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2) Ketika selama melewati tahap-tahap dalam permainan “si bolang” kaki siswa 

terjatuh dan menyentuh tanah, maka harus mengulang  pada tahap tersebut. 

3) Siswa belum dinyatakan berhasil jika belum mengangkat bendera pada ujung 

lintasan.  

4.4.4.3 Poin Permainan “Sibolang” 

4.4.4.3.1 Aspek Sikap Kapal Terbang 

1) Poin 0 jika tidak bisa melakukan sikap kapal terbang. 

2) Poin 1 jika bisa melakukan sikap kapal terbang tidak dengan sempurna 

3) Poin 2 jika melkukan sikap kapal terbang dengan sempurna. 

4.4.4.3.2 Aspek Meniti Bambu 

1) Poin 0 jika kaki menyentuh tananh atau terjatuh. 

2) Poin 2 jika kaki tidak menyentuh tanah atau terjatuh. 

4.4.4.3.3 Aspek Meloncat 

1) Poin 0 jika tidak berhasil meloncati rintangan. 

2) Poin 2 jika berhasil meloncati rintangan 

4.4.4.3.4 Berlari Zig Zag 

1) Poin 0 jika tidak menyentuh kun. 

2) Poin 2 jika berhasil tidah menyentuh kun pada lintasan. 
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4.4.4.3.5  Melewati Jembatan 

1)    Poin 0 Jika tidak berhasil melewati 

2)    Poin 1 jika melewati rintangan kaki menyentuh tanah . 

3)    Poin 2 jika berhasil melewati rintangan kaki tidak menyentuh tanah. 

              Tabel 4.6.Formulir Penilaian Permainan “si bolang”   

 

4.4.4.4 Fasilitas dan Alat Bermain 

 Fasilitas dan alat yang dibutuhkan dalam permainan “si bolang” adalah 

sebagai berikut : 

1) Simpai sebagai tempat untuk melakukan sikap kapal terbang dan sebagai 

tempat untukmeloncat dengan satu kai kedepan. 

2) Balok titian, terbuat dari bambu yang diganakan untuk meniti bambu dengan 

panjang 3 M dan tinggi dari permukaan tanah 20 cm. 

3) Kapur, digunakan untuk memberikan tanda atau garis. 

 

 

No 
Team : 

Poin   

Sikap 

Kapal 

Terbang 

Meniti Meloncat 
Lari zig 

zag 

Melewati 

jembatan 
Jumlah 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.                            
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4) Kun, yang terbuat dari corong minyak, digunakan sebagai rintangan dalam 

berlari zig zag.  

5) Tangga yang terbuat dari bambu digunakan sebagai rintangan dalam melewati 

jembatan. 

6) Stopwatch 

7) Peluit 

 

4.5. Hasil Analisis Data Uji Coba Kelompok Besar. 

Berdasarkan data tabel kuesioner pada uji coba kelompok besar yang 

dilaksanakan pada 04 Januari 2013 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban 

yang sesuai berdasarkan aspek kognitif yaitu siswa dapat memahami 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permaian “si 

bolang” dengan baik, afektif yaitu siswa mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompok serta sportifitas yang baik, dan psikomotor yaitu siswa mampu 

melakukan permainan “si bolang” dengan penuh semangat adalah 88,55%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka pengembangan model 

pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” ini 

memenuhi kriteria “baik” sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Berikut adalah 

tabel penghitungan denyut nadi siswa sebelum dan sesudah melakukan permainan 

“si bolang”  
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Tabel 4.5. Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Kelompok Besar 

Frekuensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah siswa sebelum 

aktifitas 

Jumlah siswa sesudah 

aktifitas 

61-70 3 - 

71-80 17 - 

81-90 10 - 

91-100 - - 

101-110 - 9 

111-120 - 14 

121-130 - 7 

Sumber: Data Penelitian 2013 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa siswa cenderung aktif bergerak 

dalam melakukan permainan “si bolang”. 

Untuk pengisian kuesioner siswa diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Aspek pengetahuan keseimbangan didapat persentase 96,66%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2) Aspek pengetahuan pengertian permainan “si bolang” didapat persentase 

86,66%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3) Aspek pengetahuan cara bermain “si bolang” didapat persentase 86,66%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4) Aspek pengetahuan cara melakukan sikap kapal terbang didapat persentase 

93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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5) Aspek pengetahuan cara meniti bambu didapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

6) Aspek pengetahuan cara berlari zig zag didapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

7) Aspek pengetahuan cara meloncat dengan satu kaki didapat persentase 86,66%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

8) Aspek pengetahuan cara melewati jembatan keseimbangan didapat persentase 

73,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

9) Aspek permainan “si bolang” tidak lebih sulit dari “si bolang” didapat 

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

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

10) Aspek pengetahuan cara berbaris didapat prosentase 83,33%. Berdasarkan 

kriteria yang yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

11) Aspek berdo‟a didapat prosentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 
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12) Aspek pengetahuan perlunya pemanasan sebelum permainan didapat 

persentase 96,66%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini 

telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

13) Aspek tidak kesulitan memainkan permainan “si bolang” melalui pendekatan 

lingkungan pantai di pantai didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  

14) Aspek mudah melakukan sikap kapal terbang didapat persentase 86,66%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

15) Aspek meniti bambu didapat persentase 86,66%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga aspek 

ini dapat digunakan.  

16) Aspek mudah melewati jembatan didapat persentase 96,66%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan.  

17) Aspek mudah meloncat dengan satu kaki didapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

18) Aspek mudah berlari zig zag didapat persentase 90%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan.  
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19) Aspek mudah berlari mengambil bendera didapat persentase 86,66%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan.  

20) Aspek mengakui keunggulan lawan di dapat persentase 80%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

21) Aspek suka dengan permainan “si bolang” di dapat persentase 90%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

22) Aspek semangat bermain di dapat persentase 86,66%. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

23) Aspek tidak memarahi teman jika kalah di dapat persentase 83,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

criteria sangat baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

24) Aspek kekompakan di dapat persentase 93,33%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi criteria sangat baik sehingga 

aspek ini dapat digunakan. 

25) Aspek kerjasama dengan teman satu tim, didapat persentase 100%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 
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26) Aspek keseriusan dan kesungguhan melakukan permaianan didapat persentase 

93,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

27) Aspek tidak melanggar peraturan didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

28) Aspek bisa menghormati lawan bertanding didapat persentase 93,33%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi 

kriteria cukup baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

29) Aspek tidak menentang keputusan wasit didapat persentase 90%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria  baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

30) Aspek kesediaan bermain lagi didapat persentase 86,66%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4.6  Prototipe Produk  

Permainan “si bolang” adalah sebuah aktifitas jasmani yang didalamnya 

terdapat berbagai variasi gerakan yang mengutamakan keseimbangan tubuh, 

permainan “si bolang” dilakukan dengan cara siswa bergantian melewati sebuah 

rintangan yang didalamnya terdapat unsur keseimbangan tubuh, permainan 

dimulai dari garis start kemudian siswa melakukan sikap kapal terbang yaitu 

berdiri dengan satu kaki dengan tumpuan kaki yang paling kuat, dengan posisi 



64 
 

badan condong kedepan dan kedua tangan direntangkan lurus sejajar  dengan 

tubuh, pandangan mata lurus kedepan. 

 Setelah melakukan sikap kapal terbang selama 5 detik kemudian siswa 

harus meniti pada tempat yang sudah disiapkan  berupa bambu dengan panjang 4 

m, tinggi dari permukaan tanah 20 cm, kemudian melakukan lompatan kedepan 

dengan satu kaki, dan selanjutnya berlari zig zag dan melewati jembatan 

keseimbangan dan diakhiri dengan melakukan sikap kapal terbang kembali. 

 Permainan “si bolang” dilakukan berangkaian dan tidak terdapat jeda 

waktu dari setiap aktifitas jasmani yang dilakukan, Guru akan mencatat prestasi 

waktu yang dicapai oleh siswa dan data akan di olah sehingga akan mendapatkan 

hasil tingkat kesimbangan masing-masing siswa.   

Aturan permainan “si bolang” adalah sebagai berikut : 

1)  Ketika Guru sudah memberikan tanda atau aba-aba  maka siswa akan segera 

memulai permaianan dan  pencatat waktu akan dimulai selama melakukan 

permainan “si bolang 

2) Ketika selama melewati tahap-tahap dalam permainan “si bolang” kaki siswa 

terjatuh dan menyentuh tanah, maka harus mengulang  pada tahap tersebut. 

3) Siswa belum dinyatakan berhasil jika belum mengangkat bendera pada ujung 

lintasan. 

 Fasilitas dan alat yang dibutuhkan dalam permainan “si bolang” adalah 

sebagai berikut : 

1) Simpai sebagai tempat untuk melakukan sikap kapal terbang. 
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2) Balok titian, terbuat dari bambu yang diganakan untuk meniti bambu dengan 

panjang 3 M dan tinggi dari permukaan tanah 20 cm. 

3) Kapur, digunakan untuk memberikan tanda atau garis. 

4) Kun, yang terbuat dari corong minyak, digunakan sebagai rintangan dalam 

berlari zig zag.  

5) Tangga yang terbuat dari bambu digunakan sebagai rintangan dalam melewati  

jembatan. 

6) Stopwatch 

7)  Peluit 

 Poin Permainan “sibolang” 

4.4.4.3.5 Aspek Sikap Kapal Terbang 

1)   Poin 0 jika tidak bisa melakukan sikap kapal terbang. 

2)   Poin 1 jika bisa melakukan sikap kapal terbang tidak dengan sempurna 

3)   Poin 2 jika melkukan sikap kapal terbang dengan sempurna. 

4.4.4.3.6 Aspek Meniti Bambu 

1)   Poin 0 jika kaki menyentuh tananh atau terjatuh. 

2)   Poin 2 jika kaki tidak menyentuh tanah atau terjatuh. 

4.4.4.3.7 Aspek Meloncat 

1)   Poin 0 jika tidak berhasil meloncati rintangan. 

2)   Poin 2 jika berhasil meloncati rintangan 
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4.4.4.3.8 Aspek Berjalan melewati jembatan 

1)   Poin 0 jika tidak berhasil melewati. 

2)   Poin 1 jika melewati rintangan kaki menyentuh tanah . 

3) Poin 2 jika berhasil melewati rintangan kaki tidak menyentuh tanah. 

               Tabel 4.7. Formulir Penilaian Permainan “si bolang”   

No Team : 

Poin   

Sikap 

Kapal 

Terbang 

Meniti Meloncat 
Lari zig 

zag 

Melewati 

jembatan 
Jumlah 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.                            
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                                      3 m        3m 

   

   3 m            3m

            

  

                                                   1 m        1m      

                                1m 

          1m           1 m 

                 

         1 m           1 m 

         2 m 

     

 

      Gambar 4.6 Sketsa Permainan (Sumber : penelitian 2012) 
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Keterangan : 

    :  Siswa 

    :  Simpai 

    :  Bambu keseimbangan 

    :  Tangga 

    :  Corong minyak 

    :  Simpai/Ban bekas 

    :  Bendera 

4.7 Pembahasan 

 Dalam pembelajaran gerak dasar keseimbangan melalui permainan “si 

bolang”  terdapat beberapa ranah penjas, yaitu : 

1)    Kognitif, selama pembelajaran gerak dasar keseimbangan melalui permainan 

“si bolang” ini berlangsung kemampuan pemahaman siswa terhadap aturan 

permainan dan strategi yang digunakan siswa saat bermain sangat baik itu 

terlihat dari hasil kuesioner siswa nomor 1,2,4,5,6,9,15,17,18,27, dan 29 yang 

mendapat rata-rata 93,33% 

2)   Afektif, selama pembelajaran gerak dasar keseimbangan melalui permainan 

“si bolang” ini belangsung antusias siswa sangat besar itu terlihat dari 
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kuesioner siswa pada nomor 2,3,4,8,9,10,11,19,22,26,27 dan 28 mendapat 

rata-rata lebih dari 96,66 % yang menunjukan kriteria sangat baik. 

3)   Psikomotor, selama pembelajaran gerak dasar keseimbangan melalui 

permainan “si bolang” ini berlangsung siswa terus bergerak dan keberhasilan 

pada aspek ini terlihat kuesioner siswa pada nomor 2,3,4,5,8,9,10,15,22,24 

dan 29 dengan kriteria menunjukan baik 83,33%. 

 Ada beberapa komponen gerak dasar dalam permainan ini, yaitu : 

1)    Lokomotor, yaitu gerak saat siswa meniti bambu, meloncat kedepan dengan 

satu kaki, berlari zig-zag berjalan melewati jembatan. 

2)     Non lokomotor, yaitu gerak saat siswa melakukan sikap kapal terbang. 

3)    Manipulatif, yaitu gerak saat siswa mengambil bendera pada ujung lintasan. 

Suasana pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui permainan “si 

bolang” ini mendapat nuansa yang berbeda yaitu menggunakan alat yang menarik 

sperti tangga bambu dan simpai. Anak-anak akan semakin tertarik mendapat 

suasana yang berbeda. 

Hasil analisis data dari ahli penjas didapat rata-rata penilaian 87,33%. 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka produk pembelajaran latihan dasar 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” telah memenuhi 

kriteria baik sehimgga dapat digunakan untuk siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 
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Hasil analisis data dari evaluasi pembelajaran I, didapat rata-rata penilaian 

89,33%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk produk 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” telah memenuhi kriteria baik sehimgga dapat digunakan untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Hasil analisis data dari evaluasi pembelajaran II, didapat rata-rata 

penilaian 84,66%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” telah memenuhi kriteria baik sehimgga dapat digunakan untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Hasil analisis data pada uji coba kelompok kecil didapat persentase pilihan 

jawaban yang sesuai pada aspek kognitif yaitu siswa dapat memahami 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permaian “si 

bolang”, afektif yaitu siswa mampu bekerjasama dengan anggota kelompok serta 

sportifitas yang baik, dan psikomotor yaitu siswa mampu melakukan permainan 

“si bolang” dengan penuh semangat didapat rata-rata 81,66%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka produk produk pembelajaran geak dasar 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” telah memenuhi 

kriteria baik sehimgga dapat digunakan untuk siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Hasil analisis data pada uji coba kelompok besar didapat peningkatan 

persentase pilihan jawaban yang sesuai pada aspek kognitif yaitu siswa dapat 
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memahami pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan 

permaian “si bolang”, afektif yaitu siswa mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompok serta sportifitas yang baik, dan psikomotor yaitu siswa mampu 

melakukan permainan “si bolang” dengan penuh semangat didapat rata-rata 

88,55%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka produk produk 

pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” telah memenuhi kriteria baik sehimgga dapat digunakan untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

Hasil Analisis data di lapangan didapat jumlah poin yang diperoleh siswa 

dalam melakukan pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang” adalah 262 poin, sehingga didapat rata-rata poin seluruh 

siswa 8,73 poin. Berdasarkan hasil yang diperoleh siswa produk pembelajaran 

latihan dasar keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” telah 

memenuhi kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.  

Model pembelajaran gerak dasar keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang” merupakan model pengembangan dari pembelajaran 

latihan dasar keseimbangan yang didalamnya terkandung nilai-nilai sesuai dengan 

tujuan penjasorkes. Adapun model pembelajaran ini dirancang sesuai dengan 

karakteristik anak siswa sekolah dasar serta memperhitungkan tingkat kesulitan, 

nilai kompetitif, alokasi waktu, keamanan, dan merupakan model pembelajaran 

yang menyenangkan sehingga dapat membuat siswa tidak merasa bosan. 
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4.8 Kelebihan dan Kelemahan Produk 

4.8.1 Kelebihan Produk 

1)  Permainan “si bolang” ini merupakan suatu alternatif baru dalam  

pembelajaran latihan dasar keseimbangan. 

2)   Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dalam permainan “si bolang” ini 

sangat menonjol. 

3)   Permainan “si bolang” ini menggunakan alat baru yang dimodifikasi 

sehingga suasana pembelajaran latihan dasar keseimbangan melalui 

pendekatan permainan “si bolang” ini sangat menarik dilakukan. 

4.8.2 Kelemahan Produk 

1)  Lapangan tidak dapat digunakan setiap saat, karena harus kering dan tidak 

terdapat genangan air. 

2) Masih ada siswa yang melakukan sikap kapal terbang dengan kurang 

sempurna, karena mengejar kecepatan waktu bukan kesempurnaan saat 

melakukan. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1. Kajian 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” 

yang berdasarkan data pada saat uji coba lapangan (N=30). 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Produk model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” sudah dapat dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu 

berdasarkan hasil analisis data dari evaluasi ahli penjas didapat rata-rata 

persentase  87,33%,  hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran I 

didapat rata-rata persentase 89,33%, dan hasil analisis data dari evaluasi ahli 

pembelajaran II didapar rata-rata persentase 84,66%. berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan maka model pembelajaran keseimbangan ini telah 

memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa Kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Bedono 01. 

2. Produk model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan permainan “si 

bolang” sudah dapat digunakan bagi siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 

Bedono 01. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok kecil 

didapat rata-rata persentase 81,66% dan hasil analisis data uji coba kelompok 
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besar didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 88,55%. 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka model pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” ini telah memenuhi 

kriteria sangat baik sehingga dapat digunakan untuk siswa Sekolah Dasar 

Negeri Bedono 01, faktor yang menjadikan model pembelajaran 

keseimbangan melalui pendekatan permainan “si bolang” dapat diterima oleh 

siswa Sekolah Dasar adalah dari semua aspek uji coba yang ada, lebih dari 

85% siswa dapat mempraktikkan dengan baik. Baik dari pemahaman 

terhadap materi yang telah dilakukan, penerapan sikap dan aktivitas gerak 

siswa yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Secara 

keseluruhan model pembelajaran keseimbangan melalui pendekatan 

permainan “si bolang”  dapat diterima siswa dengan baik, sehingga baik dari 

uji coba kelompok kecil maupun dari uji coba kelompok besar model ini 

dapat di gunakan bagi siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bedono 01 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. 

5.2 Saran  

 

1. Bagi kepala sekolah adalah model pembelajaran keseimbangan melalui 

pendekatan permainan “si bolang” sebagai produk yang telah dihasilkan dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif penyampaian materi 

pembelajaran gerak dasar keseimbangan untuk siswa Sekolah Dasar. 

Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan sehinggga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  
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2. Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar diharapkan dapat mengembangkan 

model-model pembelajaran gerak dasar keseimbangan yang lebih menarik 

lainya untuk digunakan dalam pembelajaran disekolah.  

3. Model pembelajaran permainan “si bolang” ini dapat memudahkan siswa 

melakukan gerak dasar keseimbangan  sesuai dengan karakteristik siswa. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Surat Keputusan Dekan tentang Usulan Pembimbing 

Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES 
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Lampiran 2 

Surat Keputusan Dekan tentang Ijin Penelitian 

Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES 
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Lampiran 3 

Surat Permohonan ijin Penelitian dari SD 
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Lampiran 4 

Hasil Pengamatan Kuesioner Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai 

Skor Penilaian Ahli Penjas 

dan Ahli Pembelajaran 

A G1 G2 

1 Kesesuaian dengan kompetensi dasar 5 4 4 

2 Kejelasan petunjuk permainan 4 4 5 

3 
Ketepatan memilih bentuk/ model permainan 

bagi siswa 
5 5 4 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 4 4 5 

5 
Kesesuaian bentuk/ model permainan untuk 

dimainkan siswa 
4 5 5 

6 
Kesesuaian bentuk/ model permainan dengan 

karakteristik siswa 
5 4 4 

7 
Mendorong perkembangan aspek fisik/ jasmani 

siswa 
5 4 5 

8 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 3 4 4 

9 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 4 

10 
Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa 
4 5 4 

11 
Dapat dimainkan siswa yang terampil maupun 

yang tidak terampil 
5 4 3 

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun putri 4 5 4 

13 Mendorong siswa aktif bergerak 5 5 4 

14 

Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran gerak dasar 

keseibangan melalui permainan “si bolang” 

4 5 4 

15 Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 4 5 4 

Jumlah Skor 65 67 63 

Rata-rata 4,33 4,46 4,2 

Prosentase 87% 89% 85% 
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Keterangan : 

A = Ahli Penjas 

G1 = Guru Penjas / Ahli Pembelajaran I 

G2 = Guru Penjas / Ahli Pembelajaran II 
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Lampiran 5 

Analisis Data Hasil Validasi Ahli Penjas 

   

        
No Aspek yang dinilai Nilai Persentase Kriteria Makna 

  
1 

Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 2 Kejelasan petunjuk permainan 4 80% Baik Digunakan 

 
3 

Ketepatan memilih bentuk/ model 

permainan bagi siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
4 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 
4 80% Baik Digunakan 

 
5 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan untuk dimainkan siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 

6 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan dengan karakteristik 

siswa 

5 100% 
Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
7 

Mendorong perkembangan aspek 

fisik/ jasmani siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
8 

Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 
3 70% Baik Digunakan 

 
9 

Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
10 

Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 

11 

Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun yang tidak 

terampil 

5 100% 
Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
12 

Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putri 
4 80% Baik Digunakan 

 
13 Mendorong siswa aktif bergerak 5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 

14 

Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran keseimbangan 

4 80% Baik Digunakan 

 
15 

Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran 
4 80% Baik Digunakan 

 Rata-rata 4,3333333 87% Baik Digunakan 

            

   

        

        



83 
 

  Analisis Data Hasil Validasi Ahli Pembelajaran I 

   

        No Aspek yang dinilai Nilai Persentase Kriteria Makna 

  
1 

Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 
4 80% Baik Digunakan 

 
2 

Kejelasan petunjuk 

permainan 
4 80% Baik Digunakan 

 
3 

Ketepatan memilih bentuk/ 

model permainan bagi siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
4 

Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan 
4 80% Baik Digunakan 

 

5 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan untuk dimainkan 

siswa 

5 100% 
Sangat 

Baik 
Digunakan 

 

6 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan dengan 

karakteristik siswa 

4 80% Baik Digunakan 

 
7 

Mendorong perkembangan 

aspek fisik/ jasmani siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
8 

Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
9 

Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
10 

Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 

11 

Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun yang tidak 

terampil 

4 80% Baik Digunakan 

 
12 

Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putri 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
13 

Mendorong siswa aktif 

bergerak 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 

14 

Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam pembelajaran 

keseimbangan 

5 100% 
Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
15 

Aman untuk diterapkan 

dalam pembelajaran 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 Rata-rata 4,4666667 89% Baik Digunakan 
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   Analisis Data Hasil Validasi Ahli Pembelajaran II 

   

        No Aspek yang dinilai Nilai Persentase Kriteria Makna 

  
1 

Kesesuaian dengan kompetensi 

dasar 
4 80% Baik Digunakan 

 
2 Kejelasan petunjuk permainan 5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
3 

Ketepatan memilih bentuk/ model 

permainan bagi siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
4 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang 

digunakan 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
5 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan untuk dimainkan siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 

6 

Kesesuaian bentuk/ model 

permainan dengan karakteristik 

siswa 

4 80% Baik Digunakan 

 
7 

Mendorong perkembangan aspek 

fisik/ jasmani siswa 
5 100% 

Sangat 

Baik 
Digunakan 

 
8 

Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
9 

Mendorong perkembangan aspek 

afektif siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 
10 

Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 
4 80% Baik Digunakan 

 

11 

Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun yang tidak 

terampil 

3 70% Baik Digunakan 

 
12 

Dapat dimainkan siswa putra 

maupun putri 
4 80% Baik Digunakan 

 13 Mendorong siswa aktif bergerak 4 80% Baik Digunakan 

 

14 

Meningkatkan minat dan motivasi 

siswa berpartisipasi dalam 

pembelajaran keseimbangan 

4 80% Baik Digunakan 

 
15 

Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran 
4 80% Baik Digunakan 

 Rata-rata 4,2 85% Baik Digunakan 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GERAK 

DASAR KESEIMBANGAN MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN  

“SI BOLANG” PADA SISWA KELAS IIISD N BEDONO 01 

 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok                  : Keseimbangan Gerak 

Sasaran Program : Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Evaluator  : Drs.Bambang Priyono, M.Pd 

Tanggal  : 14 Desember 2012 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, sebagai 

ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan gearak dasar keseimbangan melalui 

pendekatan  permainan “si bolang” 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. 



86 
 

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

kesimpulan. 

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

memberi tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

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. 

 

Kualitas Pembelajaran 

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Ket 

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 

    √  
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7 Mendorong perkembangan aspek fisik/ 

jasmani siswa 

    √  

8 Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 

  √    

9 Mendorong perkembangan aspek afektif 

siswa 

   √   

10 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 

   √   

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun yang tidak terampil 

    √  

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri 

   √   

13 Mendorong siswa aktif bergerak     √  

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran  

   √   

15 Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran 

   √   

 

 

Saran Untuk Perbaikan Pembelajaran 

Petunjuk: 

1. Apabila dilakukan revisi pada pembelajaran ini, mohon dituliskan pada kolom 2. 

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

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

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

 

 

 

Untuk di uji cobakan 

pada kelas yang di kota 

 

Agar memperoleh 

hasil yang valid 

tentang kesesuwaian 

bentuk /model alat 
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Keterampilan sesuai 

pada usia yang sama 

apakah hasilnya relatif 

sama 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Komentar dan saran umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara bentuk, desain alat sudah bagus sesuai karakteristik siswa serta motivasi 

dalam merangsang peserta pembelajaran keseimbangan. 
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Kesimpulan 

 Pembelajaran ini dinyatakan : 

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

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 dangan kesimpulan anda) 

 

     Semarang,………………….. 

      Evaluator 
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Lampiran 7 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GERAK 

DASAR KESEIMBANGAN MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN  

“SI BOLANG” PADA SISWA KELAS IIISD N BEDONO 01 

 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok                    : Keseimbangan Gerak 

Sasaran Program : Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Evaluator  : Adnan Widodo, S.Pd 

Tanggal  : 14 Desember 2012 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, sebagai 

ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan gearak dasar keseimbangan melalui 

pendekatan  permainan “si bolang” 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: 
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5. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

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

kesimpulan. 

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

memberi tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan yang telah disediakan. 

 

Kualitas Pembelajaran 

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Ket 

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 

   √   
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7 Mendorong perkembangan aspek fisik/ 

jasmani siswa 

   √   

8 Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 

   √   

9 Mendorong perkembangan aspek afektif 

siswa 

   √   

10 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 

    √  

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun yang tidak terampil 

   √   

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri 

    √  

13 Mendorong siswa aktif bergerak     √  

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran  

    √  

15 Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran 

    √  

 

 

Saran Untuk Perbaikan Pembelajaran 

Petunjuk: 

4. Apabila dilakukan revisi pada pembelajaran ini, mohon dituliskan pada kolom 2. 

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

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

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

 

 

 

Sarana dan prasarana 

permainan 

 

Kemenangan 

ditentukan 

berdasarkan poin dan 

terdapat unsur 

kompetisi, pada tahap 
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 meniti jarak ditambah 

 

Komentar dan saran umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesimpulan 

 Pembelajaran ini dinyatakan : 

4. Layak untuk digunakan/ uji coba skala besar tanpa revisi 

5. Layak untuk digunakan/ uji coba skala besar dengan  revisi sesuai saran 

6. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala besar 

(mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dangan kesimpulan anda) 

 

     Semarang,………………….. 

      Evaluator 

 

           Adnan Widodo,S.Pd 

          NIP.19640910 198508 

 

Peembelajaran yang dilakukan sudah bagus, permainan yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran gerak dasar keseimbangan. 
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Lampiran 8 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

 

EVALUASI PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GERAK 

DASAR KESEIMBANGAN MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN  

“SI BOLANG” PADA SISWA KELAS IIISD N BEDONO 01 

 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

Materi Pokok                  : Keseimbangan Gerak 

Sasaran Program : Siswa Kelas III Sekolah Dasar 

Evaluator  : Sudiro,S.Pd 

Tanggal  : 14 Desember 2012 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, sebagai 

ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan gearak dasar keseimbangan melalui 

pendekatan  permainan “si bolang” 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: 
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9. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli Penjas. 

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

kesimpulan. 

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

memberi tanda “ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup baik 

4 : baik 

5 : sangat baik 

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

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kolom tambahan yang telah disediakan. 

 

Kualitas Pembelajaran 

 

No Aspek yang dinilai Skala penilaian Ket 

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 

   √   
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7 Mendorong perkembangan aspek fisik/ 

jasmani siswa 

    √  

8 Mendorong perkembangan aspek 

kognitif siswa 

   √   

9 Mendorong perkembangan aspek afektif 

siswa 

   √   

10 Mendorong perkembangan aspek 

psikomotor siswa 

   √   

11 Dapat dimainkan siswa yang terampil 

maupun yang tidak terampil 

  √    

12 Dapat dimainkan siswa putra maupun 

putri 

   √   

13 Mendorong siswa aktif bergerak    √   

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 

berpartisipasi dalam pembelajaran  

   √   

15 Aman untuk diterapkan dalam 

pembelajaran 

   √   

 

 

Saran Untuk Perbaikan Pembelajaran 

Petunjuk: 

7. Apabila dilakukan revisi pada pembelajaran ini, mohon dituliskan pada kolom 2. 

8. Alasan dilakukan revisi, mohon dituliskan pada kolom 3. 

9. Saran untuk perbaikan mohon dituliskan dengan singkat dan jelas pada kolom 4. 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 

 

 

 

Peraturan Permainan 

 

Peraturan 

permainanya agar 

lebih diperjelas, dan 

menambah fariasi 

permainan agar siswa 
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 tidak merasa jenuh 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

Komentar dan saran umum 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesimpulan 

 Pembelajaran ini dinyatakan : 

7. Layak untuk digunakan/ uji coba skala besar tanpa revisi 

8. Layak untuk digunakan/ uji coba skala besar dengan  revisi sesuai saran 

9. Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala besar 

(mohon diberi tanda silang pada nomor sesuai dangan kesimpulan anda) 

 

     Semarang,………………….. 

      Evaluator 

 

               Sudiro,S.Pd  

          NIP. 19600816 198201 1 009 

 

Pembelajaran yang dilakukan sudah sangat bagus karena menggunakan sarana 

dan prasarana yang sangat menarik sehingga siswa merasa senang 
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Lampiran 9 

Draf Uji Coba Kelompok Kecil 

Permainan “si bolang” adalah sebuah aktifitas jasmani yang didalamnya 

terdapat berbagai variasi gerakan yang mengutamakan keseimbangan tubuh, yang 

dilakukan dengan cara siswa bergantian melewati rintangan yang terdapat unsur 

keseimbangan tubuh yaitu, melakukan sikap kapal terbang, meniti bambu, 

meloncat dengan satu kaki, berlari zig zag, melewati jembatan keseimbangan dan 

diakhiri dengan melakukan sikap kapal terbang kembali, dengan luas area 

permainan adalah 15 M x 25 M   

Aturan permainan “si bolang” adalah sebagai berikut : 

1)  Ketika Guru sudah memberikan tanda atau aba-aba  maka siswa akan segera 

memulai permaianan dan  pencatat waktu akan dimulai selama melakukan 

permainan “si bolang 

2) Ketika selama melewati tahap-tahap dalam permainan “si bolang” kaki siswa 

terjatuh dan menyentuh tanah, maka harus mengulang  pada tahap tersebut. 

3) Siswa belum dinyatakan berhasil jika belum mengangkat bendera pada ujung 

lintasan. 

 Fasilitas dan alat yang dibutuhkan dalam permainan “si bolang” adalah 

sebagai berikut : 

1) Simpai sebagai tempat untuk melakukan sikap kapal terbang. 

2) Balok titian, terbuat dari bambu yang diganakan untuk meniti bambu dengan 

panjang 3 M dan tinggi dari permukaan tanah 20 cm. 
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3) Kapur, digunakan untuk memberikan tanda atau garis. 

4) Kun, yang terbuat dari corong minyak, digunakan sebagai rintangan dalam 

berlari zig zag.  

5) Tangga yang terbuat dari bambu digunakan sebagai rintangan dalam melewati  

jembatan. 

6) Stopwatch 

7)  Peluit 
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                                    3 m                3 

m  

 3 m                3 

m 

  

                                             1 m          1 m 

            1 m          1 m 

    1m           1 m 

                 

               1 m           1 m 

 

    2 m 

 

Sketsa Permainan 
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Keterangan : 

    :  Siswa 

    :  Simpai 

    :  Bambu keseimbangan 

    :  Tangga 

    :  Corong minyak 

    :  Simpai/Ban bekas 

    :  Bendera 
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Lampiran 10 

 KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GERAK DASAR 

KESEIMBANGAN MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN  

“SI BOLANG” PADA SISWA KELAS III SD N BEDONO 01 

 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

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 Sekolah Dasar : SD NEGERI BEDONO 1 

Nama   : …………………………………………………. 

Umur   : ………………………………………………… 

Jenis Kelamin  : ………………………………………………… 

Kelas   : ………………………………………………… 
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II.PERTANYAAN 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu tahu kesimbangan gerak?   

2 Apakah kamu tahu permainan “si bolang” ini?   

3 Apakah kamu tahu cara bermain permainan ini?   

4 Apakah kamu tahu cara melakukan sikap kapal terbang?   

5 Apakah kamu tahu cara meniti bambu dengan benar?   

6 Apakah kamu tahu cara belari zig zag?   

7 Apakah kamu tahu cara melompat dengan baik dan benar?   

8 Apakah kamu tahu cara berlari cepat dengan baik dan benar?   

9 Apakah permaianan ini lebih sulit dari pemainan “si bolang” 

yang kamu kenal? 

  

10 Apakah kamu dapat berbaris dengan rapi di lapangan?   

11 Apakah kamu berdo‟a terlebih dahulu sebelum memulai 

pembelajaran penjas? 

  

12 Apakah sebelum melakukan permainan ini perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

  

13 Apakah kamu merasa kesulitan melakukan permainan ini?   

14 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk melakukan sikap 

kapal terbang? 

  

15 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk meniti bambu?   

16 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk melewati 

rintangan jembatan? 

  

17 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk meloncat 

melewati rintangan? 

  

18 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk berlari zig-zag 

melewati rintangan? 

  

19 Apakah dalam permainan ini kamu mudah berlari mengambil 

bendera hingga garis finish? 

  



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Apakah kamu bersedia bermain permainan ini lagi?   

21 Apakah kamu suka dengan permainan ini?   

22 Apakah kamu bersemangat dalam melakukan permainan ini?   

23 Apakah kamu akan tidak memarahi teman satu tim jika tim kamu 

kalah?  

  

24 Apakah kamu akan selalu kompak dalam melakukan permainan 

ini? 

  

25 Apakah dalam permainan ini perlu kerjasama dengan teman satu 

tim? 

  

26 Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain 

permainan ini? 

  

27 Apakah kamu akan melanggar peraturan selama bermain 

permainan ini? 

  

28 Apakah kamu bisa menghormati lawan bertandingmu?   

29 Apakah kamu akan menentang keputusan wasit?   

30 Apakah kamu akan mengakui keunggulan lawan ketika tim kamu 

kalah ? 
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Lampiran 11 

Daftar Siswa Uji Coba Kelompok Kecil dan Jumlah Denyut Nadi Sebelum 

dan Sesudah Kegiatan 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

DENYUT 

NADI 

AWAL 

DENYUT 

NADI 

AKHIR 

1. Muhamad Adi Fanjalu L 62 

 

106 

2. Muh Burhanudin L 74 

 

120 

3. Taufik Qurrohman L 60 

 

109 

 

4. 
Abdul Sakiyul Alim L 61 

 

102 

5. Nur Ikhsan L 72 116 

6. Khusnul Yakin L 78 114 

7. Muhammad Ulin Nuha L 82 127 

8. Muhamad Farid  L 66 110 

9. Ibnu Hasan L 77 118 

10. Bintang L 86 129 
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Lampiran 12 

Hasil Kuesioner Uji Coba Kelompok Kecil (N=10) 

Aspek yang dinilai Jawaban 

yang 

sesuai 

Persentase Criteria 

1. Apakah kamu tahu kesimbangan 

gerak? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

2. Apakah kamu tahu permainan “si 

bolang” ini? 

 

Ya 

 

70% 

 

Cukup baik 

3. Apakah kamu tahu cara bermain 

permainan ini? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

4. Apakah kamu tahu cara melakukan 

sikap kapal terbang? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

5. Apakah kamu tahu cara meniti 

bambu dengan benar? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

6. Apakah kamu tahu cara belari zig 

zag? 

 

Ya 

 

100% 

 

Sangat Baik 

7. Apakah kamu tahu cara melompat 

dengan baik dan benar? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

8. Apakah kamu tahu cara berlari cepat 

dengan baik dan benar? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

9. Apakah permaianan ini lebih sulit 

dari pemainan “si bolang” yang 

kamu kenal? 

 

Tidak 

 

60% 

 

Cukup Baik 

10. Apakah kamu dapat berbaris dengan 

rapi di lapangan? 

 

Ya 

 

100% 

 

Sangat Baik 

11. Apakah kamu berdo‟a terlebih 

dahulu sebelum memulai 

pembelajaran penjas? 

 

Ya 

 

100% 

 

Sangat Baik 

12. Apakah sebelum melakukan 

permainan ini perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

 

Ya 

 

100% 

 

Sangat baik 
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13. Apakah kamu merasa kesulitan 

melakukan permainan ini? 

 

Tidak 

 

80% 

 

Baik 

14. Apakah dalam permainan ini kamu 

mudah untuk melakukan sikap kapal 

terbang? 

 

Ya 

 

90% 

 

Baik 

15. Apakah dalam permainan ini kamu 

mudah untuk meniti bambu? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

16. Apakah dalam permainan ini kamu 

mudah untuk melewati rintangan 

jembatan? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

17. Apakah dalam permainan ini 

kamu mudah untuk meloncat 

melewati rintangan? 

 

Ya 

 

80% 

 

Sangat Baik 

18. Apakah dalam permainan ini kamu 

mudah untuk berlari zig-zag 

melewati rintangan? 

 

Ya 

 

80% 

 

Sangat Baik 

19. Apakah dalam permainan ini kamu 

mudah berlari mengambil bendera 

hingga garis finish? 

 

Ya 

 

80% 

 

Sangat Baik 

20. Apakah kamu akan mengakui 

keunggulan lawan ketika tim kamu 

kalah ? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

21.  Apakah kamu suka dengan 

permainan ini? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 

22. Apakah kamu bersemangat dalam 

melakukan permainan ini? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

23. Apakah kamu akan tidak 

memarahi teman satu tim jika tim 

kamu kalah? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

24. Apakah kamu akan selalu 

kompak dalam melakukan 

permainan ini? 

 

Ya 

 

80% 

 

Baik 
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25. Apakah dalam permainan ini 

perlu kerjasama dengan teman 

satu tim? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

26. Apakah kamu serius atau 

bersungguh-sungguh ketika 

bermain permainan ini? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

27. Apakah kamu akan melanggar 

peraturan selama bermain 

permainan ini? 

 

Tidak 

 

100% 

 

Sangat Baik 

28. Apakah kamu bisa menghormati 

lawan  bertandingmu? 

 

Ya 

 

70% 

 

Cukup Baik 

29. Apakah kamu akan menentang 

keputusan wasit? 

 

Ya 

 

90% 

 

Sangat Baik 

30. Apakah kamu bersedia melakukan 

permainan ini lagi ? 

 

Ya 

 

90% 

 

Cukup Baik 

 

Rata-rata 

  

81,66% 

 

Sumber : Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=10) 
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Lampiran 13 

Draf Uji Coba Kelompok Besar 

Permainan “si bolang” adalah sebuah aktifitas jasmani yang didalamnya 

terdapat berbagai variasi gerakan yang mengutamakan keseimbangan tubuh, yang 

dilakukan dengan cara siswa bergantian melewati rintangan yang terdapat unsur 

keseimbangan tubuh yaitu, melakukan sikap kapal terbang, meniti bambu, 

meloncat dengan satu kaki, berlari zig zag, melewati jembatan keseimbangan dan 

diakhiri dengan melakukan sikap kapal terbang kembali, dengan luas area 

permainan adalah 15 M x 30 M   

Aturan permainan “si bolang” adalah sebagai berikut : 

1)  Ketika Guru sudah memberikan tanda atau aba-aba  maka siswa akan segera memulai 

permaianan dan  pencatat waktu akan dimulai selama melakukan permainan “si 

bolang 

2) Ketika selama melewati tahap-tahap dalam permainan “si bolang” kaki siswa terjatuh 

dan menyentuh tanah, maka harus mengulang  pada tahap tersebut. 

3) Siswa belum dinyatakan berhasil jika belum mengangkat bendera pada ujung lintasan. 

 Fasilitas dan alat yang dibutuhkan dalam permainan “si bolang” adalah 

sebagai berikut : 

1) Simpai sebagai tempat untuk melakukan sikap kapal terbang. 

2) Balok titian, terbuat dari bambu yang diganakan untuk meniti bambu dengan 

panjang 3 M dan tinggi dari permukaan tanah 20 cm. 

3) Kapur, digunakan untuk memberikan tanda atau garis. 
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4) Kun, yang terbuat dari corong minyak, digunakan sebagai rintangan dalam 

berlari zig zag.  

5) Tangga yang terbuat dari bambu digunakan sebagai rintangan dalam melewati  

jembatan. 

6) Stopwatch 

7)  Peluit 
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Sketsa Permainan 
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Keterangan : 

    :  Siswa 

    :  Simpai 

    :  Bambu keseimbangan 

    :  Tangga 

    :  Corong minyak 

    :  Simpai/Ban bekas 

    :  Bendera 
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Lampiran 14 

KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN GERAK DASAR 

KESEIMBANGAN MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN  

“SI BOLANG” PADA SISWA KELAS III SD N BEDONO 01 

 KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

jujurnya. 

5. Berilah tanda contreng ( ) pada salah satu jawaban: Ya/Tidak pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan pilihanmu. 

6. Selamat mengerjakan dan terimakasih. 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Sekolah Dasar : SD NEGERI BEDONO 1 

Nama   : …………………………………………………. 

Umur   : ………………………………………………… 

Jenis Kelamin  : ………………………………………………… 

Kelas   : ………………………………………………… 
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III. PERTANYAAN 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah kamu tahu kesimbangan gerak?   

2 Apakah kamu tahu permainan “si bolang” ini?   

3 Apakah kamu tahu cara bermain permainan ini?   

4 Apakah kamu tahu cara melakukan sikap kapal terbang?   

5 Apakah kamu tahu cara meniti bambu dengan benar?   

6 Apakah kamu tahu cara belari zig zag?   

7 Apakah kamu tahu cara melompat dengan baik dan benar?   

8 Apakah kamu tahu cara berlari cepat dengan baik dan benar?   

9 Apakah permaianan ini lebih sulit dari pemainan “si bolang” 

yang kamu kenal? 

  

10 Apakah kamu dapat berbaris dengan rapi di lapangan?   

11 Apakah kamu berdo‟a terlebih dahulu sebelum memulai 

pembelajaran penjas? 

  

12 Apakah sebelum melakukan permainan ini perlu melakukan 

pemanasan terlebih dahulu? 

  

13 Apakah kamu merasa kesulitan melakukan permainan ini?   

14 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk melakukan sikap 

kapal terbang? 

  

15 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk meniti bambu?   

16 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk melewati 

rintangan jembatan? 

  

17 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk meloncat 

melewati rintangan? 

  

18 Apakah dalam permainan ini kamu mudah untuk berlari zig-zag 

melewati rintangan? 

  

19 Apakah dalam permainan ini kamu mudah berlari mengambil   
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bendera hingga garis finish? 

20 Apakah kamu bersedia bermain permainan ini lagi?   

21 Apakah kamu suka dengan permainan ini?   

22 Apakah kamu bersemangat dalam melakukan permainan ini?   

23 Apakah kamu akan tidak memarahi teman satu tim jika tim kamu 

kalah?  

  

24 Apakah kamu akan selalu kompak dalam melakukan permainan 

ini? 

  

25 Apakah dalam permainan ini perlu kerjasama dengan teman satu 

tim? 

  

26 Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain 

permainan ini? 

  

27 Apakah kamu akan melanggar peraturan selama bermain 

permainan ini? 

  

28 Apakah kamu bisa menghormati lawan bertandingmu?   

29 Apakah kamu akan menentang keputusan wasit?   

30 Apakah kamu akan mengakui keunggulan lawan ketika tim kamu 

kalah ? 
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Lampiran 15 

Daftar Siswa Uji Coba Kelompok Besar dan Jumlah Denyut Nadi Sebelum 

dan Sesudah Kegiatan 

 

NO NAMA DENYUT 

NADI AWAL 

DENYUT 

NADI AKHIR 

1. Farihatul Rosidah 62 102 

2. Ibnu Hasan 78 118 

3. Nur Ikhsan 78 112 

4. Rizqi Arianto 79 107 

5. Ahmad Khusnul Yakin 72 104 

6. Ahmad Sakiyul Alim 70 104 

7. Anjelia 77 115 

8. Bintang 79 119 

9. Enggar 65 107 

10. Intan 68 107 

11. Khusnul Waris 81 125 

12. M.Farid Burhanudin 80 129 

13. M.Farid 87 126 

14. M.Abdul Rizal 63 102 

15. M.Adi Fanjalu 89 122 

16. M.Ahbib 78 127 

17. M.Ulin Nuha 85 115 

18. Rizal Fatoni 84 113 

19. Ninis Rina 64 117 
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20. Lisa Niuatin Niswah 68 109 

21. M.fajar 83 126 

22. Gilang Fahrudin 87 128 

23. Hakam Kaferela 75 111 

24. Kodriyah 79 119 

25. Taufik Kurrohman 86 129 

26. Ana Usriya 74 103 

27. Hadi Amna 74 103 

28. Hasbi Ananta 82 125 

29. M.Nanang Kurniawan 74 108 

30. M. Bahrudin 83 118 
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Lampiran 18 

NO NAMA SISWA L/P TOTAL POIN 

1 
Farihatul Rosidah 

P 7 

2 
Ibnu Hasan 

L 7 

3 
Nur Ikhsan 

L 9 

4 
Rizqi Arianto 

L 8 

5 
Ahmad Khusnul Yakin 

L 8 

6 
Ahmad Sakiyul Alim 

L 8 

7 
Anjelia 

P 8 

8 
Bintang 

L 10 

9 
Enggar 

L 9 

10 
Intan 

P 7 

11 
Khusnul Waris 

L 9 

12 
M.Farid Burhanudin 

L 10 

13 
M.Farid 

L 10 

14 
M.Abdul Rizal 

L 9 

15 
M.Adi Fanjalu 

L 7 
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16 
M.Ahbib 

L 10 

17 
M.Ulin Nuha 

L 9 

18 
Rizal Fatoni 

L 9 

19 
Ninis Rina 

P 8 

20 
Lisa Niuatin Niswah 

P 8 

21 
M.fajar 

L 9 

22 
Gilang Fahrudin 

L 10 

23 
Hakam Kaferela 

L 10 

24 
Kodriyah 

P 8 

25 
Taufik Kurrohman 

L 8 

26 
Ana Usriya 

P 8 

27 
Hadi Amna 

L 9 

28 
Hasbi Ananta 

L 10 

29 
M.Nanang Kurniawan 

L 10 

30 
M. Bahrudin 

L 10 

 
Jumlah 

 262 

 Prosentase  87,3 % 
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Lampiran 19 

Dokumentasi 

Siswa menghitung denyut nadi  

 

Siswa melakukan pemanasan 
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Simpai tempat melakukan sikap kapal terbang 

 

 

 

 

Profil Sekolah 
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Berjalan pada satu garis 

 

                    

 

 

 

Meloncat kedepan dengan satu kaki 
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Berlari zig zag 

 

 

 

Melewati jembatan keseimbangan 
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Siswa melakukan pendinginan 

 

 

 

 

 

Siswa mengisi kuesioner 

 


