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ABSTRAK 

Wahyu Putri Vembriana Dewi. 2014. Model Pengembangan Permainan Fun 
Hockey pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang 
Kabupaten Batang Tahun 2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Agus Pujianto, M.Pd. 

 
Kata kunci: Pengembangan, Permainan Hockey, Permainan Fun Hockey. 
 

Pengembangan harus dilakukan untuk menciptakan variasi baru, sebagai 
alternatif dalam pembelajaran serta untuk memotivasi siswa agar lebih aktif 
dalam bergerak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model 
pengembangan permainan Fun Hockey pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 
Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menghasilkan model pengembangan permainan Fun Hockey dalam pada 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg &Gall 
yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan yang didapat dari 
hasil pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, 
(2) mengembangkan bentuk produk awal (model permainan Fun Hockey), (3) uji 
validasi ahli yaitu menggunakan satu ahli penjas (keterampilan hockey) dan satu 
ahli pembelajaran penjasorkes sekolah menengah atas, serta uji coba skala 
kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi yang kemudian di analisis, 
(4) revisi produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan 
uji coba skala kecil (12 siswa). Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap 
produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji coba lapangan (28 siswa), (6) revisi 
produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan, (7) hasil akhir 
permainan Fun Hockey bagi siswa kelas XI yang dihasilkan melalui revisi uji coba 
lapangan. 

Dari data hasil penelitian, data uji coba skala kecil evaluasi ahli yaitu, ahli 
penjas 74,7% (baik), ahli pembelajaran 84% (baik) dan data uji coba lapangan 
evaluasi ahli yaitu, ahli penjas 81,33% (baik), ahli pembelajaran 89,33% (baik). 
Dari uji coba skala kecil didapat hasil kuesioner dan pengamatan rata-rata 
persentase 84,35% (baik). Sedangkan untuk uji coba lapangan skala besar dari 
hasil kuesioner rata-rata persentase pilihan jawaban yang sesuai 89,42% (baik). 

       Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa model pengembangan 
permainan Fun Hockey ini dapat diterapkan sebagai alternatif model 
pembelajaran penjasorkes bagi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang 
Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Saran bagi guru agar model permainan 
ini dapat menjadi alternatif penyampaian pembelajaran, model permainan ini 
diharapkan pembelajaran akan lebih menarik dan variatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan jasmani adalah wahana untuk mendidik anak. Para ahli 

sepakat, bahwa pendidikan jasmani merupakan alat untuk membina anak muda 

agar kelak mereka mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani 

yang dilakukan dan menjalani pola hidup sehat di sepanjang hayatnya. Tujuan ini 

akan dicapai melalui penyediaan pengalaman langsung dan nyata berupa 

aktivitas jasmani. 

Pendidikan Jasmani pada hakikatnya merupakan pendidikan yang 

dilakukan melalui aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pendidikan pada umumnya, yaitu meningkatkan kualitas hidup siswa secara 

menyeluruh baik secara fisik, psikis, mental, moral maupun sosial agar menjadi 

manusia seutuhnya (Depdiknas, 2003:6). Tujuan pendidikan jasmani di sekolah 

adalah untuk membantu peserta didik meningkatkan keterampilan gerak di 

samping mereka senang dan mau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, 

sehingga diharapkan siswa dapat memiliki keterampilan gerak, pemahaman 

kognitif, dan sifat positif terhadap aktifitas jasmani. 

Pendidikan jasmani yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan 

siswa tentang prinsip-prinsip gerak. Pengetahuan tersebut akan membantu siswa 

mampu memahami bagaimana suatu keterampilan dipelajari hingga tingkatannya 

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

Faktor penunjang dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan jasmani 

adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan 

mendukung. Guru Penjasorkes dalam melaksanakan proses pembelajaran 
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sebisa mungkin membebaskan siswa dengan pembelajaran yang konvensional, 

monoton, dan membosankan. Sudah menjadi tanggung jawab guru Penjasorkes 

membuat siswa memiliki semangat dan motivasi dalam mengikuti pelajaran 

penjasorkes. Oleh karena itu, guru penjasorkes harus lebih kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan model permainan sesuai dengan karakteristik sekolahnya 

masing-masing guna mencapai hasil belajar yang optimal dengan keterbatasan 

sarana dan prasarana, karena pengembangan model pembelajaran penjasorkes 

merupakan salah satu upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian yang terpenting 

dari proses pendidikan secara keseluruhan yang pola mencapai tujuannya 

menggunakan aktivitas jasmani, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah 

perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor.  

Berawal dari pengamatan di lapangan saat observasi awal di SMA N 1 

Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2 

pada tanggal 5 Mei 2014. Prasarana lapangan menjadi satu kendala dalam 

pembelajaran olahraga karena sekolah ini tidak mempunyai lapangan yang 

besar seperti lapangan sepak bola. Maka pembelajaran olahraga di sekolah 

tersebut dilakukan di halaman sekolah yang berfungsi sebagai tempat upacara, 

lapangan basket, lapangan tenis dan lapangan sepak takraw. Saat 

pembelajaran olahraga dengan materi sepak bola, mereka melakukannya 

dengan meminjam lapangan desa. Permainan bola kecil yang diberikan di SMA 

N 1 Bawang adalah permainan tenis meja dan kasti. Pada observasi awal yang 

peneliti amati dalam pembelajaran penjasorkes permainan tenis meja peserta 

didik kurang memperhatikan, pembelajaran permainan bola kecil tidak dilakukan 

di luar ruangan jadi siswa cenderung bosan, dengan terbatasnya sarana dan 
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prasarana membuat siswa terlalu lama menunggu giliran bermain dan akhirnya 

siswa ada yang keluar kelas. Pada permainan kasti pun hampir sama, yang 

berlari mengejar bola hanya siswa yang dekat dengan bola sedangakan yang 

lain hanya diam saja, dapat terlihat jelas bahwa siswa malas untuk bergerak. 

Kesimpulan dua permainan yang diberikan tersebut cenderung membosankan 

dan membuat siswa malas untuk bergerak dengan kurangnya sarana dan 

prasarana serta kurangnya modifikasi dalam permainan. Untuk itu peneliti 

memberikan variasi baru permainan bola kecil yaitu permainan Fun Hockey. 

Fun Hockey adalah permainan modifikasi dari permainan Hockey. 

Hockey dimainkan dengan menggerakkan bola sekecil bola tenis dengan 

stik selebar 5 cm yang bengkok ujungnya dan tidak boleh dipakai bolak balik. 

Permainan ini mengharuskan pemainnya menggunakan stik untuk memainkan 

bola. Karena permainan ini sangat baru bagi siswa, peneliti yakin adanya 

penggunaan alat dalam permainan ini akan mencuri perhatian siswa. Hal ini 

dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam bergerak. Permainan Fun 

Hockey peraturan serta alatnya sudah dimodifikasi dan disesuaikan mengingat 

terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Model pengembangan 

permainan Fun Hockey adalah permainan yang diharapkan mampu membuat 

siswa lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang 

menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran penjasorkes. Permainan ini bisa 

menjadi salah satu alternatif pembelajaran permainan bola kecil yang 

menyenangkan meski permainan ini tidak ada dalam kurikulum SMA. 

Hockey merupakan salah satu permainan yang sedang berkembang di 

dunia olahraga nasional maupun internasional. Meskipun populasi pemain 

hockey di Indonesia masih terbatas, namun telah banyak diselenggarakan 
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kejuaraan baik yang bersifat regional, nasional, antar daerah, maupun 

pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah 

terutama di kalangan Sekolah Mengengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi 

(PT), sedangkan di kalangan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) mulai dikembangkan dengan sarana, prasarana dan aturan 

yang dimodifikasi. Di Jawa Tengah sendiri juga sudah banyak diselenggarakan 

kejuaraan dari Kejurda maupun antar club. Oleh karena itu peneliti mengangkat 

permainan hockey untuk diperkenalkan pada siswa SMA N 1 Bawang. 

Berdasarkan hal tersebut, subyek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI SMA karena mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) untuk semester 2 dengan standar kompetensi yaitu 

mempraktikkan berbagai keterampilan dasar dalam permainan olahraga dengan 

teknik dan taktik, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan kompetensi 

dasar yaitu mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga 

bola kecil serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, percaya diri. 

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengenalkan permainan 

Hockey atau penelitian untuk memberikan alternatif pembelajaran antara lain, 

yaitu Marhadi, mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang dengan tesis berjudul “Developing Hockey Game 

For Learning Media Of Physical Education Sport And Health To Junior High 

School Students” yang dipublikasikan tahun 2012. Skripsi dengan judul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Hockey Popmi pada Pembelajaran 

Penjasorkes di SMA N 1 Boja” oleh Dani Arifian. Duta Cambodia dengan judul 

skripsi “Modifikasi Model Pembelajaran Hockey Menggunakan Gawang dengan 

Peraturan Hockey Indoor di SMA N 1 Boja”. Skripsi “Survey Tingkat Kemampuan 
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Dribble Shooting dari Posisi 45o Sebelah Kanan dan Kiri Terhadap Hasil 

Tembakan ke Gawang dalam Permainan Hockey pada Pemain Putra PON 

Jateng 2007” yang disusun oleh Galuh Sigit Pamungkas.  

Penelitian ini ditujukan untuk menciptakan variasi baru dalam permainan 

bola kecil, momotivasi siswa agar lebih aktif dalam bergerak serta membuat 

alternatif dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

bentuk pengembangan permainan bola kecil. Peralatan permainan Hockey yang 

cenderung mahal kadang menjadi salah satu alasan tidak adanya peralatan 

tersebut di sekolah, dengan modifikasi permainan ini peneliti berusaha membuat 

produk yang mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Serta penulis ingin 

mengenalkan permainan Hockey pada siswa sebagai permainan yang sedang 

berkembang di dunia olahraga, karena cabang olahraga ini masih mempunyai 

peluang yang besar dalam bidang prestasi.  

Dengan demikian penulis mengangkat judul “Model Pengembangan 

Permainan Fun Hockey pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang Tahun 2014” sebagai wahana penciptaan 

pembelajaran penjasorkes yang inovatif, untuk menjadikan pembelajaran yang 

lebih menarik dan menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi perkembangan dan 

pertumbuhan siswa. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Setelah mencermati dari latar belakang di atas, maka permasalahannya 

yang akan di kaji adalah “Bagaimana model pengembangan permainan Fun 

Hockey pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang 

Kabupaten Batang tahun 2014?” 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pengembangan 

permainan Fun Hockey dan mengenalkan Hockey pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tahun 2014. 

1.4 SPESIFIKASI PRODUK 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini berupa 

model permainan Fun Hockey pada siswa kelas XI, yang dapat mengembangkan 

aspek pembelajaran yakni kognitif, afektif, dan psikomotor, dan siswa dapat 

melaksanakan olahraga dengan senang, aktif bergerak, serta dapat 

meningkatkan intensitas fisik sehingga kebugaran jasmani dapat terwujud. 

1.5 PENTINGNYA PENGEMBANGAN  

1.5.1 Bagi Peneliti  

Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

1.5.2 Bagi Siswa 

Mendapatkan pengetahuan baru tentang permainan gerak dasar dalam 

pembelajaran penjasorkes. 

1.5.3 Bagi Guru 

Sebagai dorongan dan motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan 

terobosan-terobosan baru dan variasi mengajar dengan cara memodifikasi 

jenis permainan olahraga sehingga siswa tidak merasa cepat bosan, serta 

siswa lebih aktif bergerak. 

1.5.4 Bagi Lembaga 

Sebagai bahan informasi kepada mahasiswa tentang pengembangan 

model pembelajaran modifikasi permainan gerak dasar.  
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1.6 PEMECAHAN MASALAH 

Model pengembangan permainan Fun Hockey  bagi siswa SMA penting 

untuk dilakukan, mengingat permainan Hockey yang belum diperkenalkan guru 

merupakan permainan yang sedang berkembang dan masih mempunyai peluang 

yang cukup besar dalam bidang prestasi Kejurda, Kejurnas dan PON. Dalam 

modifikasi permainan ini peneliti berusaha membuat produk yang mudah 

didapatkan dan harganya terjangkau. 

Beberapa aspek analisa modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan 

guru tentang: 1) Tujuan, 2) Karakteristik Materi, 3) Kondisi Lingkungan, dan 4) 

Evaluasinya (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:2). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 
 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir secara 

ilmiah dalam rangka untuk pemecahan permasalahan. Pada kajian pustaka ini 

dimuat beberapa pendapat para pakar dan ahli. 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Adang Suherman (2000:1) Pendidikan Jasmani pada dasarnya 

merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan sebagai media 

untuk mencapai perkembangan individu secara menyeluruh. Melalui pendidikan 

Jasmani siswa disosialisasikan ke dalam aktivitas jasmani termasuk keterampilan 

berolahraga. 

Menurut Adang Suherman (2000:17-19) ada dua sudut pandang 

mengenai pendidikan jasmani yaitu : 

a. Pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan 

jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, 

penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata lain 

pendidikan jasmani hanya sebagai pelengkap saja. 

b. Pandangan modern atau sering disebut pandangan holistik, menganggap 

bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang terpilah-

pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai bagian terpadu. Oleh karena 

itu pendidikan jasmani tidak dapat hanya berorientasi pada jasmani saja atau 

hanya untuk kepentingan satu komponen saja. 
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2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Adang Suherman (2000:5) secara umum tujuan penjas dapat 

diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu : 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melaksanakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik 

dari berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness). 

2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, indah, sempurna (skillfull). 

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya, sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap dan tanggung jawab 

siswa. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok/masyarakat. 

Tujuan pendidikan jasmani menurut Annarino (1980) meliputi:  

1. Kawasan fisik terdiri dari; kekuatan, daya tahan, dan kelentukan,  

2. Kawasan psikomotor yang terdiri dari: kemampuan perseptual-motorik 

(keseimbangan, kinestetics, diskriminasi visual, diskriminasi auditory, 

koordinasi visual-motorik, sensitivity tacktile, keterampilan gerak 

fundamental (keterampilan memanipulasi tubuh, memanipulasi objek, dan 

keterampilan ber-olahraga),  

3. Kawasan kognitif atau perkembangan intelektual yang terdiri dari: 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan intelektual.  



10 
 

4. Kawasan afektif yang menyangkut perkembangan personal, sosial dan 

emosional yang terdiri dari: respon kesehatan untuk aktivitas fisik, 

aktualisasi diri, dan penghargaan diri. 

Jadi, tujuan pendidikan jasmani pada umumnya ada empat kategori, 

memacu kepada pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional 

dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan mengembangkan 

kemampuan gerak dasar, menanamkan nilai, sikap dan membiasakan hidup 

sehat. 

2.1.1.2 Model Pembelajaran  

 Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan 

siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Isi yang 

terkandung di dalam model pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Contoh strategi pengajaran 

yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar mengajar adalah manajemen 

kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat bantu pengajaran. Dalam 

pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai pusat dari proses, 

antara lain guru berperan sebagai sumber informasi, pengelola kelas, dan 

menjadi figur yang harus diteladani. Model pembelajaran yang menarik dan 

variatif akan berdampak pada minat maupun motivasi peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas.  

2.1.1.3 Model-model pembelajaran 

1) Model Interaksi Sosial  

Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang yang akan 

dan harus berinteraksi sosial dengan lingkungan lainnya. Dengan demikian, 

http://adf.ly/Jl5X
http://adf.ly/Jkfb
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diharapkan siswa mampu mengembangkan dirinya dan pikirannya untuk 

disumbangkan kepada lingkungan sosialnya. 

2) Model Informasi  

Model ini bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa dalam hal 

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

seperti ini, diharapkan siswa mampu mengakomodasi berbagai macam 

inovasi, melahirkan ide-ide yang berorientasi masa depan, dan mampu 

memecahkan persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya maupun orang lain. 

3) Model Personal  

Model ini bertujuan untuk kepribadian siswa. Fokus utamanya adalah pada 

proses yang memberikan peluang pada setiap siswa untuk mengelola dan 

mengembangkan jati dirinya. 

4) Model Perilaku  

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

utamanya mengenai perubahan tingkah laku ini didasarkan pada prinsip 

rangsangan dan jawaban (Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra, 2000:35-

39). 

 Dari penjelasan dan macam-macam model diatas, disimpulkan bahwa 

sebagai seorang guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan 

pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model 

pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan 

belajar siswa. 
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2.1.1.4 Karakteristik Program Pendidikan Jasmani 

 Terdapat dua pedoman dalam melaksanakan program pendidikan 

jasmani, yaitu Developmentally Appropriate Practices (DAP) dan Instructionally 

Appropriate Practices (IAP) 

a. Developmentally Appropriate Practices (DAP) adalah tugas ajar yang dapat 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat 

membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai harus 

mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik 

setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. 

b. Instructionally Appropriate Practices (IAP) adalah tugas ajar yang diberikan 

merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran 

tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang 

memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan 

belajar secara optimal. 

2.1.2 Pengertian Pengembangan  

Pengembangan dalam pengertian yang sangat umum, berarti 

pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara 

bertahap. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam berbagai bidang kajian dan 

praktik yang berbeda. Abdul Majid (2005:24) mendefinisikan pengembangan 

pembelajaran adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan 

sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan 

kompetensi siswa. Dalam bidang teknologi pembelajaran (instructional 

technology), pengembangan memiliki arti yang agak khusus. Pengembangan 
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berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan 

ke bentuk fisik, mungkin memusatkan perhatiannya tidak hanya analisis 

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

kontekstual (Punaji Setyosari, 2010:218-220).  

2.1.3 Modifikasi  

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para 

guru agar pembelajaran mencerminkan Developmentally Appropriate Practice 

(DAP). Oleh karena itu, DAP temasuk didalamnya “body scaling” atau ukuran 

tubuh siswa, yang harus selalu menjadi prinsip utama dalam memodifikasi 

pembalajaran penjasorkes. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus 

mengembangkan materi pembelajaran dengan cara meruntunkannya dalam 

bentuk aktivitas belajar potensi yang dapat memperlancar siswa dalam 

belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan 

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

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

dan Adang Suherman, 2000:1). 

Pembelajaran permainan dengan menggunakan peraturan terkadang 

menyebabkan siswa susah untuk menerimanya karena belum siap dan 

pengalaman lapangan relatif kurang. Untuk itu pembelajaran dapat dimodifikasi 

dengan cara mengurangi struktur permainan yang sebenarnya hingga 

pembelajaran strategi dasar bermain dapat diterima relatif mudah oleh siswanya. 

Pengurangan strukur tersebut diantaranya:  

1) Ukuran lapangan 

2) Bentuk, ukuran dan jumlah peralatan yang digunakan 

3) Jenis skill yang digunakan 
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4) Aturan 

5) Jumlah pemain 

6) Organisasi permainan 

7) Tujuan permainan. 

Berikut adalah prinsip yang yang dikemukakan oleh Yoyo Bahagia dan 

Adang Suherman (2000: 2-8), yaitu:  

1) Modifikasi Tujuan Pembelajaran 

Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dari 

mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. 

Modifikasi tujuan materi ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan 

materi kedalam tiga komponen, yakni: tujuan perluasan, penghalusan, dan 

tujuan penerapan  

2) Modifikasi Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dalam kurikulum pada dasarnya merupakan 

keterampilan-keterampilan yang akan dipelajari siswa. Guru dapat 

memodifikasi keterampilan yang dipelajari siswa tersebut dengan cara 

mengurangi atau menambah tingkat kompleksitas dan kesulitannya. 

Misalnya dengan cara menganalisa dan membagi keterampilan keseluruhan 

kedalam komponen-komponen lalu melatihnya perkomponen sebelum 

melakukan latihan keseluruhan  

3) Modifikasi Kondisi Lingkungan Pembelajaran 

Modifikasi lingkungan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa klasifikasi seperti peralatan, penataan ruang gerak dalam berlatih, 

jumlah siswa yang terlibat, organisasi atau formasi berlatih  
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4) Modifikasi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyusunan aktifitas belajar yang 

terfokus pada evaluasi skill yang sudah dipelajari siswa pada berbagai 

situasi. Aktivitas evaluasi dapat merubah fokus perhatian siswa dari 

bagaimana seharusnya suatu skill dilakukan menjadi bagaimana skill itu 

digunakan atau apa tujuan skill itu. Oleh karena itu, guru harus pandai-

pandai menentukan modifikasi evaluasi yang sesuai dengan keperluannya. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

memodifikasi  pembelajaran itu penting. Modifikasi dibuat untuk mengoptimalkan 

pembelajaran yang ada kedalam bentuk yang lebih sederhana. Memodifikasi 

lingkungan yang ada dan menciptakan baru, merupakan salah satu alternatif 

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan 

kerakteristik dan perkembangan siswa 

2.1.4 Bermain dalam Pendidikan 

Sukintaka (1992:6), mengatakan bahwa untuk membawa anak pada cita-

cita pendidikan, maka perlu adanya usaha peningkatan kesegaran jasmani, 

sosial, mental, dan moral anak yang dibantu dengan permainan, karena dengan 

permainan anak dapat menampilkan dan memperbaiki keterampilan jasmani, 

sosial, percaya diri, peningkatan moral dan spiritual “fairplay” dan “sportmanship” 

atau bermain dengan jujur, sopan, dan berjiwa olahragawan sejati. Anak yang 

bermain kepribadiannya akan berkembang dan wataknya akan terbentuk juga. 

Adapun makna permainan dalam pendidikan yang diutarakan, yaitu bermain 

mempunyai beberapa sifat :  

a. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan sukarela atas dasar rasa 

senang 
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b. Bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan 

secara spontan 

c. Bermain dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan 

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, 

kadang-kadang memerlukan kerjasama dengan teman, menghormati 

lawan, mengetahui kemampuan teman, patuh pada peraturan dan 

mengetahui kemampuan diri sendiri  

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa bermain sangatlah 

penting dalam membentuk watak dan perkembangan anak. Tentunya sebuah 

permainan didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan.  

2.1.5 Motivasi 

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat 

memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku 

manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya 

sendiri. M. Ngalim Purwanto (2007: 71) mengemukakan definisi motivasi adalah 

pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang agar seseorang tersebut menjadi tergerak hatinya untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Agus Suprijono 

(2009: 163) menjelaskan motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat 

belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah 

perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Sedangkan A.M. 

Sardiman (2007: 75) mengatakan dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 
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belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

Jadi motivasi adalah usaha untuk mendorong keinginan individu dalam 

melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan tertentu. Motivasi merupakan daya 

penggerak dari dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. 

Ada tiga fungsi motivasi menurut Oemar Hamalik (2003: 16) yaitu sebagai 

berikut : 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah artinya menggerakkan perbuatan 

kearah pencapaian tujuan yang diinginkannya. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi berfungsi sebagai mesin, 

besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambannya 

pekerjaan. 

Menurut Elida Prayitno (1989: 10), dikenal dua motivasi, yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik: 

1. Motivasi Intrinsik  

Menurut A.M. Sardiman (2007: 89-90) motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Seorang siswa yang memiliki motivasi intrinsik pasti akan rajin dalam belajar, 

karena tidak memerlukan dorongan dari luar. 
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2. Motivasi Ekstrinsik 

Menurut A.M. Sardiman (2007: 90-91) adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik 

apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak secara langsung bergayut pada 

esensi yang dilakukan. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai 

bentuk motivasi di dalam aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan 

berdasarkan dorongan dari luar. 

2.1.6 Gerak 

Menurut Sugiyanto (2008) gerak adalah rangsangan utama bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Semakin banyak bergerak maka 

semakin baik juga kualitas pertumbuhannya.  

Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa 

lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi 

menjadi tiga, yaitu :  

1) Kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari  satu 

tempat ketempat yang lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti 

loncat dan lompat. 

2) Kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak 

yang memadai, contoh mendorong, menarik dan lain-lain.  

3) Kemampuan manipulatif, lebih banyak melibatkan kemampuan tangan 

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

Purnomo Ananto (2000:3-4) menyatakan juga bahwa motorik dapat diuraikan 

dengan kata seperti otomatis, cepat dan akurat atau dengan kata lain titik 

beratnya adalah pada ketelitian dan ketepatan. 
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Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar 

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas jalan, 

lari, lompat, dan lempar secara efektif dan efisien. 

2.1.6.1 Karakteristik Perkembangan Gerak Adolesensi 

2.1.6.1.1 Perkembangan Fisik 

Menurut Al-Mighwar (2006), ciri-ciri seks sekunder pada remaja 

dibedakan atas jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki 

ditandai dengan berubahnya otot-otot tubuh, lengan, dada, paha dan kaki 

tumbuh menjadi kuat. Di sekitar daerah alat kelamin tumbuh rambut yang 

mulanya hanya sedikit dan halus berwarna terang lalu menjadi gelap lebih kasar 

dan agak kering, juga tumbuh bulu pada betis dan dada. Terjadi perubahan 

suara, kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori meluas sedangkan pada remaja 

putri ditandai dengan membesarnya pinggul, buah dada dan putting susu 

semakin tampak menonjol. Tumbuh rambut dikemaluan, ketiak, lengan dan kaki 

serta kulit wajah. Terjadinya perubahan suara dari suara kanak-kanak menjadi 

lebih merdu (melodious). Kelenjar keringat lebih aktif, kulit menjadi lebih kasar 

dan pori-pori bertambah besar. 

2.1.6.1.2 Peningkatan Penampilan Gerak 

Masa sebelum adolesensi dan adolesensi merupakan saat peningkatan 

penampilan gerak, seperti lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi dan 

sebagainya. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan bagian yang dihasilkan 

oleh pertumbuhan yang berlangsung terus, terutama pertumbuhan yang cepat 

pada masa adolesensi, yang menghasilkan kekuatan dan daya tahan. Demikian 

sumbangan dari unsur koordinasi tidak diragukan lagi dalam menunjang 

peningkatan keterampilan. (Sugiyanto, 2008:5.16) 
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2.1.6.2 Klasifikasi Keterampilan Gerak 

Keterampilan gerak menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra 

(2000:80) yaitu keterampilan gerak lebih berupa kegiatan yang dibatasi dalam 

keluasannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak 

tertentu yang ditampilkan dengan tingkat kecepatan dan kecermatan yang tinggi. 

Pada dasarnya keterampilan merupakan penghalusan gerak dari pola-pola gerak 

dasar. 

2.1.6.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Stabilitas Lingkungan 

Dalam melakukan gerakan keterampilan menghadapi kondisi 

lingkungan yang dapat berubah dan tetap. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, 

maka keterampilan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu : 

1) Keterampilan terbuka (open skill) seperti yang dikemukakan Amung Ma’mun 

dan Yudha M. Saputra (2000:64) adalah keterampilan-keterampilan yang 

melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. 

Sebagai contoh dalam keterampilan ini misalnya pada pukulan-pukulan 

olahraga tennis atau pukulan pada softball yang kedatangan bola dari lawan 

sering tidak bisa diduga sebelumnya, baik dalam hal kecepatannya maupun 

dalam hal arahnya. 

2) Keterampilan tertutup (close skill) adalah keterampilan gerak dimana stimulus 

pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dan 

gerakannya timbul dari dalam diri si pelaku sendiri. Contohnya seperti 

keterampilan-keterampilan yang menjadi ciri olahraga bowling, golf, panahan, 

senam atau renang. Kesemua keterampilan  

dalam olahraga di atas merupakan keterampilan yang ditentukan oleh 

pemain atau pelaku, tanpa harus dibatasi oleh lingkungan sekitar. Lihat pada 
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olahraga panahan misalnya. Si pemanah hanya melepaskan anak panahnya 

dari busur pada saat yang ia rasa tepat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan adalah 

gerakan-gerakan dasar dalam olahraga yang dilakukan menggunakan satu 

teknik gerakan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan 

beberapa hasil secara maksimal. 

2.1.6.2.2 Klasifikasi Berdasarkkan Perbedaan Titik Awal Serta Akhir dari 

Gerakan 

Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:66-67) 

karasteristik keterampilan gerak bisa dibagi 3 kategori, yaitu : 

1) Keterampilan diskrit (discrete skill) diartikan sebagai keterampilan yang 

dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya, yang lebih 

sering berlangsung dalam waktu singkat, seperti melempar bola, gerakan-

gerakan dalam senam artistik, atau menembak. 

2)  Keterampilan berkesinambungan (continuous skill), jenis keterampilan ini 

pelaksanaannya tidak memperlihatkan secara jelas mana awal dan akhir dari 

suatu keterampilan. 

3) Keterampilan serial (serial skill) adalah keterampilan yang sering dianggap 

sebagai suatu kelompok dari keterampilan-keterampilan diskrit, yang 

digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih 

kompleks. 

2.1.6.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Ketepatan Kelompok 

Menurut Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:70-72) 

pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor tersebut 

secara umum dibedakan menjadi 3 hal, yaitu : 
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1) Faktor Proses Pembelajaran (learning process)  

Proses belajar yang baik tentunya harus mendukung upaya 

menjelmakan pembelajaran pada setiap pesertanya. Dengan memahami 

berbagai teori belajar akan memberi jalan tentang bagaimana pembelajaran 

bisa dijelmakan, yang intisari dari adanya kegiatan pembelajaran adalah 

terjadinya perubahan dalam pengetahuan dan perilaku individu peserta 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran gerak, proses belajar yang harus diciptakan 

adalah yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang digariskan oleh 

teori belajar yang diyakini kebenarannya serta dipilih berdasarkan nilai 

manfaatnya. Berbagai tanda serta langkah yang bisa menimbulkan berbagai 

perubahan dalam perilaku peserta didik ketika sedang belajar gerak harus 

diupayakan kehadirannya. Di pihak lain, teori-teori belajar mengarahkan pada 

pemahaman tentang metode pengajaran yang efektif; apakah suatu materi 

pembelajaran cocok disampaikan dengan menggunakan metode keseluruhan 

versus bagian, metode distribusi versus metode padat, metode drill versus 

problem solving, atau metode pengajaran terprogram, semuanya merupakan 

poin-poin yang akan mengarahkan pada pencapaian keterampilan  

2) Faktor Pribadi (personal factor)  

Setiap orang merupakan individu yang berbeda-beda, baik dalam hal 

fisik, mental, emosional, maupun kemampuan-kemampuannya. Dengan 

adanya perbedaan tersebut, maka siswa yang mempelajari gerak ditentukan 

oleh ciri-ciri atau kemampuan dan bakat dari orang yang bersangkutan dalam 

menguasai keterampilan tertentu, sehingga akan semakin mudah untuk 
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menguasai keterampilan yang dimaksud. Ini semua membuktikan bahwa 

faktor pribadi yang mempengaruhi penguasaan keterampilan  

3) Faktor situasional (situational factor)  

Sebenarnya faktor situasional yang dapat mempengaruhi kondisi 

pembelajaran adalah lebih tertuju pada keadaan lingkungan yang termasuk 

dalam faktor situasional itu antara lain seperti tipe tugas yang diberikan, 

peralatan yang digunakan termasuk media belajar, serta kondisi sekitar 

dimana pembelajaran itu dilangsungkan. Faktor-faktor pelaksanaannya akan 

mempengaruhi proses pembelajaran serta kondisi pribadi anak, yang 

kesemuanya terjalin saling menunjang dan sebaliknya. 

2.1.7 Kesegaran Jasmani 

Ismaryati (2006: 40) kebugaran jasmani merupakan kondisi yang 

mencerminkan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas dengan produktif 

tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Menurut Agus Mukhlolid, M.Pd (2004 : 

3) Kesegaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan 

kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti atau berlebihan.  

Menurut pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa kesegaran 

jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan banyak aktivitas tanpa 

merasakan lelah yang berarti. 

Kesegaran Jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 

kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran jasmani 

berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya 

sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Dari hasil seminar kebugaran jasmani 

http://www.sarjanaku.com/2011/09/kesegaran-jasmani-pengertian-fungsi.html
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nasional pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1971 dijelaskan 

bahwa fungsi kebugaran jasmani adalah untuk mengembangkan kekuatan, 

kemampuan, dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap 

manusia. 

Fungsi khusus dari kesegaran jasmani terbagi menjadi tiga golongan 

sebagai berikut: 

A. Golongan Pertama Berdasarkan Pekerjaan 

Misalnya kebugaran jasmani bagi olahragawan untuk 

meningkatkan prestasi, kebugaran jasmani bagi karyawan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, dan kebugaran jasmani bagi 

pelajar untuk mempertinggi kemampuan belajar. 

B. Golongan Kedua Berdasarkan Keadaan 

Misalnya kebugaran jasmani bagi orang-orang cacat untuk 

rehabilitasi, dan kebugaran jasmani bagi ibu hamil untuk 

mempersiapkan diri menghadapi kelahiran. 

C. Golongan Ketiga Berdasarkan Umur 

Bagi anak-anak untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan, dan kebugaran jasmani bagi orang tua untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh ( Agus Mukholid, M.Pd, 2004 : 3).  

Kesegaran jasmani merupakan suatu aspek, yaitu aspek fisik dari 

kesegaran total (Abdul Kadir Ateng,1992:65). Komponen yang terdapat pada 

kesegaran jasmani yaitu: 
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1) Kekuatan dan daya tahan otot  

2) Daya tahan respirasi-kardiovaskuler 

3) Tenaga otot 

4) Kelentukan 

5) Kecepatan  

6) Kelincahan 

7) Koordinasi 

8) Keseimbangan 

9) Ketepatan 

10) Reaksi 

Menurut Mutohir dan Gusril (2004 :72) komponen kesegaran jasmani dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu:  

1. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan (healtah related 

fitness) terdiri dari : daya tahan jantung paru (cardiorespiatory), kekuatan 

otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. 

2. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan (skill related) 

terdiri dari : kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi dan 

kecepatan reaksi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesegaran jasmani adalah 

aspek-aspek kemampuan fisik yang menunjang kesuksesan seseorang dalam 

melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Semakin tinggi tingkat 

Kesegaran jasmani seseorang maka semakin besar pula kemungkinannya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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2.1.8 PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) 

Dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal maka diperlukan 

suatu konsep pembelajaran yang memadai dan relevan. PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) dapat dijadikan model alternatif 

dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, 

efisien, menyenangkan dan jauh dari pembelajaran yang membosankan peserta 

didik. Asmani (2011:59) menjelaskan bahwa definisi PAIKEM adalah sebuah 

pendekatan yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam 

untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan 

penekanan belajar sambil bekerja. Sementara, guru menggunakan berbagai 

sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan, supaya 

pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. 

PAIKEM yang merupakan sinonim dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif dan Menarik. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif 

mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan memecahkan 

masalah. 

b. Inovatif yaitu guru harus menciptakan kondisi belajar dan kegiatan 

pembelajaran yang baru sesuai tuntutan dan perkembangan pendidikan. 

c. Kreatif yaitu guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

d. Efektif yaitu menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 

pembelajaran yakni mencapai tujuan/kompetensi yang ditetapkan. 
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e. Menyenangkan yaitu guru harus mampu menciptakan suasana belajar 

mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya 

tinggi. 

Pelaksanaan Pembelajaran yang mengutamakan aspek keaktifan, 

kreatifitas dan inovatif, sehingga membuat pembelajaran menjadi efektif dan 

menyenangkan, menuntut guru untuk menguasai berbagai metode mengajar 

serta keterampilan dasar mengajar. Penguasaan berbagai metode mengajar 

tersebut akan memberi keleluasaan untuk memilih metode yang sesuai dengan 

tujuan , materi, peserta didik dan aspek-aspek lainnya, sehingga prinsip-prinsip 

PAIKEM dapat diterapkan secara optimal. 

Prinsip-prinsip pembelajaran PAIKEM antara lain: 

a. Mengalami : Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun 

emosional. Melalui pengalaman langsung pembelajaran akan lebih memberi 

makna kepada sisa dari pada hanya mendengarkan; 

b. Komunikasi  : Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi 

antara guru dan peserta didik; 

c. Interaksi  : Kegiatan pembelajarannya memungkinkan terjadinya interaksi 

multi arah.  

d. Refleksi  : Kegiatan pembelajarannya memungkinkan peserta didik 

memikirkan kembali apa yang telah dilakukan. Proses refleksi sangat perlu 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran. 

2.1.9 Pengertian Hockey 

a. Hakekat Permainan Hockey 

Hockey adalah cabang olahraga internasional. Olahraga ini mulai 

berkembang pesat di Bandung, di sana tumbuh banyak club, lalu merembet 
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ke arah Timur, ke Jakarta dan ke Surabaya. Olahraga ini akhirnya juga 

berkembang di Medan. Bahkan di Surabaya yang mengembangkannya, 

kebanyak orang-orang keturunan India. Hockey sudah menjadi olahraga 

nasional sejak tahun 1960-an dan di tahun-tahun berikutnya resmi menjadi 

cabang olahraga prestasi di PON. 

Selanjutnya, dalam sejarah perhokian di Indonesia peranan PON 

sangat besar artinya, karena sejak PON ke II tahun 1951 hockey sudah 

dimasukkan dalam acara sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan 

dalam setiap Pekan Olahraga Nasional setiap empat tahun sekali. Berturut-

turut, data peserta cabang hockey dalam tiap PON adalah sebagai berikut : 

PON II tahun 1951 diikuti 5 daerah, PON III 1953 (6 daerah), PON IV 1957 (7 

daerah), PON V 1961 (6 daerah). Setelah beberapa tahun tidak muncul 

dalam even akbar di Indonesia, pada PON XVII-2008 Hoki kembali 

dipertandingkan. FHI juga mempersiapkan babak kualifikasi untuk PON 2016, 

selain itu juga mempersiapan Asian Games di Indonesia 2018 serta SEA 

Games 2015 Singapura. 

Olahraga Hockey masuk ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang 

Inggris dan Belanda. Peminatnya memang masih terbatas dikalangan 

mahasiswa, orang-orang Inggris, Belanda dan keturunan bangsa India. 

Pelopor Hockey dikalangan bangsa Indonesia ialah pelajar-pelajar sekolah 

Guru Lembang di Bandung Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK) sekitar 

tahun 1932 yang aktif mengadakan pertandingan-pertandingan di Jawa dan 

Sumatera. 

 Hockey adalah olahraga suatu permainan yang kreatif, bahkan 

bisa lebih kreatif dari sepak bola. Berbeda dengan sepak bola yang 
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dimainkan dengan bola berukuran besar yang digerakan dengan kaki dan 

seluruh tubuh kecuali tangan, hockey dimainkan dengan menggerakan bola 

yang sekecil bola tenis dengan stik selebar 5 cm yang bengkok ujungnya dan 

tidak boleh dipakai  bolak balik (Galuh Sigit Pamungkas, 2007:6) 

Hockey adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 

11 pemain. Setiap tim memiliki 1 penjaga gawang, 5 pemain depan, 3 pemain 

tengah dan 2 pemain belakang. Tujuan permainan ini adalah untuk 

memasukan bola ke gawang lawan, pukulan bola hanya boleh menggunakan 

stick hockey, tidak boleh ditendang, dilempar atau di lambungkan dengan 

anggota badan (Carl Ward, 1996; 2). 

Semakin terampil seorang pemain menguasai bola, semakin mudah 

pemain meloloskan diri dari hadangan para pemain lawan, semakin baik pula 

jalannya pertandingan untuk tim. Tetapi titik tolak keterampilan itu adalah 

demi kepentingan seluruh tim. Dengan demikian pemain yang menguasai 

teknik dasar dan keterampilan bermain hockey tidak akan menjadi pemain 

yang baik. 

b. Alat dan Perlengkapan 

1) Bola 

Bola hendaknya dibuat dari kulit putih dan dijahit dengan cara seperti 

pembungkus bola cricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya 

minimum 5,5 ounces dan maksimum 5,75 ounces.  

2) Tongkat Pemukul ( Stick)  

Sebuah stick mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh kurang 

dari 12 ounces dan tidak melebihi 23 ounces untuk wanita dan 28 ounces 

untuk Pria. Stick tersebut mempunyai bagian permukaan yang rata (flat 
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face) di sebelah kirinya, permukaan dari stick di sebelah kiri hingg sampai 

tempat pegangan (handle). Kepala dari stick yang berada di sebelah 

bawah dari sambungan kurang lebih ditengah batang stick haruslah 

terbuat dari kayu. 

c. Teknik Pukulan dalam Permainan Hockey 

1) Push 

 Push merupakan teknik pukulan yang cepat dan keras pada 

permainan hockey, karena hal ini memungkinkan atlet berlari pada berbagai 

kecepatan untuk membawa bola dengan cepat pada arah yang di inginkan 

dengan seketika tanpa memerlukan petunjuk arah sebelumnya atau waktu 

pada saat menggiring bola (FIH, 2012:9). Meskipun ada kekurangan 

kekuatan pada sebuah pukulan, seorang atlet dapat dengan mudah 

melakukan push sebuah bola sejauh 75 meter dengan menggunakan teknik 

yang benar. Berikut adalah cara melakukan push dengan benar: 

a) Tetap memperhatikan bola selam gerakan 

b) Menjaga agar tangan tetap pada bagian yang tepat pada saat 

memegang stik, tangan kanan untuk memberikan kekuatan eksplosif.  

c) Tangan haruslah pada bagian yang tepat dengan tangan kanan di 

dekat bagian tengah dari stik. 

d) Kaki harus melebar dengan tubuh membungkuk dan condong ke 

depan 

e) Bola harus berada di sisi kanan tubuh, disisi luar pundak dan ke arah 

kaki depan (kaki kiri) 

f)    Kekuatan berasal dari gerakan tubuh ke arah bersamaan dengan 

perpanjangan sangat kuat dari tangan kanan 
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g) Menggunakan kedua lengan untuk memberikan gerakn eksplosif 

dengan mengkombinasikan kendali arah tangan kanan dengan tarikan 

ke belakang tangan kiri untuk mengayunkan kepala stik dan bola pada 

arah yang di inginkan. 

2)  Hit 

Dalam permainan ketika memaksimalkan kecepatan bola penting dari 

pada mengalihkan perhatian untuk melepaskannya. Sebagai contoh, ketika 

menembak ke arah gawang, sebuah pukulan yang kerja keras akan 

menggerakan bola menuju target dengan sangat cepat sehingga penjaga 

gawang tidak mempunyai waktu reaksi yang cukup untuk bergerak menahan 

tembakan.  

Pemain harus dapat memukul bola dengan keras secara terus 

menerus dan dengan tepat selama berada di lapangan. Sebagai mana semua 

metode passing lainnya, seorang atlet yang baik harus dapat menggiring bola 

sewaktu bergerak, berlari ataupun diam di tempat. Untuk dapat melakukan hit, 

atlet harus banyak belajar tentunya dengan menggunakan teknik yang benar, 

yaitu :  

a) Perhatian atlet tertuju pada bola sampai saat stik memukul bola. 

b) Stik harus diayun mengikuti garis bola ke arah sasaran, mengendalikan 

stik dari ayunan yang terlalu tinggi. 

c) Kemiringan pergelangan tangan dengan segera sebelumnya sampai pada 

tumbukan. 

d) Meluruskan kedua siku selama mengayun 

e) Mengangkat dan menurunkan lengan 
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f) Memutar bagian atas tubuh dari pinggang di tarik ke atas sewaktu 

mengayun ke belakang dan memukul bola. 

3)  Flik  

Pukulan flik digunakan untuk menaikkan bola dari tanah secara tepat dan 

terarah. Maka dari itu pemain yang baik sering menggunakan flik untuk 

memindahkan bola melewati kepala lawan 

Teknik untuk dapat melakukan flik yang benar sama seperti melakukan push, 

tetapi bola biasanya lebih kedepan dari tungkai kana sebagai tungkai 

tumpuan. 

a. Seluruh bagian bola dipukul 

b. Bagian tangan pada stik (tangan kanan depan dan tangan kiri belakang). 

c. Tangan menyiapkan tindakan tiba – tiba untuk mendorong bola, tetapi 

tanpa ayunan belakang stik. 

4) Scoop  

Pukulan scoop juga digunakan untuk menaikan bola dari tanah. 

Scoop bisa dikuasai lebih mudah dari posisi kanan atas dari flik tetapi 

biasanya kurang tepat. Pukulan scoop biasanya digunakan untuk jarak 

yang sangat tinggi dan panjang tetapi jarang digunakan pada hockey 

modern. Scoop umpan yang pendek dan ceat untuk menjaga atau 

mengurangi tekanan ketika sorang atlet tidak siap menerima pukulan yang 

sesuai. Teknik untuk scoop yang benar yaitu: 

a. Seluruh permukaaan bola dipukul 

b. Bagian tangan pad stik 

c. Bahu kanan dan kaki sedikit maju ke depan di luar bola 
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d. Kadang tindakan menyodok menggunakan pergelangan tangan dan 

tangan  pada stik 

5) Reserve Push  

Reserve push biasanya digunakan untuk lapangan yang berukuran 

kecil, untuk pemain pada posisi yang terbaik. Ujung stik digunakan untuk 

menekan atau menggores bola. Pukulan sama seperti menekan stik ke 

depan, mengunci pergelangan tangan dengan kedua tangan, tetapi 

umumnya adalah tangan kanan. 

6) Reverse Hit 

Pukulan yang tepat dan terkontrol merupakan keahlian yang sangat 

penting dalam memindahkan bola dari kiri ke kanan lebih dari 5 sampai 15 

meter. Pukulan yang asal keras dan tidak terkontrol bisa membuat keragu-

raguan (H.C Dubey, 1999:31). Berikut teknik yang benar: 

a. Untuk gerakan memukul balik, ujung stik dilengkungkan ke bawah depan,  

melalui tanah 

b. Dengan pegangan stik secara bergantian, dengan memegang stik 

dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menjaga kekuatan pada 

ujung stik.  

c. Selama pukulan tangan dijaga untuk saling mendekat, tetapi 

menggunakan pegangan yang kuat pada stik yang mungkin digunakan 

untuk kontrol. 

d. Bola biasanya di mainkan hanya ketika berada di kaki kanan,meskipun 

atlet terlatih akan bermain bola dengan menggunakan kaki kiri. 

d. Peraturan Pertandingan dalam Permainan Hockey 
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Olahraga Hoki adalah permainan yang dipertandingkan oleh 2 (dua) regu, 

yang terdiri atas 11 orang dari masing-masing regu. Peraturan Umum dari 

permainan Hockey adalah sebagai berikut:  

Seorang pemain dilarang untuk: 

1)  Mengangkat stick di atas pundaknya bilamana dapat membahayakan. 

2)  Melakukan permainan yang dapat membahayakan. 

3)  Memukul bola ke udara. 

4)  Menendang atau menahan bola dengan kaki (kecuali penjaga gawang 

sesuai peraturan). 

5)  Memukul, menggigit atau menahan stick lawan. 

6)  Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, menahan atau 

menjatuhkan lawannya. 

Seorang pemain diperbolehkan untuk:  

1) Menahan bola dengan tangan (sesuai peraturan yang berlaku), sepanjang 

bola tersebut jatuh dengan segera, jadi bukan menangkap bola melainkan 

menahan bola dengan telapan tangan yang terbuka.  

2) Di Striking circle hanya penjaga gawang diperbolehkan bermain dengan 

kakinya, menendang dan menahan bola dengan bahagian tubuh badan yang 

mana saja, tetapi tidak boleh berbaring di atas atau di depan bola. 

Hukuman yang dapat diberikan adalah:  

(1)  Free hit/pukulan bebas 

Pukulan bebas dilakukan pada tempat dimana pelanggaran terjadi. 

(2)  Penalty corner short corner 

Penalty corner dapat dilakukan di atas garis pinggi gawang regu yang 

mendapat hukuman di sebelah mana saja, namun sekurang-kurangnya 2,75 
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m dari tiang gawang yang terdekat. Penalty corner ini diberikan bilamana 

seorang diketahui dengan jelas menyentuh bola disebelah daerah gawangnya 

atau disebabkan sesuatu hal yang dilakukannya di dalam D atau striking 

circle.  

(3)  Penalty Stroke 

Penalty stroke diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukan dalam 

D atau striking circle bila seorang pemain yang bertahan dengan jelas 

menghalangi sebuah bola yang akan masuk dengan cara yang tidak 

dibenarkan. Penalty stroke dilakukan dari jarak 7,31 m dari depan gawang. 

Pemain-pemain lainnya harus berada di belakang garis 25 yard. Apabila 

penjaga gawang dapat menahan bola maka regu yang bertahan diberikan 

pukulan bebas (free hit) dari suatu titik 14,63 m dari gawang.  

(4)  Corner hit - long corner 

Corner hit diberikan bilamana seorang pemain dengan tidak sengaja 

memukul atau memainkan bola ke belakang garis gawangnya dari jarak 

kurang dari garis 25 yard. Corner hit tersebut dilakukan dari jarak 9,14 m dari 

tiang gawang terdekat. Untuk hit ini pemain-pemain dari regu yang menyerang 

harus berada di belakang garis D atau striking circle (H.C. Dubey, 1999:110). 

(5) Hit in / pukulan ke dalam  

Bilamana seorang memukul atau menyentuh bola dengan sticknya 

melampaui garis pinggi, hit ini dilakukan di atas garis oleh seorang pemain 

lawan dari tempat dimana bola itu keluar lapangan. Pemain-pemain lain 

dengan sticknya harus berada sekurang-kurangnya dalam jarak 4,55 m dari 

yang memukul bola. Apabila bola yang dipukul oleh seorang penyerang 

melampaui garis gawang maka hitnya atau free hit dilakukan dari suatu titik 
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14,63 pada arah dimana bola tersebut meninggalkan atau keluar lapangan. 

(Tito, 2014:28) 

2.1.10 Karakteristik Modifikasi Permainan Fun Hockey 

Fun Hockey adalah suatu bentuk permainan modifikasi, permainan ini 

diambil dari salah satu cabang olahraga yaitu permainan hockey. Diharapkan 

siswa dalam permainan ini merasa senang saat bermain karena peraturan dan 

alat yang sudah dimodifikasi, oleh karena itu permainan ini bernama Fun Hockey. 

Permainan ini tidak jauh berbeda dengan permainan hockey pada umumnya. 

Yang membedakan dalam permainan ini yaitu pada gawangnya yang berukuran 

mini berjumlah 4 buah dan gawang tersebut diletakkan di setiap pojok lapangan. 

Di depan setiap gawang diberi garis pembatas yang dinamai garis zona terlarang 

dimana pemain tidak boleh memasukkan bola melewati garis tersebut. Pemain 

juga tidak boleh memasukkan bola dari belakang garis tengah, jika pemain 

memasukkan bola melewati garis tersebut maka gol dianggap tidak sah. Dan 

permainan ini tidak ada penjaga gawangnya disesuaikan dengan gawangnya 

yang kecil. Permainan ini terdiri dari 2 tim dengan setiap tim terdiri dari 6 orang. 

Lapangan Fun Hockey berukuran 25m x 15m dan gawang yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan pralon berukuran 75cm x 50cm. Stik atau pemukul terbuat 

dari kayu yang menyerupai stik sesungguhnya namun berbentuk pipih dikedua 

sisinya. Bola yang digunakan yaitu bola kasti.  

Tabel 2.1 Perbedaan permainan Hockey dengan permainan Fun Hockey 

No Perbedaan Hockey Fun Hockey Keterangan 

1.  Bentuk 
lapangan  

91,40m x 55,00m 25m x 15m   Hampir seukuran dengan 
lapangan futsal 

2. Alat yang 
digunakan 

- Stik  
- Bola Hockey 

- Stik 
- Bola kasti  

Stik modifikasi terbuat dari 
kayu dan pipih di kedua 
sisinya. 
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3. Waktu 2 x 35 menit 2 x 10 menit Agar pemain lebih aktif dan 
kompetitif 

4.  Skor Bola masuk 
gawang dalam 
zona circle 

Bola masuk 
gawang 

Bila bolamasuk gawang dari 
luar garis zona terlarang. 

5 Pemain 11 orang 6 orang Menyesuaikan lapangan 

(FIH, 2012). 

Gambar 2.1 Lapangan Permainan Fun Hockey 

 

 

 

Keterangan : 
 

: Gawang 
 

   : Garis zona terlarang 
 

: Bola 
 

 
Cara Bermain : 

1. Permainan dimulai  di garis tengah lapangan dan dipimpin oleh seorang 

wasit. 

2. Di depan setiap gawang terdapat garis pembatas yaitu garis zona terlarang, 

dimana pemain tidak boleh memasukkan bola melewati garis tersebut. 

3. Pemain juga tidak boleh memasukkan bola dari belakang garis tengah. 
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4. Jika pemain memasukkan bola melewati garis tersebut maka gol dianggap 

tidak sah. 

5. Poin didapatkan jika gol sah. 

6. Pelanggaran terjadi jika memukul stik lawan,  bola mengenai kaki dan 

anggota tubuh lainnya. 

7. Jika pelanggaran terjadi maka diberikan pukulan bebas. 

8. Pemain dilarang : 

 

a. Mengangkat stick di atas pundaknya. 

b. Melakukan permainan yang dapat membahayakan. 

c. Memukul bola ke udara. 

d. Menendang atau menahan bola dengan kaki  

e. Memukul, menggigit atau menahan stick lawan. 

f. Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, menahan 

atau menjatuhkan lawannya. 

9. Jika terjadi pelanggaran keras maka pemain diistirahatkan selama 3 menit. 

10. Bila bola keluar, maka tim yang tidak mengeluarkan bola yang memulai 

kembali permainan dari samping lapangan. 

11. Diperbolehkan pergantian pemain saat bola mati. 

12. Dalam permainan ini tidak ada kiper, karena gawang sudah di modifikasi 

sehingga tidak perlu ada kiper. 

13. Waktu permainan 2 x 10 menit 

2.1.11 Kerangka Berpikir 

Salah satu permasalahan kurang berkembangnya proses pembelajaran 

penjasorkes di sekolah adalah terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran 

yang tersedia di sekolah, baik terbatas secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Perbendaharaan permainan bola kecil di SMA N 1 Bawang masih kurang untuk 

pembelajaran. Permasalahan tersebut semakin mendalam dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap proses pembelajaran penjasorkes. 
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Untuk itu, model pengembangan permainan Fun Hockey merupakan 

salah satu upaya yang harus diwujudkan, dimana permainan ini merupakan 

alternatif modifikasi permainan bola kecil. Permainan ini menggunakan bentuk 

ukuran lapangan futsal, stik yang terbuat dari kayu yang mudah dibuat, paralon 

yang dimodifikasi, serta bola yang mudah didapatkan. Model pengembangan 

permainan Fun Hockey adalah permainan yang diharapkan mampu membuat 

siswa lebih aktif bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang 

menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran penjasorkes.  

Oleh karena itu peneliti menciptakan modifikasi pengembangan 

permainan Fun Hockey  yang diharapkan dapat menjadi alternatif pendidik dalam 

pembelajaran penjasorkes khususnya dalam penyampaian materi permainan 

bola kecil. Dalam hal ini peneliti menjadikan siswa kelas XI SMA N 1 Bawang 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang sebagai subjek dan objek dalam 

penelitian ini. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 MODEL PENGEMBANGAN 

Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan berbasis 

penelitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang 

sedang meningkat penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam 

dunia penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. Menurut 

Borg dan Gall seperti yang dikutip Punaji Setyosari (2010:215), penelitian 

pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan adalah suatu yang dijadikan 

objek untuk dikembangkan dengan memacu kreativitas dan inovasi manusia 

yang bertujuan untuk membuat sempurna suatu objek yang dikembangkan. 

Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah-

langkah penelitian atau pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan 

penelitian produk yang dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan 

temuan-temuan tersebut. Melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar 

dimana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil uji 

lapangan. Dalam model pengembangan yang digunakan adalah model 

pengembangan prosedural, karena model ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 

prosedur yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

menghasilkan produk. Dalam setiap pengembangan dapat memilih dan 

menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi 

dan kendala yang dihadapi. 
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Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

langkah utama, yaitu: (1) Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan 

yang didapat dari hasil pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan 

dan kajian pustaka, (2) Mengembangkan bentuk permainan Hockey, (3) Evaluasi 

dari ahli penjas dan ahli pembelajaran, serta uji coba skala kecil, dengan 

menggunakan kuesioner serta evaluasi yang kemudian di analisis, (4) Revisi 

produk pertama, revisi produk berdasarkan hasil dari evaluasi ahli dan uji coba 

skala kecil. Revisi ini digunakan untuk perbaikan terhadap produk awal yang 

dibuat oleh peneliti, (5) Uji coba lapangan, (6) Revisi produk akhir yang dilakukan 

berdasarkan uji coba lapangan, (7) Hasil akhir model pengembangan permainan 

Fun Hockey pada siswa kelas IX SMA Negeri Bawang yang dihasilkan melalui 

revisi uji coba lapangan. 

3.2 PROSEDUR PENGEMBANGAN 

Prosedur pengembangan pada model penyederhanaan permainan ini 

dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 
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Kajian pustaka Observasi dan Wawancara 

Pembentukan produk awal 

 

Uji coba kelompok kecil 

12 Siswa Kelas XI SMA N 1 
Bawang 

Tinjauan Ahli Penjas dan Ahli 

pembelajaran Penjas SD 

 

 

 

Prosedur Pengembangan Fun Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Revisi Produk Pertama 

 

Uji Lapangan 

Siswa Kelas XI SMA N 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang 

 

Revisi Produk Akhir 

 

Produk Akhir 

Permainan Hockey yang telah dimodifikasi 

 

Analisis Kebutuhan 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah permainan ini dapat 

diterapkan sebagai pembelajaran penjasorkes di SMA N 1 Bawang Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang. Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi ke 

sekolah tersebut dengan cara pengamatan lapangan tentang aktivitas siswa 

bermain permainan bola kecil dalam pembelajaran penjasorkes. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah pembuatan produk model permainan Hockey yang dimodifikasi. Dalam 

pembuatan produk yang dikembangkan, peneliti membuat produk berdasarkan 

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

penjasorkes sebagai ahli pembelajaran, serta subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas XI SMA N 1 Bawang Kecamatan Reban Kabupaten Batang. 

3.2.3 Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah membuat produk permainan Fun Hockey, langkah selanjutnya 

adalah produk diuji cobakan kepada siswa kelas XI SMA Negeri Bawang dengan 

sampel 12 siswa. Pengambilan siswa sebagai sampel dilakukan secara random 

sampling dengan tujuan semua siswa memperoleh kesempatan yang sama 

sebagai sampel.  

Pertama siswa diberikan penjelasan mengenai permainan Fun Hockey, 

lalu mempraktekkan permainannya. Kedua, setelah melakukan uji coba skala 

kecil, siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang dilakukan. Tujuan uji 

coba skala kecil ini adalah mengetahui tanggapan awal dari produk yang 

dikembangkan.  

3.2.4 Revisi Produk Pertama 
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Setelah uji coba produk, maka dilakukan revisi produk pertama hasil dari 

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

telah di uji cobakan. 

 

3.2.5 Uji Coba Lapangan  

Setelah mengetahui hasil analisis uji coba skala kecil serta revisi produk 

pertama. Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan 

pada 2 kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

Pertama siswa diberikan penjelasan mengenai permainan Fun Hockey. 

Setelah melakukan uji coba lapangan, siswa mengisi kuesioner tentang 

permainan yang dilakukan.  

3.2.6 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji lapangan yang telah diujicobakan siswa kelas 

XI di SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

3.2.7 Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan yang berupa 

modifikasi model pengembangan permainan melalui Fun Hockey.  

3.3 Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental. Uji coba 

pengembangan menggunakan dua tahap yaitu uji coba skala kecil dan uji coba 

skala besar. Desain uji coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan 

dan manfaat dari produk yang dikembangkan. Data yang diperoleh adalah 

dengan pengamatan dan pemberian angket terhadap siswa kelas XI SMA N 1 

Bawang dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes pada permainan Fun 

Hockey. Jadi, data yang akan diperoleh berwujud deskriptif persentase. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah:  
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1) Evaluasi ahli yang terdiri dari salah satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran. 

2) Uji coba skala kecil yang terdiri 12 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang. 

3) Uji coba lapangan yang terdiri dari 2 kelas XI SMA Negeri 1 Bawang. 

3.4 Cetak Biru Produk 

Cetak biru (blueprint) produk merupakan draf model pengembangan dari uji 

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

selanjutnya (uji coba skala kecil). 

3.4.1 Karakteristik Modifikasi Permainan Fun Hockey 

Fun Hockey adalah suatu bentuk permainan modifikasi, permainan ini 

diambil dari salah satu cabang olahraga yaitu permainan hockey. Diharapkan 

siswa dalam permainan ini merasa senang saat bermain karena peraturan dan 

alat yang sudah dimodifikasi, oleh karena itu permainan ini bernama Fun Hockey. 

Permainan ini tidak jauh berbeda dengan permainan hockey pada umumnya, 

yang membedakan dalam permainan ini yaitu pada gawangnya yang berukuran 

mini berjumlah 4 buah dan gawang tersebut diletakkan di setiap pojok lapangan. 

Di depan setiap gawang diberi garis pembatas yang dinamai garis zona terlarang 

dimana pemain tidak boleh memasukkan bola melewati garis tersebut. Pemain 

juga tidak boleh memasukkan bola dari belakang garis tengah, jika pemain 

memasukkan bola melewati garis tersebut maka gol dianggap tidak sah. Dan 

permainan ini tidak ada penjaga gawangnya disesuaikan dengan gawangnya 

yang kecil. Permainan ini terdiri dari 2 tim dengan setiap tim terdiri dari 6 orang. 

Lapangan Fun Hockey berukuran 25m x 15m dan gawang yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan pralon berukuran 75cm x 50cm. Stik atau pemukul terbuat 
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dari kayu yang menyerupai stik sesungguhnya namun berbentuk pipih dikedua 

sisinya. Bola yang digunakan yaitu bola kasti.  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lapangan Permainan Fun Hockey 

 

 

Keterangan : 

 

: Gawang 

 

   : Garis zona terlarang 

 

: Bola 

 

 

Cara Bermain : 

1) Permainan dimulai  di garis tengah lapangan dan dipimpin oleh seorang 

wasit. 

2) Di depan setiap gawang terdapat garis pembatas yaitu garis zona 

terlarang, pemain tidak boleh memasukkan bola melewati garis tersebut. 

3) Pemain juga tidak boleh memasukkan bola dari belakang garis tengah. 
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4) Jika pemain memasukkan bola melewati garis tersebut maka gol 

dianggap tidak sah. 

5) Poin didapatkan jika gol sah. 

6) Pelanggaran terjadi jika memukul stik lawan,  bola mengenai kaki dan 

anggota tubuh lainnya. 

7) Jika pelanggaran terjadi maka diberikan pukulan bebas. 

8) Pemain dilarang : 

a. Mengangkat stick di atas pundaknya. 

b. Melakukan permainan yang dapat membahayakan. 

c. Memukul bola ke udara. 

d. Menendang atau menahan bola dengan kaki  

e. Memukul, menggigit atau menahan stick lawan. 

f. Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, menahan 

atau menjatuhkan lawannya. 

9) Jika terjadi pelanggaran keras maka pemain diistirahatkan selama 3 

menit. 

10) Bila bola keluar, maka tim yang tidak mengeluarkan bola yang memulai 

kembali permainan dari samping lapangan. 

11) Diperbolehkan pergantian pemain saat bola mati. 

12) Dalam permainan ini tidak ada kiper, karena gawang sudah di modifikasi 

sehingga tidak perlu ada kiper. 

13) Waktu permainan 2 x 10 menit 

3.5 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner yang 

berupa kritik dan saran dari ahli penjas dan narasumber secara lisan maupun 

tulisan sebagai masukan untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari kuesioner siswa terhadap penggunaan produk. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 
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Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli adalah 

berbentuk kuesioner. Alasan memilih kuesioner adalah jumlah subyek yang 

relatif banyak sehingga dapat diambil secara serentak dan dalam waktu yang 

singkat.  

Kepada ahli dan siswa diberikan kuesioner yang berbeda. Kuesioner ahli 

fokuskan pada kenyamanan dalam menggunakan produk. Apakah siswa dapat 

bermain dengan bentuk lapangan dan peraturan permainan yang berbeda 

dengan permainan Hockey pada umumnya.  

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model permainan 

Hockey yang telah dimodifikasi, serta komentar dan saran jika ada. Rentangan 

evaluasi dimulai dari “tidak baik” hingga “sangat baik” dengan cara memberi 

tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

1. Tidak baik 

2. Kurang baik 

3. Cukup baik 

4. Baik 

5. Sangat baik 

Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar 

kompetensi, keaktifan siswa, dan 

kelayakan untuk diajarkan pada siswa 

SMA N 1 Bawang 

15 
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Kuesioner yang digunakan untuk siswa berupa pertanyaan yang harus 

dijawab oleh siswa dengan alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Faktor yang 

digunakan dalam kuesioner meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Cara 

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.2 Skor Jawaban Kuesioner “Ya” atau “Tidak” 

Alternatif Jawaban Keterangan Jumlah Skor 

Ya Positif 1 

Tidak Negatif 0 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner yang 

akan digunakan pada siswa: 

Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa 

No Faktor  Indikator Jumlah 

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktekkan gerakan dalam 

permainan Fun Hockey  yang dimodifikasi 

4 

2 Kognitif Kemampuan siswa dalam memahami peraturan dan 

pengetahuan siswa terhadap model pengembangan 

10 

3 Afektif Menampilkan sikap bermain yang dimodifikasi, sikap 

sportifitas, kerja sama, saling menghargai, kejujuran 

4 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk presentase. Sedangkan 
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data yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif.  

Dalam pengolahan data, persentase diperoleh dengan rumus dari Muhamad 

Ali (1987:184) yaitu :  

  

NP = Nilai dalam %   

n = Adalah nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai/jumlah seluruh data 

Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Persentase 

Persentase Kriteria Klasifikasi 

0 - 20% Tidak Baik Tidak Layak 

20,1 - 40% Kurang Baik Kurang Layak 

40,1 -  70% Cukup Baik Cukup Layak 

70,1 -  90% Baik Layak 

90,1 - 100% Sangat Baik Sangat Layak 

Sumber: Muhamad Ali ( dalam Hidayatul Anisah, 2014:38) 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan Fun Hockey yang berdasarkan data pada saat uji coba skala kecil 

(N=12) dan uji coba lapangan (N=28) pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa produk model permainan Fun Hockey sudah 

dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba. Hal ini berdasarkan hasil analisis 

data dari evaluasi ahli penjas didapat rata-rata persentase 81,33%, hasil analisis 

data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat rata-rata 89,33%. Data awal 

menunjukkan 74,7% dari ahli penjas dan 84% dari ahli pembelajaran. Hasil 

analisis data uji coba kelompok kecil didapat persentase 84,35% dengan kriteria 

baik dan hasil analisis data uji coba lapangan didapat persentase 89,42%. 

Perubahan ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikkan dari pengamatan ahli. Ada 

beberapa perbaikan yang dilakukan untuk menjadikan produk menjadi lebih baik 

lagi, yaitu memperbaiki stik yang sering patah dengan menambahkan plat di 

kedua sisi stik, mempertebal garis lapangan hingga terlihat lebih jelas serta 

memperkecil ukuran lapangan karena terlalu banyak ruang kosong ketika siswa 

bermain. Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada maka produk permainan 

Fun Hockey ini telah memenuhi kriteria baik sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan sehingga aspek ini dapat dikatakan layak sehingga dapat digunakan 

bagi siswa kelas XI. Adanya peningkatan dalam persentase, siswa sudah mulai 

memahami permainan ini. Permainan ini dibuat dengan peraturan yang 
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sederhana sehingga siswa memahaminya dengan mudah. Teknik yang diajarkan 

merupakan teknik dasar sehingga siswa mampu memahami dalam waktu yang 

sebentar, jadi penerapan di lapangan tidak terlalu sulit. Cara bermain permainan 

ini tidak rumit, selama tidak ada pelanggaran permainan tetap berjalan.  

Berdasarkan kriteria yang ada maka pembelajaran melalui permainan Fun 

Hockey  ini telah memenuhi kriteria baik sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan sehingga aspek ini dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di 

SMA Negeri 1 Bawang  

Faktor yang menjadikan model permainan Fun Hockey dapat diterima 

oleh siswa SMA kelas XI  adalah dari semua aspek uji coba yang ada. Sebagian 

besar dari jumlah keseluruhan siswa dapat mempraktekkan permainan Fun 

Hockey dengan baik. Pertemuan awal saat pengenalan permainan ini siswa 

sangat tertarik, hal ini sangat membantu untuk pengenalan yang selanjutnya. 

Latihan kontrol bola dan passing yang dilakukan berulang-ulang menjadikan 

siswa semakin terbiasa. Permainan ini tidak begitu sulit bagi siswa karena siswa 

telah memahami pada dasarnya permainan ini seperti permainan futsal atau 

sepak bola hanya saja menggunakan stik. Secara keseluruhan model permainan 

Fun Hockey dapat dijadikan alternatif pembelajaran penjasorkes yang efektif.  

Dari uji coba skala kecil maupun dari uji lapangan model ini dapat digunakan 

untuk siswa kelas XI SMA Negeri 1 Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten 

Batang. 
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5.2 Saran 

Peneliti mempunyai beberapa saran untuk produk ini, antara lain: 

1) Disarankan model permainan Fun Hockey digunakan sebagai 

alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran permainan bola 

kecil di tingkat sekolah menengah atas.  

2) Bagi guru penjasorkes, disarankan menggunakan model permainan 

Fun Hoockey karena permainan ini mempunyai daya tarik sehingga 

dapat menambah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

penjasorkes.  

3) Disarankan kepada pihak sekolah untuk ikut serta dalam event 

kejuaraan Hockey, karena peluangnya besar di bidang prestasi. 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Bawang  

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester  : XI / 2 (dua) 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit (1 x pertemuan) 

Standar Kompetensi  : 

- Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar dalam permainan 

olahraga dengan teknik dan taktik, dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

 Kompetensi Dasar               :     

- Mempraktekkan keterampilan bermain salah satu permainan 

olahraga bola kecil serta nilai kerjasama, kejujuran, menghargai, 

percaya diri.. 

A. Tujuan Pembelajaran 

- Siswa dapat bermain Hockey (Fun Hockey) dengan peraturan 

sederhana atau dimodifikasi. 

B. Materi Pembelajaran 

- Bermain Fun Hockey dengan peraturan yang sederhana atau 

dimodifikasi. 

C. Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Demonstrasi  

- Latihan  

- Tanya Jawab  

 

D. Langkah–langkah Kegiatan Pembelajaran  
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a) Kegiatan Awal  

- Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan 

- Melakukan passing terhadap temannya sekaligus melatih 

kontrol bola. 

 

 

 

 

 

b)  Kegiatan Inti  

- Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang permainan 

Fun Hockey, cara bermain dan aturan-aturan yang berlaku dalam 

permainan Fun Hockey 

- Melakukan permainan Fun Hockey 

- Mempraktekakan rangkaian permainan Fun Hockey dengan 

menjunjung tinggi sportivitas, kerjasama dan kejujuran 

 

 Gambar 4.11 Permainan Fun Hockey 
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Keterangan : 

: Gawang 

    : Garis zona terlarang 
: Bola 

1) Lapangan dan Peralatan  

- Bentuk  : Persegi panjang (lapangan futsal). 

- Ukuran  : panjang 20 meter dan lebar 15 meter (disesuaikan 

dengan lapangan sekolah). 

- Alat  : Stik, bola, gawang. 

- Garis  : menggunakan lakban. 

2) Peraturan permainan Jumpgoso 

- Lama permainan, yaitu 2 x 10 menit. Dengan lokasi waktu yang lebih 

sedikit diharapkan pemain lebih aktif dalam bergerak.  

- Pemain, berjumlah 12 pemain. Setiap regunya terdapat 6 pemain. 

3) Cara bermain permainan ini yaitu: 

14. Permainan dimulai  di garis tengah lapangan dan dipimpin oleh 

seorang wasit. 

15. Di depan setiap gawang terdapat garis pembatas yaitu garis 

zona terlarang, dimana pemain tidak boleh memasukkan bola 

melewati garis tersebut. 

16. Pemain juga tidak boleh memasukkan bola dari belakang garis 

tengah. 

17. Jika pemain memasukkan bola melewati garis tersebut maka 

gol dianggap tidak sah. 

18. Poin didapatkan jika gol sah. 

19. Pelanggaran terjadi jika memukul stik lawan,  bola mengenai 

kaki dan anggota tubuh lainnya. 

20. Jika pelanggaran terjadi maka diberikan pukulan bebas. 

21. Pemain dilarang : 

g) Mengangkat stick di atas pundaknya. 

h) Melakukan permainan yang dapat membahayakan. 
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i) Memukul bola ke udara. 

j) Menendang atau menahan bola dengan kaki  

k) Memukul, menggigit atau menahan stick lawan. 

l) Menghalangi lawan dengan badan atau stick, mendorong, 

menahan atau menjatuhkan lawannya. 

22. Jika terjadi pelanggaran keras maka pemain diistirahatkan 

selama 3 menit. 

23. Bila bola keluar, maka tim yang tidak mengeluarkan bola yang 

memulai kembali permainan dari samping lapangan. 

24. Diperbolehkan pergantian pemain saat bola mati. 

25. Dalam permainan ini tidak ada kiper, karena gawang sudah di 

modifikasi sehingga tidak perlu ada kiper. 

c) Kegiatan Akhir  

           1.  Berbaris kemudian duduk istirahat 

           2.  Koreksi secara keseluruhan 

           3.  Presensi 

           4.  Berdoa 

d) Sumber Belajar 

- Buku Penjasorkes 

- Buku referensi tentang modifikasi permainan  

 

Batang, 12 November 2014 
  
 Praktikan 

 

       Wahyu Putri Vembriana D 

       NIM. 6101410074 
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Lampiran 6 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI  

EVALUASI MODEL PERMAINAN FUN HOCKEY SMA N 1 BAWANG 

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Hockey 

Evaluator  : Drs. Uen Hartiwan, M.Pd 

Tanggal  : 12 November 2014 

 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan model permainan Fun 

Hockey yang efektif dan efisien untuk proses pengembangan Penjaskes yang 

dimodifikasi. Sehubungan 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 (Keterampilan Hockey) 

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

umum, serta kesimpulan. 

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

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

 

Keterangan : 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 
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A. Kualitas Model Permainan 

No. 
Aspek yang dinilai 

Skala penilaian 
Komentar 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 
  √  

 
 

2 Kejelasan petunjuk 

permainan. 
   √ 

 
 

3 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi 

siswa. 

   √ 

 

 

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

   √ 

 

 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

  √  

 

 

6 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan.    √ 
 Berubah setelah ada 

perbaikan (baik) 

7 Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 
   √ 

 
 

8 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 
   √ 

 
 

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 
   √ 

 
 

10 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 
   √ 

 
 

11 Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

  √  

 

 

12 Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 
   √ 
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13 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 
   √ 

 
 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam permainan Fun 

Hockey 

   √ 

 

 

15 Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan Fun Hockey 

  √  

 

 

B. Komentar dan saran umum 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

       Layak untuk digunakan/uji coba skala besar tanpa revisi 

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

       Tidak layak digunakan/uji coba skala besar 

(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 

Batang,  12 November 2014 

 

Ada perbaikan alat karena sering patah. 

√ 

√ 
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Lampiran 7 

LEMBAR EVALUASI UNTUK AHLI 

EVALUASI MODEL PERMAINAN FUN HOCKEY SMA N 1 BAWANG 

KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok  : Permainan Hockey 

Evaluator  : Subagyono, S.Pd Jas. 

Tanggal  : 12 November 2014 

 

 Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, 

sebagai ahli Pendidikan Jasmani terhadap pengembangan model permainan Fun 

Hockey yang efektif dan efisien untuk proses pengembangan Penjaskes yang 

dimodifikasi. Sehubungan 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 Pembelajaran 

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

umum, serta kesimpulan. 

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

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

 

Keterangan : 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

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

disediakan dan apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan 

yang telah disediakan. 
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D. Kualitas Model Permainan 

No. 
Aspek yang dinilai 

Skala penilaian 
Komentar 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 
  √  

 
 

2 Kejelasan petunjuk 

permainan. 
   √ 

 
 

3 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi 

siswa. 

   √ 

 

 

4 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

   √ 

 

 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan dengan 

karakteristik siswa. 

   √ 

 

 

6 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan.    √ 
 

 

7 Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 
    

√ 
 

8 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa. 
    

√ 
 

9 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa. 
    

√ 
 

10 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 
   √ 

 
 

11 Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

   √ 
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12 Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 
   √ 

 
 

13 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 
    

√ 
 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam permainan Fun 

Hockey 

   √ 

 

 

15 Aman untuk diterapkan 

dalam pengembangan 

permainan Fun Hockey 

   √ 

 

 

E. Komentar dan saran umum 

 

Sudah baik, sarana prasarana perlu ditingkatkan. 

Garis lapangan dipertebal. 

 

F. Kesimpulan 

Model permainan ini dinyatakan: 

       Layak untuk digunakan/uji coba skala besar tanpa revisi 

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

       Tidak layak digunakan/uji coba skala besar 

(mohon beri tanda “  ” pada kolom sesuai kesimpulan) 

Batang,  12 November 2014 

Evaluator 

√ 
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Lampiran 8 

KUESIONER SISWA 

MODEL PERMAINAN FUN HOCKEY SMA N 1 BAWANG KECAMATAN 

BAWANG KABUPATEN BATANG 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

jujurnya.  

2. Jawablah secara runtut dan jelas. 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberi tanda silang pada huruf a atau b 

sesuai dengan pilihanmu.  

4. Selamat mengisi dan terima kasih. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

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

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

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

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

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

II. PERTANYAAN 

A. KOGNITIF 

1. Apakah kamu mengetahui permainan Hockey ? 

a. Ya   

b. Tidak  

2. Apakah menurut kamu permainan Hockey merupakan permainan sulit ? 

a. Ya   

b.  Tidak  
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3. Apakah kamu merasa kesulitan saat mendrible bola Hockey dengan satu sisi 

stik? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah kamu merasa kesulitan saat memasukan bole ke dalam gawang 

yang di jaga oleh Keeper? 

a. Ya   

b. Tidak  

5. Apakah Fun Hockey merupakan permainan sulit? 

a. Ya  

b. Tidak 

6. Apakah menggunakan dua sisi stik lebih mudah untuk mengontrol bola Fun 

Hockey? 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah lebih mudah memasukan bola ke dalam gawang dalam permainan 

Fun Hockey tanpa penjaga gawang? 

a. Ya 

b. Tidak 

8.  Apakah kamu mengetahui perbedaan antara permainan Hockey pada 

umumnya dengan permainan Fun Hockey? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apakah kamu mengetahui fungsi garis zona terlarang di dalam lapangan 

permainan Fun Hockey? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apabila terjadi suatu pelanggaran berat dalam permainan Fun Hockey , 

apakah akan diberikan pinalti ? 

a. Ya 

b. TIdak 
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Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN GERAK MODEL PERMAINAN  

FUN HOCKEY  SMA N 1 BAWANG KECAMATAN BAWANG 

KABUPATEN BATANG  

 

A. Aspek Psikomotorik  

1) Mendorong bola 

1. Tangan kiri memegang ujung stik sebagai penggerak, tangan 

kanan memegang tengah stik. 

2. Kaki melebar dengan tubuh membungkuk dan condong 

kedepan. 

3. Bola ada disisi kanan tubuh, disisi luar pundak dan kearah kaki 

depan (kaki kiri) 

4. Menggunakan kedua lengan untuk memberikan gerak eksplosif 

dengan mengombinasikan kendali arah tangan kanan dengan 

tarikan ke belakang, tangan kiri untuk mengayunkan kepala stik 

dan bola pada arah yang diinginkan. 

2) Menggiring bola 

1. Tangan kiri memegang ujung stik sebagai penggerak, tangan 

kanan memegang tengah stik agak ke bawah. 

2. Dalam posisi lari normal, lebih bungkuk dari lari biasanya tapi 

seimbang dan rileks. 

3. Agar mudah dikendalikan bola berada didepan kaki atau 

disamping kanan. 

4. Perkenaan bola pada kepala stik. 

 3)   Mengontrol Bola 

1. Tangan kiri memegang ujung stik, tangan kanan sedikit 

kebawah untuk mendapatkan kontrol maksimal. 

2. Mendorong bola ke depan, kemudian ditarik ke belakang. 
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3. Menarik bola ke samping kanan, kemudian ditarik sebaliknya. 

4. Bola selalu dekat dengan stik 

4) Posisi Awal 

1. Posisi kaki lurus, badan agak membungkuk, stik tidak menempel 

lantai 

2. Posisi kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, badan tegak, stik tidak 

menempel lantai 

3. Posisi kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, badan agak 

membungkuk, stik tidak menempel lantai 

4. Posisi kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, badan agak 

membungkuk, stik menempel lantai 

PETUNJUK :  

1) Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3) Petunjuk skor penilaian : 

1  : Kurang (apabila dapat melakukan 1 aspek dalam indikator tersebut) 

2  : Cukup (apabila dapat melakukan 2 aspek dalam indikator tersebut) 

3  : Baik (apabila dapat melakukan 3 aspek dalam indikator tersebut) 

4   : Sangat Baik (apabila dapat melakukan 4 aspek dalam indikator 

tersebut) 

B. Aspek Afektif 

Empat sikap yang diharapkan dalam mengikuti pembelajaran permainan Fun 

Hockey :  

1) Kerjasama   

Siswa melakukan usaha untuk mencapai tujuan bersama. 

2) Toleransi 

Siawa mempunyai sikap toleran kepada sesama 

3) Jujur   

Siawa tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku, lurus hati. 
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4) Tanggung Jawab 

Siswa wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi kesalahan 

bisa dipersalahkan. 

PETUNJUK :  

1) Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

2) Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai 

dengan indikator pengamatan. 

3) Petunjuk penilaian : 

Beri tanda “  ” apabila siswa dapat melakukan sikap dalam indikator 

tersebut. 
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Lampiran 10 

DAFTAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BAWANG 

KABUPATEN BATANG  

( SAMPEL UJI COBA SKALA KECIL ) 

No. NAMA 
 

JENIS KELAMIN 

1 A Khamid L 

2 Anggar S L 

3 Asep Adi L 

4 Eko Budi L 

5 Fadzil A Z L 

6 Hendra S L 

7 Eli Faizah P 

8 Imanudin L 

9 Lusi Asih P 

10 Kustiyono L 

11 Thoriq L 

12 Rendra E L 
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Lampiran 11 

Tabel Pengamatan Gerak Psikomotorik 

No Nama Siswa 

Tingkat Kemampuan 

Mendorong 

Bola 

Menggiring 

Bola 

Mengontrol 

Bola 

Posisi Awal 

1 A Khamid 3 4 4 4 

2 Anggar S 4 4 4 4 

3 Asep Adi 4 3 4 4 

4 Eko Budi 4 3 3 4 

5 Fadzil A Z 3 4 4 4 

6 Hendra S 4 3 3 3 

7 Eli Faizah 3 3 4 4 

8 Imanudin 3 3 4 3 

9 Lusi Asih 4 4 3 3 

10 Kustiyono 3 4 4 4 

11 Thoriq 4 3 4 3 

12 Rendra E 4 4 3 4 

Jumlah 43 42 44 44 

Rata-rata 3,6 3,5 3,7 3,7 

Presentase 89,6% 87,5% 91,7% 91,7% 
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Lampiran 12 

Tabel Aspek Afektif Siswa Melakukan Permainan Fun Hockey 

No 
Nama 

Siswa 

Tingkat Kemampuan 
Jumlah 

skor  
Kerja-

sama 
Toleransi Jujur 

Tanggung 

Jawab 

1 A Khamid     3 

2 Anggar S     3 

3 Asep Adi     3 

4 Eko Budi     3 

5 Fadzil A Z     3 

6 Hendra S     3 

7 Eli Faizah     4 

8 Imanudin     3 

9 Lusi Asih     4 

10 Kustiyono     3 

11 Thoriq     3 

12 Rendra E     4 

Jumlah  39 

Rata-rata  3,25 

Presentase  81,25% 
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Lampiran 13 

Tabel Hasil Kuesioner Siswa dalam Uji Coba Skala Kecil 

No. Aspek yang Dinilai Jawaban % 
Kriteri
a 

ASPEK KOGNITIF 

1. 
Apakah kamu mengetahui permainan Hockey ? 

 
Ya 77,78 Baik 

2. 
Apakah menurut kamu permainan Hockey 
merupakan permainan sulit ? 

 
Ya 77,78 Baik 

3. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat mendrible 
bola Hockey dengan satu sisi stik? 

 Ya 70,37 Baik 

4. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat 
memasukan bole ke dalam gawang yang di jaga 
oleh Keeper? 

 

Ya 70,37 Baik 

5. 
Apakah Fun Hockey merupakan permainan 
sulit? 

 
Tidak 96,63 

Sangat 
Baik 

6. 
Apakah menggunakan dua sisi stik lebih mudah 
untuk mengontrol bola Fun Hockey? 

 
Ya 88,89 Baik 

7.  
Apakah lebih mudah memasukan bola ke dalam 
gawang dalam permainan Fun Hockey tanpa 
penjaga gawang? 

Ya 96,63 
Sangat 
Baik 

8. 
Apakah kamu mengetahui perbedaan antara 
permainan Hockey pada umumnya dengan 
permainan Fun Hockey? 

Ya 70,37 Baik 

9. 

Apakah kamu mengetahui fungsi garis zona 
terlarang di dalam lapangan permainan Fun 
Hockey? 
 

Ya 96,63 
Sangat 
Baik 

10. 
Apabila terjadi suatu pelanggaran berat dalam 
permainan Fun Hockey , apakah akan diberikan 
pinalti ? 

Ya 70,37 Baik 
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Lampiran 14 

DAFTAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 BAWANG 

KABUPATEN BATANG  

( SAMPEL UJI COBA LAPANGAN ) 

No. NAMA 
 

JENIS KELAMIN 

1 Abdul Khamid L 

2 Addela H P P 

3 Afifah K P 

4 Afra Nabila P 

5 Anggar S L 

6 Asep Adi N L 

7 Avinda D S P 

8 Devi Irma L S P 

9 Devi Putri A D P 

10 Dinda Putri N P 

11 Dwi Astuti P 

12 Ekayanti P 

13 Eko Budi K L 

14 Eli Faizah P 

15 Fadzil Alfi Z L 

16 Fida W N P 

17 Hendra S L 

18 Imanudin L 

19 Indah M P 

20 Kustiyono L 

21 Lusi Asih F P 

22 Lutfiyani P 

23 M Thoriq A L 

24 Nur Cholifah P 

25 Rendra E L 

26 Rizal B L 

27 Sri Irnaeni A P 

28 Yani Yuniati P 
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Lampiran 15 

Tabel Pengamatan Gerak Psikomotorik Uji Coba Lapangan 

No Nama Siswa 
Tingkat Kemampuan 

Mendorong 
Bola 

Menggiring 
Bola 

Mengontrol 
Bola 

Posisi Awal 

1 Abdul Khamid 3 4 3 3 

2 Addela H P 3 4 3 4 

3 Afifah K 3 3 3 3 

4 Afra Nabila 4 4 3 4 

5 Anggar S 4 4 4 4 

6 Asep Adi N 3 4 3 4 

7 Avinda D S 4 3 3 4 

8 Devi Irma L S 4 3 3 4 

9 Devi Putri A D 3 4 4 4 

10 Dinda Putri N 4 4 4 4 

11 Dwi Astuti 3 3 4 4 

12 Ekayanti 4 4 4 4 

13 Eko Budi K 4 4 4 4 

14 Eli Faizah 4 4 4 4 

15 Fadzil Alfi Z 4 4 4 4 

16 Fida W N 4 4 3 4 

17 Hendra S 4 3 3 4 

18 Imanudin 4 4 3 4 

19 Indah M 3 4 4 4 

20 Kustiyono 4 3 4 4 

21 Lusi Asih F 4 4 4 4 

22 Lutfiyani 4 4 4 4 

23 M Thoriq A 4 4 4 4 

24 Nur Cholifah 4 4 3 4 

25 Rendra E 3 4 4 4 

26 Rizal B 4 3 4 4 

27 Sri Irnaeni A 4 4 3 4 

28 Yani Yuniati 3 4 3 4 

Jumlah 103 105 99 110 

Rata-rata 3,7 3,8 3,5 3,9 

Presentase 91,97 93,75 88,39 98,21 
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Lampiran 16 

Tabel Aspek Afektif Siswa Melakukan Permainan Fun Hockey Uji Coba 

Lapangan 

No Nama Siswa 

Tingkat Kemampuan 
Jumlah 

skor  
Kerja-
sama 

Tole-
ransi 

Jujur 
Tanggung 

Jawab 

1 Abdul Khamid     4 

2 Addela H P     4 

3 Afifah K     2 

4 Afra Nabila     3 

5 Anggar S     3 

6 Asep Adi N     4 

7 Avinda D S     4 

8 Devi Irma L S     3 

9 Devi Putri A D     4 

10 Dinda Putri N     3 

11 Dwi Astuti     4 

12 Ekayanti     2 

13 Eko Budi K     4 

14 Eli Faizah     3 

15 Fadzil Alfi Z     2 

16 Fida W N     4 

17 Hendra S     4 

18 Imanudin     3 

19 Indah M     3 

20 Kustiyono     4 

21 Lusi Asih F     3 

22 Lutfiyani     3 

23 M Thoriq A     4 

24 Nur Cholifah     4 

25 Rendra E     4 

26 Rizal B     4 

27 Sri Irnaeni A     3 

28 Yani Yuniati     3 

Jumlah  95 

Rata-rata  3,4 

Presentase  84,82 
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Lampiran 17 

Tabel Hasil Kuesioner Siswa dalam Uji Coba Lapangan 

No. Aspek yang Dinilai Jawaban % Kriteria 

ASPEK KOGNITIF 

1. 
Apakah kamu mengetahui permainan Hockey ? 

 
Ya 85,71 baik 

2. 
Apakah menurut kamu permainan Hockey 
merupakan permainan sulit ? 

 
Ya 85,71 baik 

3. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat mendrible 
bola Hockey dengan satu sisi stik? 

 Ya 89,29 baik 

4. 

Apakah kamu merasa kesulitan saat 
memasukan bole ke dalam gawang yang di jaga 
oleh Keeper? 

 

Ya 85,71 baik 

5. 
Apakah Fun Hockey merupakan permainan 
sulit? 

 
Tidak 89,29 baik 

6. 
Apakah menggunakan dua sisi stik lebih mudah 
untuk mengontrol bola Fun Hockey? 

 
Ya 92,86 

Sangat 
baik 

7.  
Apakah lebih mudah memasukan bola ke dalam 
gawang dalam permainan Fun Hockey tanpa 
penjaga gawang? 

Ya 92,86 
Sangat 
baik 

8. 
Apakah kamu mengetahui perbedaan antara 
permainan Hockey pada umumnya dengan 
permainan Fun Hockey? 

Ya 89,29 baik 

9. 

Apakah kamu mengetahui fungsi garis zona 
terlarang di dalam lapangan permainan Fun 
Hockey? 
 

Ya 92,86 
Sangat 
baik 

10. 
Apabila terjadi suatu pelanggaran berat dalam 
permainan Fun Hockey , apakah akan diberikan 
pinalti ? 

Ya 100 
Sangat
baik 
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Lampiran 18 

DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Sosialisasi permainan Hockey (Uji Coba Skala Kecil) 
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Gambar 2. Memperkenalkan alat peraga permainan Fun Hockey berupa stik 

dan bola (Uji Coba Skala Kecil) 

 

Gambar 3. Mempraktikkan mendrible bola (Uji Coba Skala Kecil) 

 

Gambar 4. Mempraktikkan passing berpasangan (Uji Coba Skala Kecil) 
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Gambar 6. Akan memulai permainan Fun Hockey (Uji Coba Skala Kecil) 

 

Gambar 7. Bermain Permainan Fun Hockey (Uji Coba Lapangan) 
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Gambar 8. Bermain permainan Fun Hockey (Uji Coba Lapangan) 

 

Gambar 9. Pengisian Kuesioner 
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Gambar 10. Siswa SMA Negeri 1 Bawang 

 

 

 

 

Gambar 11. Guru Penjas SMA Negeri 1 Bawang dan rekan yang membantu 

penelitian 
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Gambar 12. Stik Fun Hockey  Gambar 13. Gawang Fun Hockey 

 

 

 

Gambar 13. Bola Fun Hockey 

 

 




