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ABSTRAK 
 
 
Nadi Kharisma. 2015. Pengembangan Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya 
Jongkok Dengan Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara Pada Siswa Kelas V SDN 
Proyonanggan 05 Batang Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Agus Widodo Suripto, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata kunci: Pengembangan, Lompat Jauh, Permainan Meraih Sasaran Bola di 
Udara. 
 

Pembelajaran penjasorkes di  Sekolah Dasar khususnya pada materi lompat jauh 
cenderung siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu perlu 
adanya variasi dalam pembelajaran lompat jauh agar siswa lebih antusias dalam 
pembelajaran penjasorkes. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengembangan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan permainan 
meraih sasaran bola di udara pada siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa 
pengembangan model pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan 
permainan meraih sasaran bola di udara pada siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 
Batang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pengembangan dari Borg and Gall, jika 
diterapkan dalam permainan ini yakni: (1) melihat permasalahan yang ada. (2) melakukan 
penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. (3) Perencanaan penelitian, 
menyusun rencana penelitian. (4) mengembangkan bentuk produk awal permainan meraih 
sasaran bola di udara. (5) uji coba skala kecil terhadap 15 siswa. (6) revisi hasil uji coba 
dan evaluasi ahli penjas dan ahli pembelajaran. (7) Uji coba skala besar. (8) revisi produk 
akhir yang dilakukan hasil uji coba lapangan, (9) hasil akhir berupa permainan meraih 
sasaran bola di udara yang telah diuji cobakan pada siswa kelas V SD Negeri 
Proyonanggan 05 Batang. (10) Produk masal permainan meraih sasaran bola di udara. 
 Dari data yang dikumpulkan, diketahui melalui uji ahli penjas dan ahli pembelajaran 
dalam uji coba skala kecil (N15), diperoleh hasil dengan rata-rata persentase 85% (baik) 
dan uji lapangan skala besar (N=43) diperoleh hasil dengan persentase 89% (sangat 
baik). Sedangakan hasil dari pengamatan gerak pada uji coba skla kecil (N15) hasil yang 
diperoleh dengan rata-rata persentase 81% (Baik), pada uji coba skala besar (N43) hasil 
yang diperoleh dengan rata-rata persentase 84,33% (Baik). 
 Berdasarkan hasil data yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa permainan 
hasil pengembangan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan 
permainan meraih sasaran bola di udara dapat layak digunakan pada siswa kelas V SDN 
Proyonanggan 05 Batang. Saran bagi guru penjasorkes untuk menjadikan permainan 
meraih sasaran bola di udara sabagai referensi tambahan model pembelajaran baru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan bagian yang terpenting dari proses secara 

keseluruhan yang pola pencapaian tujuannya menggunakan aktivitas jasmani sedangkan 

sasaran tujuan jasmani yang ingin dicapai meliputi tujuan dari segi kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Kognitif dapat diartikan sebagai aspek yang meliputi fungsi intelektual seperti 

pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berfikir. Afektif dapat diartikan sebagai aspek 

yang menyangkut perasaan, moral dan emosi (kemampuan menerima, menanggapi, dan 

berkeyakinan). Psikomotor dapat diartikan sebagai aspek yang menyangkut keterampilan 

motorik, seperti gerak tubuh, perilaku bicara. Melihat pendidikan jasmani baik dari segi 

pola pencapaian tujuan maupun tujuan yang ingin dicapai maka perlu peninjauan yang 

lebih mendalam tentang pendidikan jasmani supaya nantinya tujuan pendidikan jasmani 

tersebut benar-benar memenuhi sasaran. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupkan bagian integral dari 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran 

jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan 

bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan 

secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Khomsin, 2010: 

12).
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Mengenai mata pelajaran pendidikan jasmani menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan jasmani di sekolah dasar adalah memacu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani, mental, emosional dan sosial yang selaras dalam upaya membentuk dan 

mengembangkan hidup sehat. Pendidikan jasmani pada hakekatnya adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik 

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

Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Tri Anni, 2006: 5). 

Melalui proses belajar pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong 

perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap, mental, emosional, spiritual, sosial) serta pembiasaan pola 

hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang 

seimbang. Tujuan pembelajaran penjasorkes akan dapat tercapai apabila pelajaran 

pendidikan jasmani diajarkan menggunakan metode, model dan pendekatan yang sesuai 

dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah 

keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah yang masih belum 

terpenuhi, baik secara kuantitas dan kualitasnya, sehingga akan menjadi kendala 

terhadap keberhasilan proses pembelajarannya. 

Keterbatasan fasilitas dan perlengkapan dalam proses penjasorkes menuntut guru 

penjasorkes untuk lebih kreatif dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan 

fasilitas dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Tidak 

sedikit siswa yang merasa gagal atau kurang menyukai materi pembelajaran yang 
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disampaikan oleh guru karena kemampuan guru dalam menyampaikan materi yang 

monoton tanpa variasi ataupun penggunaan fasilitas yang belum optimal membuat siswa 

terkesan cepat merasa bosan dan kurang antusias sehingga proses pembelajaran dan 

hasil belajar siswa belum maksimal. Proses pembelajaran penjasorkes yang tidak variatif 

menjadikan tingkat antusias dan motivasi siswa terhadap pembelajaran menurun. Dengan 

permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan siswa dapat memperbaiki teknik 

dasar lompat jauh gaya jongkok dengan benar dan dapat memacu motivasi siswa 

sehingga hasil belajar meningkat. 

Guru pendidikan jasmani sebagai fasilitator harus berusaha memilih suatu strategi 

yang tepat dalam pembelajaran pendidikan jasmani, strategi pembelajaran yang efektif 

dapat dilakukan dengan cara guru berusaha melibatkan siswa secara tepat dalam materi 

pembelajaran tertentu melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, agar 

siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena kurangnya pemberian 

variasi dalam pembelajaran mengakibatkan sebagian dari siswa kurang tertarik dan takut 

terhadap materi lompat jauh yang menyebabkan aktivitas dan kerjasama siswa rendah. 

Selain itu, diharapkan dengan adanya pembelajaran lompat jauh menggunakan 

permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan dapat menambah antusias siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan menyenangkan dan tidak merasakan takut. 

Berdasarkan gagasan yang dipunyai dan observasi tanggal 23 april 2015 di SDN 

Proyonanggan 05 Batang aktivitas pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

belum pernah dilakukan karena guru penjasorkes SDN Proyonanggan 05 masih baru, 

sehingga peneliti mengusulkan tentang gagaan yang dimiliki untuk melakukan kolaborasi 

antara peneliti dan guru penjasorkes SDN Proyonanggan 05 Batang tentang gerak dasar 
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lompat jauh gaya jongkok dengan permainan meraih sasaran bola di udara pada siswa 

kelas V dalam proses pembelajaran lompat jauh. Materi gerak dasar lompat jauh terdapat 

pada KD 6.3 Mempraktikan variasi teknik dasar atletik yang dimodifikasi serta nila 

semangat, sportifitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran. Pada materi lompat jauh 

biasanya siswa cenderung merasa takut sehingga diharapkan dengan model 

pembelajaran permainan siswa menjadi lebih antusias dan tidak takut sehingga aktivitas 

dan hasil belajar siswa tercapai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut mendasari peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

dengan Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara Pada Siswa Kelas V SDN 

Proyonanggan 05 Batang Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan judul diatas maka timbul suatu pemikiran, perhatian dan suatu 

permasalahan bagi peneliti untuk meneliti masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

Pengembangan Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok dengan 

Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara Pada Siswa Kelas V SDN Proyonanggan 05 

Batang Tahun Pelajaran 2015/2016?. 

1.3  Tujuan Pengembangan 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

menghasilkan pengembangan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

dengan permainan meraih sasaran bola di udara pada siswa kelas V SDN Proyonanggan 

05 Batang tahun pelajaran 2015/2016. 
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1.4  Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang 

dijadikan obyek penelitian. Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 

a. Sebagai upaya untuk melengkapi ketersediaan sarana di sekolah 

b. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengembangan sarana dalam 

pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

a. Sebagai masukan dalam proses pembelajaran penjasorkes untuk mengadakan 

inovasi terhadap proses belajar mengajar penjasorkes. 

b. Memberikan masukan untuk selalu berinovari untuk membuat sarana dan 

prasarana yang tepat dan proposional bagi siswa dalam pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan peran 

aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes, mengembangkan pembelajaran 

teknik dasar lompat jauh. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh selama kuliah dan 

sebagai pengalaman dalam mengembangkan sarana pembelajaran. 

1.5  Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini berupa pengembangan 

pembelajaran teknik dasar lompat jauh gaya jongkok dengan permainan meraih sasaran 

bola di udara pada siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang tahun ajaran 2014/2015. 
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Permainan meraih sasaran bola di udara pada dasarnya terdapat dalam perlombaan-

perlombaan tradisional yang sering diadakan pada waktu peringatan hari Kemerdekaan 

Indonesia. Permainan ini pada dasarnya bernama pukul air. 

Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang dewasa yang 

dilakukan oleh 3-5 orang dalam perlommbaan ini menggunakan plastic yang terisikan air 

yang digantung di atas sebilah bambu. Pada awal permainan ini, setiap orang matanya 

ditutup dengan kain terlebih dahulu supaya tidak melihat plastik yang diganutung. Salah 

satu dari orang yang telah memecahkan target berupa plastik yang terisikan air dinyatakan 

sebagai pemenang. Permainan meraih sasaran bola di udara sebenarnya modifikasi dari 

permainan tradisional yang sering disebut pukul air. 

1.6  Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Peneliti 

a) Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana 

dalam bidang studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, S1 (PJKR) 

b) Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes. 

2. Bagi Peneliti Lanjutan 

a) Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model permainan dalam 

pembelajaran penjasorkes siswa SD. 

b) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 
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3. Bagi Guru Penjas 

a) Sebagai sumber bahan yang beraneka ragam bagi guru, yang memungkinkan 

untuk memodifikasi permainan lama menjadi yang lebih menarik. 

b) Sebagai motivasi bagi guru penjasorkes untuk menciptakan terobosan-

terobosan baru dan variasi mengajar serta memodifikasi jenis permainan 

tradisional kedalam pembelajran penjasorkes sehingga anak senang dan tidak 

merasa jenuh, serta aktif bergerak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1  Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Sukintaka (1992:70) mengemukakan bahwa pembelajaran mengandung 

pengertian bagaimana mengajar sesuatu kepada anak didik, tetapi juga ada sesuatu 

pengertian bagaimana anak didik mempelajarinya. Dalam sesuatu kejadian pembelajaran 

terjadi sesuatu peristiwa, ialah ada suatu pihak yang memberi da nada suatu puhak yang 

menerima. Oleh sebab itu pada peristiwa tersebut dapat dikatakan terjadi proses interaksi 

edukatif. 

Menurut Supandi (1992:5) mengatakan bahwa strategi belajar-mengajar pendidikan 

jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar-mengajar dilaksanakan. Tujuan 

menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancer belajar dan 

mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu antara lain memilih informasi yang bersifat verbal 

atau model lain seperti gerak yang disampaikan, menetapkan cara-cara pengarahan dan 

pembimbingan kea rah yang dikehendaki, dan terakhir menetapkan cara bagaimana 

menilai hasil belajar. 

Jadi menurut penulis kedua, memiliki pengertian pembelajaran yang intinya sama 

yaitu merupakan proses interaksi belajar mengajar dengan melibatkan komponen-

komponen pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode, teknik mengajar, siswa, media, guru, dan hasil evaluasi. 
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2.1.2  Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani 

yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan 

motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan 

emosi. Pendidikan jasmani sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, 

karena melalui pendidikan jasmani tidak hanya meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani serta psikomotor saja tetapi juga ranah kognitif dan afektif setiap 

anak ( Samsudin, 2008:2) 

Adang suherman (2000:2) menyatakan bahwa pengertian pendidikan jasmani 

dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang tradisional dan sudut pandang 

modern. Pada sudut pandang tradisional menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua 

komponen utama yang dapat dipilah-pilah yaitu jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani 

merupakan proses mendidik jasmani sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras 

pendidikan rohani manusia. Sedangkan pada sudut pandang modern pendidikan jasmani 

menganggap bahwa  manusia adalah kesatuan dari bagian yang terpadu atau utuh. 

Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui aktifitas jasmani serta proses 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani. 

2.1.3  Tujuan Pendidikan Jasmani 

Menurut Andang Suherman (2000:22-23) tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan 

jasmani mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

pendidikan jasmani tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga pada aspek 

mental, emosional, sosial, dan spiritual. 
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Secara umu tujuan pendidikan jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

katagori, yaitu: 

1) Perkembangan Fisik 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan manusia melakukan aktivitas-

aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitness). 

2) Perkembangan Gerak 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan manusia melakukan gerak secara 

efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. 

3) Perkembangan Mental 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir dan menginterpretasikan 

keseluruh pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya 

sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan 

tanggung jawab siswa. 

4) Perkembangan sosial 

Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada 

suatu kelompok atau masyarakat. 

Rusli Lutan (2001:17-19) menjelaskan bahwa pendidikan jasmani adalah wahana 

untuk mendidik anak. Bila tujuan pendidikan jasmani secara menyeluruh dapat tercapai 

memungkinkan siswa untuk: 

1.  Memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang aktivitas jasmani,  pertumbuhan 

dan perkembangan, serta perkembangan estetika dan sosial. 

2.  Mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan gerak dan keterampilan 
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manipulatif yang diperlukan untuk menguasai dan berpartisipasi secara aman dalam 

aktifitas jasmani. 

3.  Mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan 

menuju pola hidup sehat. 

4.  Mengembangkan sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang menyumbang kepada 

kesejahteraan individu dan kelompok. 

5.  Mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan seseorang dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan dengan orang lain, baik didalam kelompok 

sebagai peserta maupun komunikasi antar kelompok. 

6.  Mengembangkan rasa keindahan berkenaan dengan peragaan dan keterampilan 

2.1.4 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 

Fokus pendidikan jasamani di sekolah dasar menurut Pangrazi  dan Dauer (1981) 

dalam samsudin (2008:6) pendidikan jasmani untuk masa awal kanak-kanak dan sekolah 

dasar diidentifikasikan sebagai belajar untuk bergerak, bergerak untuk belajar dan belajar 

tentang gerak. Artinya pendidikan jasmani pada sekoalah dasar merupakan wahana untuk 

anak belajar bergerak, serta melalui gerak anak akan belajar banyak hal. 

Bennet, Howell dan Simri (1983) dalam Samsudin (2008:7), mengidentifikasi 

elemen-elemen pendidikan jasmani yang diberikan di SD adalah: 

1. Gerak-gerak dasar yang meliputi, jalan, lari, lompat, loncat, memukul, keseimbangan, 

menendang, menangkap, melempar dan bergulir. 

2. Game dengan organisasi rendah dan lari beranting. 

3. Aktivitas-aktivitas berirama, tari-tarian rakyat (rolk dance), bernyanyi dan geme music 

(musical games)  
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4. Dasar-dasar ketrampilan untuk berbagai olahraga dan game  

Berdasarkan penjelasan tentang materi pendidikan yang ada disekolah dasar diatas, 

dapat disimpulkan bahwa permainan mempunyai peran yang sangat penting yang tidak 

dapat dipisah dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasamani khususnya pada 

tingkat sekolah dasar karena sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang suka 

bermain. Penyampaian materi pendidikan jasmani yang dikemas dalam permainan akan 

lebih disenangi oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercpai. 

2.1.5 Ruang Lingkup Pendidikan Jasmani 

Menurut Abdul Kadir Ateng (1992:7) Pengalaman belajar yang bersifat mendidik, 

khususnya melalui pendidikan jasmani dapat dibagi menjadi empat kelompok/klasifikasi, 

yaitu: 

1) Pembentukan Gerak 

a. Memenuhi serta mempertahankan keinginan gerak. 

b. Menghayati ruang, waktu, dan bentuk serta perasaan irama. 

c. Mengenal kemungkinan gerak diri sendiri. 

d. Memiliki keyakinan gerak dan mengembangkan perasaan sikap. 

e. Memperkaya dan memperluas kemampuan gerak. 

2) Pembentukan Prestasi 

a. Mengembangkan kemampuan kerja optimal dengan pengajaran ketangkasan. 

b. Belajar mengarahkan diri untuk meraih prestasi (kemauan, konsentrasi, keuletan, 

kewaspadaan dan kepercayaan pada diri sendiri). 

c. Penguasaan emosi 

d. Belajar mengenal kemampuan dan keterbatasan diri. 
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e. Meningkatkan sikap tepat terhadap nilai yang nyata dari tingkat prestasi, dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat, dan olahraga. 

3) Pembentukan Sosial 

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

b. Mengikut sertakan kedalam struktur fungsional, belajar bekerjasama, menerima 

pemimpin dan memimpin. 

c. Pengembangan perasaan kemasyarakatan dan pengakuan terhadap orang lain 

sebagai pribadi-pribadi. 

d. Belajar bertanggung jawab terhadap orang lain, memberi pertolongan, dan 

berkorban. 

e. Belajar mengenal dnam mengalami bentuk-bentuk pelesapasn lelah secara aktif 

untuk mengisi waktu senggang. 

4) Pertumbuhan Badan 

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

bergerak dengan baik dan untuk berprestasi secara maksimal. 

b. Meningkatkan kesehatan jasmani dan ras tanggung jawab terhadap kesehatan diri 

dengan membiasakan cara-cara hidup sehat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan jasmani menurut apa yang 

diungkapkan oleh pernyataan di atas sangat penting dalam pembentukan gerak, 

pembentukan prestasi, pembentukan sosial, dan pembentukan badan, dimana keempat 

katagori ini sngat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.2  Perkembangan Gerak 

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

sedangkan psikomotor khususnya digunakan pada domain mengenai perkembangan 

manusia yang mencakup gerak manusia. (Amung Ma’mun, 2000:20). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, gerak (motor) ruang lingkupnya lebih luas daropada psikomotor. 

2.2.1  Belajar Gerak 

Menurut Amung Ma’mun (2003:3) belajar gerak merupakan studi tentang proses 

keterlibatan dalam memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak (motor skill), 

keterampilan gerak sangat terkait dengan letihan dan pengalaman individu yang 

bersangkutan. Belajar gerak sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, 

pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. 

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

1) Tahapan Verbal-Kognitif 

Pada tahapan ini, tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap 

mengenai bentuk gerak baru kepada seluruh peserta didik. Sebagai pemula, mereka 

belum memahami mengenai apa, kapan, dan bagaimana gerak itu dilakukan. Oeh karena 

itu, kemampuan verbal-kognitif sangat mendominasi tahapan ini. 

2) Tahapan Gerak (Motorik) 

Pada tahapan ini fokusnya adalah membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif 

dan efesien dalam menghasilkan gerakan. Biasanya yang harus dikuasai peserta 

didikpertama kali adalah control dan konsistensi sikap berdiri serta rasa percaya diri. 
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3) Tahapan Otomatisasi 

Pada tahapan ini peserta didik banyak melakukan latihan, secara berangsur-angsur 

memasuki tahapan otomatisasi. Disini motor program sudah berkembang dengan baik dan 

dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Pesera didik sudah menjadi lebih terampil 

dan ahli pada setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efesien. Bahkan untuk suatu 

keterampilan olahraga tertentu Nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks dan 

mantap. Setiap pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dangan munculnya 

hasil tertentu, hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan. 

Keterampilan seseorang akan tergambarkan dalam kemampuannya menyelesaikan tugas 

gerak tertentu dan akan terlihat mutunya dari seberapa jauh orang tersebut mampu 

menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. 

Menurut pernyataan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam belajar gerak 

memiliki tahapan-tahapan, dimana tahapan itu memiliki karakteristik dan pemahaman 

yang berbeda sehingga belajar gerak itupun dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk 

latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. 

2.2.2  Kemampuan Gerak Dasar 

Menurut Amung Ma’mun (2000:20-21) kemampuan gerak dasar merupakan 

kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan 

gerak dasar dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Kemampuan Locomotor. 

Digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau untuk 

mengangkat tubuh keatas seperti, lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya adalah 

berjalan, berlari, skipping, meluncur. 
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2. Kemampuan Non-locomotor. 

Dilakukan ditempat, tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non-

locomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan 

menurunkan, melipat dan memutar, melingkar, melambungkan dan lain-lain. 

3. Kemampuan Manipulatif. 

Dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan 

manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga 

dapat digunakan. 

Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif: 

a. Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). 

b. Gerakan menerima (menangkap) objek adalah kemampuan penting yang dapat 

diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari bantalan karet. 

c. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola (Amung Ma’mun, 

2000:20-21). 

2.2.3  Aktifitas Jasmani Sebagai Perilaku Gerak 

Menurut Andang Suherman (2000:27-33) berdasarkan perilaku gerak, aktivitas 

jasmani dapat dikelompokan menjadi tujuh klasifikasi dalam susunan yang merentang dari 

aspek dasar hingga aspek yang komples (rumit). Masing-masing aspek tidak bias 

dipisahkan satu sama lain secara jelas, akan tetapi satu sama lain tersebut akan saling 

mendukung. Tujuh dari klasifikasi tersebut diantaranya meliputi sebagai berikut: 

1) Persyaratan Antropometrik 

Ada dua macam persyaratan penting untuk bisa melakukan gerakan, yaitu: 
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(1) Endogenous, yaitu parameter-parameter yang berkaitan dengan aspek 

fisiologis, misalnya denyut nadi, temperature tubuh, dan tekanan darah. 

(2) Exogenous, yaitu parameter yang berhubungan dengan aspek produk bentuk 

tubuh, misalnya tinggi badan, berat badan, panjang langkah, dan postur tubuh. 

2) Kemampuan Sensorik 

Mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan gerak, karena gerak pada 

dasarnya merupakan penjelmaan sensory input dan sensory output. Terdapat empat 

receptor penerima informasi di dalam tubuh, yaitu sebagai berikut: 

(1) Telereceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari luar badan. 

(2) Exteroreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari kulit. 

(3) Interoreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari dalam tubuh. 

(4) Propioreceptor, berfungsi untuk menerima informasi dari postur dan alat gerak. 

Keempat macam receptor penerima informasi didalam tubuh ini sangat memegang 

peranan yang sangat penting dalam melakukan aktivitas fisik. 

3) Kemampuan Kondisi Fisik 

Disebut juga kesegaran jasmani merupakan karakteristik kondisi untuk dapat 

melakukan aktivitas fisik. Komponen utama kemampuan kondisi fisik diantaranya adalah: 

daya ledak, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan 

4) Kemampuan Koordinasi 

Secara umum koordinasi diartikan sebagai kerjasama dari prosedur atau sesuatu 

yang berbeda. Secara fisiologis koordinasi sering diartikan sebagai kerjasma dari system 

saraf pusat dengan otot yang kemudian menghasilkan tenaga baik inter atau intra-

musculer. 
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Sehubungan dengan itu, koordinasi terikat erat dengan stimulus atau rangsangan 

sensor visual. Komponan koordinasi antara lain meliputi keseimbangan, kemampuan 

kondisi gerak, kelincahan, dan kemampuan reaksi. 

5) Pengalaman Fisik (Body Experiences) 

Pengalaman fisik maksudnya adalah keseluruhan pengalaan yang dialami secara fisik 

akan tetapi berpengaruh terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang disadari 

atau tidak selamanya kehidupannya baik secara individu ataupun kelompok. Beberapa 

pengalaman tersebut antara lain; rutinitas kerja, harian, dan waktu senggang. 

6) Keterampilan Gerak Teknis 

Kemampuan gerak teknis terkait langsung dengan kemampuan teknik gerak dalam 

cabang olahraga seperti; sepak bola, basket, renang. Klasifikasi kemampuan teknik setiap 

cabang olahraga sangat beragam tergantung dari sudut pandang masing-masing. 

Keragaman ini menunjukan bahwa klasifikasi keterampilan gerak teknik olahraga sangat 

beragam tergantung dari dasar pandangan masing-masing. 

7) Keterampilan Gerak Taktis 

Taktik dapat diartikan sebagai penggunaan keterampilan gerak teknis secara optimal 

dan efektif agar dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan utama cabang 

olahraganya. Meskipun keterampilan gerak taktis didasarkan pada kombinasi factor 

kognitif dan motorik, namun pada akhirnya taktis sering disadari sebagai pola gerak. 

2.3 Karakteristik perkembangan motorik anak usia sekolah dasar 

2.3.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-12 tahun 

         Pada masa anak umur 6-12 tahun pertumbuhan cenderung lambat. Walaupun 

pertumbuhan waktu itu lambat, tetapi mempunyai waktu belajar yang cepat (Goodenough, 
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1945) dalam Yanuar Kiram (1992:31). Keadaan ini dapat dipertimbangkan pula sebagai 

konsolidasi pertumbuhan, yang ditandai dengan adanya kesempurnaan dan kestabilan 

terhadap keterampilan dan kemampuan yang telah  ada dibandingkan keterampilan yang 

baru dipelajari. Keadaan ini merupakan faktor penting dalam peningkatan fungsi motorik 

dan koordinasi. Ukuran dan proposi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan 

hampir konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Energi anak 

dapat diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk selama 

periode masa awal anak. Selain penyempurnaan pola gerak dasar, adaptasi dan 

modifikasi terhadap gerak dasar perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menghadapi 

adanya peningkatan ataupun pertambahan berbagai situasi (Yanuar Kiram,1992:36). 

2.3.2 Perkembangan aktivitas motorik kasar (Gross Motor Ability) 

        Keterampilan dasar merupakan sifat khas perkembangan anak umur 3 sampai 7 

tahun dan meliputi keterampilan lokomotor meliputi jalan, lari, lompat, loncat, dan 

ketrampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan memantulkan bola. 

Keterampilan motorik dasar dikembangkan pada masa anak sebelum sekolah dan pada 

masa sekolah awal dan ini akan menjadi bekal awal untuk mempraktikkan ketrampilan 

gerak yang efisien bersifat umum dan selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk 

perkembangan ketrampilan motorik yang lebih khusus yang semuanya ini merupakan dari 

bagian integral prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan. Pengembangan pola 

gerak dasar merupakan fungsi kematangan dan pengalaman. Kematangan merupakan 

suatu keadaan dimana keterampilan motorik dasar berkembang tetapi sebaliknya 

keterampilan dasar tidak akan dapat berkembang tanpa latihan yang sesuai atau 

pengalaman (Yanuar Kiram, 1992: 42) 
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2.3.3 Perkembangan aktivitas motorik halus  

        Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau 

mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan secara efisien, tepat.dan 

adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau keterampilan koordinasi mata dan 

tangan mewakili bagian yang penting, perkembangan motorik secara total anak-anak dan 

secara jelas mencerminkan kapasitas sistem saraf pusat untuk mengangkut dan 

memproses input visual dan menterjemahkan input tersebut ke bentuk ketrampilan. Untuk 

mendapatkan keterampilan dengan baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus 

dapat berinteraksi dengan praktik dan melakukan komunikasi terhadap objek sekolah dan 

lingkungan rumah. Pola dasar motorik lebih halus dan beradaptasi kepada perbedaan 

struktur, kontrol motorik halus dapat didefinisikan dengan kemampuan mengkoordinasikan 

aktivitas/tindakan mata-tangan bersama-sama untuk membentuk keterampilan atau 

gerakan adaptif (Yanuar Kiram, 1992: 43-44). 

2.3.4 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

         Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan, 

perkembangan anak akan diikuti oleh proses pertumbuhan, tetapi ada kemungkinannya 

bahwa pertumbuhan akan menentukan perkembangan. Aktivitas bermain pada anak-anak 

banyak dilakukan dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-

anak dalam masa pertumbuhannya. Gerak mereka berarti berlatih tanpa 

disadarinya.Dasar gerak mereka menjadi lebih baik karena kekuatan otot, kelentukan, 

daya tahan otot setempat, dan daya tahan kardiovaskuler menjadi lebih baik. Disamping 

itu, bertambah panjang dan bertambah besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka, 

berarti semakin baik pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat dikatakan, bahwa 
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dari pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang lebih baik (Sukintaka, 1992:  

12). 

  Tahap Perkembangan Anak Sekolah Dasar pada Kelas Rendah Menurut Anarino 

(1980) dan Cowell (1955) dalam Sukintaka (1992: 41-43) perkembangan anak kelas I dan 

II, berumur 6 sampai 8 tahun mempunyai karakteristik: 

1. Segi Jasmani 

1) Waktu reaksi lambat, koordinasi jelek, membutuhkan banyak variasi otot besar, 

senang kejar mengejar, memanjat, berkelahi dan  berburu. 

2) Aktif, energik, dan senang kepada suara yang berirama. 

3) Tulang lembek dan mudah berubah bentuk. 

4) Jantung mudah dalam keadaan yang membahayakan. 

5) Rasa untuk mempertimbangkan dan pemahaman berkembang. 

6) Koordinasi mata dan tangan berkembang, masih tetap belum dapat menggunakan 

otot-otot halus dengan baik. 

7) Kesehatan umum tidak menentu, mudah terpengaruh terhadap penyakit, dan daya 

perlawanan rendah. 

2. Segi psikologik atau mental 

1) Bentuk perhatian singkat. 

2) Rasa ingin tahu besar, ingin menemukan dan mengetahui semua yang ia lihat, dan 

menanyakan sesuatu secara alami. 

3) Ada perkembangan kemampuan untuk mengkontrol organ untuk bicara. 

4) Peningkatan terhadap aktivitas yang disenangi. 

5) Kemampuan menyatakan pendapat terbatas. 
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6) Tertarik pada semuanya. 

7) Menunjukan keinginan berkreatif, daya khayal besar. 

3. Segi sosial 

1) Dramatik, khayal, meniru dan rasa ingin tahu sangat kuat. 

2) Senang berkelahi, berburu dan memanjat. 

3) Penyesuaian terhambat, senang yang dialami, senang dimanjakan, senang kepada 

dongeng atau cerita, suka diperhatikan oleh kelompoknya, individualistik, berjiwa 

bebas, menyenangi kepada hal-hal yang membahayakan atau sensasi. 

        Tingkat perkembangan yang harus dicapai pada tahap ini adalah ketrampilan dalam 

mengerjakan mekanika tubuh yang baik dalam berbaring, duduk, berjalan, dan berdiri, 

mengembangkan keseimbangan tendo otot untuk membentuk tubuh yang layak dan 

benar, mengembangkan kemampuan relaksasi, mengembangkan tataran kekuatan, 

kecepatan, kelincahan dan daya tahan untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas. Bentuk 

penyajian sebaiknya dalam bentuk bermain, cerita, senam si buyung, meniru gerak dan 

lagu. 

        Tahap perkembangan pada anak kelas III dan IV berumur di antara 9-10 tahun, 

mempunyai karakteristik dari segi: 

1. Jasmani 

1)  Perbaikan koordinasi dalam keterampilan gerak. 

2)  Daya tahan berkembang. 

3)  Pertumbuhan tetap. 

4)  Koordinasi mata dan tangan baik. 

5)  Sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperhatikan. 
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6)  Pembedaan jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi yang besar. 

7)  Secara fisiologik putri pada umumnya mencapai kematangan lebih dahulu dari 

pada anak laki-laki. 

8)  Gigi tetap, mulai tumbuh. 

9)  Perbedaan secara perorangan dapat dibedakan dengan nyata. 

10) Kecelakaan cenderung memacu mobilitas. 

2. Psikologi atau mental 

1) Perhatian terbentuk, berkembang dan akan berkembangnya masalah hasil atau 

keuntungan. 

2) Kemampuan untuk mengeluarkan pendapat makin berkembang sebab telah 

bertambah pengalamannya. 

3) Sifat berkhayal, masih ada, dan menyukai suara berirama dan gerak. 

4) Senang meniru sesuai dengan idamannya. 

5) Perhatian terhadap permainan yang diorganisasi berkembang, tetapi anak-anak 

belum menepati peraturan yang sebenarnya. 

6) Sangat mengharapkan pujian dari orang dewasa. 

7) Aktivitas yang menyenangkan bertambah. 

8) Sangat menyenangi kegiatan kompetitif. 

9) Sosial 

10) Mudah terangsang, tetapi juga mudah terluka karena kritik. 

11) Suatu saat suka membual. 

        Tahap perkembangan motorik yang harus dicapai pada tahap ini adalah belajar rileks 

bila merasa lelah, belajar tentang masalah-masalah tentang hambatan gizi, dapat 
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menggunakan mekanika tubuh yang baik, mengatasi kekurangan sebaik mungkin, 

berusaha untuk menguasai ketrampilan sebaik mungkin, memperbanyak kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan jasmani dengan latihan-latihan dasar, serta mengembangkan 

kekuatan otot, daya tahan dan kelentukan otot. Bentuk penyajian pembelajaran yaitu 

dalam bentuk permainan, sedikit senam buyung, gerak dan lagu, lomba, meniru dan 

tugas. 

2.3.5 Belajar Motorik 

        Pengertian belajar motorik menurut Yanuar Kiram (1992:12) yaitu belajar motorik 

terdiri dari dua kata belajar dan motorik. Belajar dapat dinyatakan sebagai internal individu 

yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang relatif setabil, sebagai hasil 

latihan, sedangkan motorik menunjukan keadaan/sifat bentuk apa yang telah dihasilkan 

dalam proses berlatih. Belajar motorik adalah perubahan internal dalam bentuk gerak 

(motor) yang dimiliki individu yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang relatif 

permanen dan ini semua merupakan hasil dari suatu latihan. 

2.4  Permainan dan Modifikasi 

2.4.1 Permainan 

Menurut Sukintaka (1992:11), permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan 

dalam pendidikan jasmani. Oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan 

tujuan yang sama dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. Kalau anak diberikan 

permainan dalam rangka pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu 

dengan rasa senang. Karena rasa senang itulah maka anak akan mengungkapkan 

keadaan pribadinya yang asli saat mereka bermain baik berupa watak asli, maupun 

kebiasaan yang telah membentuk kepribadiaannya. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan bermain orang dapat 

mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, perilaku, serta 

dapat meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia. 

2.4.2 Hakekat  Bermain 

        Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan rasa senang, suka rela, 

bersungguh-sungguh, tetapi bukan merupakan suatu kesungguhan, dan semata-mata 

hanya memperoleh kesenangan dalam bermainnya (Sukintaka, 1992: 91). Adapun makna 

permainan dalam pendidikan yang diutarakan oleh Sukintala (1992:7),yaitu bermaian 

mempunyai beberapa sifat: 

1. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukakan sukarela atas dasar rasa senang. 

2. Bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

sepontan. 

3. 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 kemampuan diri sendiri. 

       Dari penjelasan penulis menyimpulkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang 

dipilih sendiri, kegiatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, suka rela tanpa ada 

paksaan, tetapi bermain juga bukan suatu kesungguhan merupakan wahana untuk 

memperoleh kesenangan saja. 

2.4.3 Fungsi bermain dalam pendidikan jasmani  

        Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan jasmani. Oleh 

sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan yang sama dengan tugas 
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dan tujuan pendidikan jasmani. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani anak 

diberi permainan, maka anak akan melakukan permainan dengan rasa senang dan pada 

umumnya anak merasa lebih senang melakukan permainan, daripada melakukan cabang 

olahraga yang lain. Pemberian pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan 

membuat anak merasa senang, melalui rasa senang tersebut anak dapat mengungkapkan 

keadaan pribadinya yang asli, watak asli, maupun kebiasaan yang telah membentuk 

kepribadiannya. Dengan demikian bermain membuat orang dapat mengaktualisasikan 

potensi aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap, dan perilaku (Sukintaka, 1992: 11). 

2.4.4 Tahapan Belajar Permainan 

Tahapan pembelajaran pada awalnya melibatkan aktivitas pembelajaran yang lebih 

menekankan pada penguasaan skill. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran tersebut 

ditingkatkan hingga mencerminkan tingkat kompleksitas dan kesulitan permainan dari 

yang tingkat sederhana sampai ke tingkat yang lenih kompleks. Menurut Rink (1993) 

dalam Yoyo Bahagia (2000:36) mengembangkan tahapan belajar keterampilan bermain 

ke dalam empat tahap, antara lain: 

1. Tahap satu memelihara dan meningkatkan skill secara terpisah. 

2. Tahap kedua mengkombinasikan dua atau lebih skill secara terkoordinasi. 

3. Tahap tiga belajar dasar-dasar strategi ofensif dan defensive 

4. Tahap empat melakukan permainan dan olahrag team dengan menggunakan 

strategi dan aturan yang kompleks termasuk belajar melakukan peran individu 

secara khusus dalam sebuah team. 
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2.5 Modifikasi 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:1) modifikasi merupakan salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat 

mencerminkan Developmentally Appropriate Practice (DAP). DAP artinya bahwa tugas 

ajar yang disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak, 

dan dapat membantu mendorong kearah perubahan tersebut. Dengan demikian tugas ajar 

tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat kematangan anak didik 

yang diajarnya. Perkembangan atau kematangan yang dimaksud mencakup fisik, psikis, 

maupun keterampilannya. 

Tidak proporsionalnya saran dan prasarana pendidikan jasmani yang dimiliki sekolah-

sekolah, menuntut seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam 

memperdayakan dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang 

dikembangkan. Seorang guru pendidikan jasmani yang kreatif akan mampu menciptakan 

sesuatu yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara 

semenarik mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran penjas 

yang diberikan. Dengan antusiasme tinggi siswa dalam mengikuti pembelajaran, maka 

akan meningkta hasil belajarnya. 

2.5.1 Prinsip Dasar Pengembangan Permainan 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:31) dalam struktur modifikasi 

permainan olahraga, pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur 

permainan yang sebenarnya hingga pembelajaran strategi dasar bermain dapat diterima 

dengan relative mudah oleh siswanya. Pengurangan struktur permainan untuk  belajar 

permainan olahraga pada dasarnya sama dengan pengurangan struktur untuk belajar skill. 
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Perbedaannya pembelajaran skill lebih ditekankan pada penguasaan skill sementara 

pembelajaran permainan lebih menekankan pada penguasaan strategi permainan. 

Pengurangan struktur permainan ini dapat dilakukan terhadap beberapa factor yaitu: 1) 

Ukuran lapangan, 2) Jenis skill yang digunakan, 3)Aturan, 4) Jumlah pemain, 5) organisasi 

pemain, 6) Tujuan permainan. 

2.5.2 Modifikasi Lingkungan Pembelajaran 

Menurut Yoyo Bahagia dan Adang Suhreman (2000:7-8), modifikasi pembelajaran 

dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan pembelajaran. Modifikasi lingkungan 

pembelajaran ini dapatmdiklasifikasikan menjdai beberapa klasifikasi seperti: 

1. Peralatan. 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan skill itu. Misalnya 

berat-ringan, besar-kecil, tinggi-rendah, penjang-pendeknya peralatan yang digunakan. 

2. Penetaan Ruang Gerak dalam Berlatih. 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara menata tugas ruang gerak siswa dalam pembelajaran. Misalnya: 

memperkecil atau memperbesar lapangan. 

3. Jumlah Siswa yang Terlibat. 

Guru dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas ajar 

dengan cara mengurangi atau menambah jumlah siswa yang terlibat dalam melakukan 

tugas ajar. Misalnya: berlatih berpasangan. 

4. Organisasi atau Formasi Belajar. 
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Formasi belajar juga dapat dimodifikasi agar lebih berorientasi pada curahan waktu 

aktif belajar. Usahakan agar formasi belajar tidak banyak menyita waktu, namun masih 

memperhatikan produktivitas belajar dan perkembangan siswa. Formasi formal, kalau 

belum dikenal siswa, biasanya menyita banyak waktu, sehingga waktu aktif belajar 

bekurang. Formasi dalam pembelajaran sangat banyak ragamnya, hanya tergantung dari 

kreativitasan seorang guru dalam pembelajaran. 

2.6 Pembelajaran Atletik 

Dalam proses pembelajaran atletik, seorang guru hendaknya memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat, baik dalam memberikan atau menyajikan 

materi pembelajaran yang terkait dengan kecakapan melakukan teknik-teknik yang baru, 

maupun dalam mengatur sistematika pembelajarannya. Seorang guru atau pelatih 

memahami dan menguasai tentang teknik-teknik dasar dari nomor-nomor atletik yang 

akan diajarkan, baik secara teori maupun secara praktek. 

Dalam proses pembelajaran atletik , proses penyajian materi pembelajarannya 

dilakukan secara bertahap dan berurutan yang dimulai dari teknik dasar yang paling 

sederhana menuju ke yang sangat kompleks, serta dilakukan secara berkelanjutan 

(kontinyu), yaitu dimulai dari kegiatan pembelajaran dahulu (pemanasan), kegiatan 

pembelajaran pokok (inti), dan di akhiri dengan kegiatan pembelajaran penutupan 

(penenangan) menurut Khomsin (2008:1). 

Menurut Djumidar (2004) dalam bukunya Gerak-Gerak Dasar Atletik Dalam Bermain, 

menyebutkan bahwa atletik adalah salah satu unsur dari pendidikan jasmani dan 

kesehatan yang meruupakan komponen-komponen pendidikan keseluruhan yang 
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mengutamakan aktivitas jasmani serta pembinaan hidup sehat dan pengembangan 

jasmani, mental, social dan emosional yang serasi, selaras dan seimbang. 

2.6.1 Teknik Lompat Jauh 

Dalam teknik lompat jauh, kita difokuskan pada penggunaan sebaik mungkin pada 

awalan, tolakan, melayang di udara dan pendaratan. Awalan lari dalam lompat jauh adalah 

kepentingan yang tertinggi. Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu 

titik ke titik lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat 

dengan menumpu satu kaki dan mendaratkan dengan kaki atau anggota tubuh lainnya 

dengan keseimbangan yang baik (Djumidar, 2007:6-13). 

Lompat jauh merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat dari ancang-

ancang dengan gerak vertikal yang dihasilkan dari kaki tumpu, formulasi dari kedua 

aspek tadi menghasilkan suatu gaya gerak parabola dari titik pusat gravitasi (Djumidar, 

2007:12.40). Kecepatan lari awalan serta besarnya sudut tolakan merupakan komponen 

yang menentukan tercapainya suatu jarak. 

Tujuan dari lompat yaitu untuk meningkatkan kemampuan fisik atau meningkatkan 

suatu kondisi yang optimal antara lain: meningkatkan kekuatan anak, meningkatkan 

kecepatan anak, meningkatkan daya tahan anak, meningkatkan kelincahan anak, 

meningkatkan ketangkasan anak. Aktivitas pembelajaran gerak dasar lompat dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti halnya pula alat yang 

digunakan untuk pembelajaran jalan dan lari. Formasi dan aktivitasnyapun dapat ditata 

dan dilakukan dengan berbagai cara. 

Teknik lompat jauh dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu: ancang- ancang, 

menumpu, melayang, mendarat. Aktivitas pembelajaran gerak dasar melompat atau 
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meloncat dapat dilakukan baik di dalam ruangan maupun di lapangan terbuka dengan 

menggunakan berbagai media yang telah dimodifikasi. Tujuan   dari   lompat   yaitu   

untuk   meningkatkan   kemampuan   fisik   atau meningkatkan  suatu  kondisi  yang  

optimal  antara  lain  yaitu  meningkatkan kekuatan anak, meningkatkan kecepatan anak, 

meningkatkan daya tahan anak, meningkatkan kelincahan anak dan meningkatkan 

ketangkasan anak (Djumidar, 2007:6.13). 

Lintasan awal lompat jauh memiliki panjang tidak kurang dari 40 meter, panjang yang 

digunakan pada umumnya 45 meter. Area pendaratan diisi pasir dengan panjang bak 

minimal 9 meter dan lebar 2,75 meter. Papan tumpuan yang lebarnya 20 cm terletak 

tidak kurang dari 1 meter di depan bak lompatan, atlet tidak boleh melangkah melebihi 

papan tumpuan (Asepta Yoga Permana). 

Teknik  lompat  jauh  dapat  dibagi  menjadi  empat  tahap  (Djumidar, 2007:12.40) 

yaitu: 

a. Ancang-ancang 

Tujuan ancang-ancang adalah untuk mendapatkan kecepatan horizontal yang 

setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Jarak ancang-ancang 

tergantung dari kematangan dan kemampuan berekserasi atas kecepatannya. Lompat 

jauh di awali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan awalan lompat 

dengan  jarak antara 35-45 meter. Gerakan awalan lari ini sangat menentukan daya 

dorong tubuh ke depan, karena semakin cepat melakukan lari awalan semakin tinggi 

yang dihasilkan untuk membawa tubuh kedepan, sehingga hasil lompatanpun akan 

semakin jauh. Namun jarak yang pasti pada awalan lari ditentukan sendiri oleh 

pelompat. 
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 Cara mengukur awalan (Run-Up) 

Untuk menentukan awalan bagi pemula adalah sebagai berikut: 

 Setiap pelompat berdiri dengan posisi melangkah, menghadap run-up dengan jari kaki 

yang tidak melompat ( yang tidak dominan ) diletakan dibelakang pinggir papan 

takeoff. 

 Pelompat berlari 8 langkah sepanjang run-up dengan langkah pertama menggunakan 

kaki yang melompat. 

 Anda atau rekan anda menghitung setiap langkah dengan kaki melompat dalam 

urutan 1,3,5,7, dan 9 (ini lebih mudah dan tidak begitu membingungkan dai pada 

menghhitung setiap langkah). 

 Tanda langkah ke 9, yang kira-kira merupakan titik awal run-up. Kemudian 

meletakkan kaki yang tidak melompat pada tanda tersebut dan mengambil satu 

langkah kea rah bak pasir dengan kaki yang melompat. Jumlah kaki yang ganjil dalam 

run-up akan menempatkan kaki yang melompat pada papan take-off. 

 Anda dapat menggunakantanda jarak pada langkah ke 1 dan ke 5 dari run-up untuk 

menambah ketepatan. 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Mengukur Awalan (Run Up) 

Sumber. Khomsin. 2005. 
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b. Menumpu 

Menumpu merupakan suatu gerakan yang sangat penting yang dapat menentukan 

hasil lompatan antara lain yaitu : badan sewaktu menumpu jangan terlalu condong atau 

menengadah, tumpuan harus kuat, cepat dan aktif sambil menjaga keseimbangan badan 

agar tidak oleng atau goyang, kecepatan gerak maju ke depan tidak terhambat dengan 

adanya tumpuan walaupun ada pengaruhnya diupayakan tidak banyak, berat badan 

berada sedikit di depan titik tumpu, gerakan kaki menelapak dari tumit ke ujung kaki 

dengan tempo yang sangat cepat, gerakan ayunan lengan sangat membantu menambah 

ketinggian di  samping  menjaga keseimbangan  badan,  pandangan  penuh  ke muka 

mengikuti arah gerak dari suatu lompatan. 

 Cara melakukan tumpuan atau tolakan sebagai berikut : 

- Tumpuan kaki pada balok lompat dilakukan dengan satu kaki, boleh kaki kanan atau 

kiri, menggunakan kaki yang paling kuat. 

- Ayunkan paha dan kaki secara horizontal dan kaki keposisi horizontal dan 

dipertahankan 

- Bertolaklah ke depan dank e atas. 

- Sudut tolakan 20-45 derajat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Saat Menumpu / Tolakan 

Sumber. Nomorcaboratletik.blogspot.com 
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c. Melayang 

Dalam lompat jauh terdapat teknik atau gaya yang dapat membedakan yaitu: 

melayang dengan sikap jongkok dan melayang dengan sikap bergantung. Gerakan 

melayang pada saat setelah meninggalkan balok tumpuan dan diupayakan 

keseimbangan tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga 

bergerak di udara. Untuk melakukan gerakan ini terdapat beberapa teknik. Yang 

pertama, melayang dengan sikap jongkok dengan cara waktu menumpu kaki ayun 

mengangkat lutut setinggi-tingginya dan disusul oleh kaki tumpu dan kemudian 

sebelum mendarat kedua kaki di bawa kea rah depan. Yang kedua, melayang dengan 

sikap bergantung cara melakukan yaitu waktu menumpu kaki ayun dibiarkan 

tergantung lurus, badan tegak kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut 

ditekuk sambil pinggul didorong kedepan yang kemudian ke dua lengan direntangkan 

ke atas. Keseimbangan badan perlu diperhatikan agar tetap hingga mendarat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Saat Melayang Gaya Jongkok 
Sumber. Nomorcaboratletik.blogspot.com 

 

d. Mendarat 

Yang perlu diperhatikan pada waktu mendarat adalah kedua kaki mendarat 

dengan bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak 



35 

 

 

 

cenderung jatuh ke belakang yang mengakibatkan kerugian bagi pelompat sendiri. Untuk 

menghindari pendaratan pada pantat, kepala ditundukan dan lengan di ayunkan ke depan 

sewaktu keki menyentuh pasir. Titik berat badan akan melampui titik pendaratan kaki di 

pasir, kaki tidak kaku dan tegang, melainkan lemas dan lentur. Maka sendi harus siap 

menekuk pada saat yang tepat, gerakan ini memerlukan waktu yang tepat juga. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Saat Mendarat Gaya Jongkok 

Sumber. Nomorcaboratletik.blogspot.com 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktifitas jasmani yang beguna 

untuk mengembangkan aspek yang ada dalam peserta didik secara keseluruhan yaitu 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara fisik. Pembelajaran yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan permainan meraih sasaran bola di udara yang sengaja 

diciptakan oleh penulis untuk pembelajaran teknik dasar gaya jongkok Sekolah Dasar 

Negeri Proyonanggan 05 Batang. 

Melalui modifikasi diharapkan pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. 

Akan tetapi tidak lepas dari tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. Diciptakan model 

permainan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Menarik dan mudah dimainkan 

Dengan permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan pembelajaran lebih 

menarik karena permainan yang dimainkan bersifat pertandingan, selain itu permainan 

meraih sasaran bola di udara ini memadukan dua kelompok yang saling mendapatkan 

point terbanyak. 

2. Menyenangkan 

Diharapkan para siswa senang dalam memainkan permainan meraih sasaran bola di 

udara ini karena didalamnya terdapat permainan yang mudah dimainkan 

3. Menantang 

Melalui Permainan meraih sasaran bola di udara ini siswa harus bisa melakukan 

lompatan yang tepat pada sebuah ban/holahop yang menuntut konsentrasi, ketenangan, 

fokus, akurasi yang tinggi dalam permainannya. 

Pembelajaran permainan meraih sasaran bola di udara ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif guru penjasorkes dalam proses belajar mengajar atletik khususnya pada lompat 

jauh gaya jongkok agar dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dalam proses 

pembelajaran di SDN Proyonanggan 05 Batang, sehingga efektifitas siswa dalam 

pembelajaran penjasorkes dapat tercapai. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1  Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa model pembelajaran permainan meraih sasaran bola di 

udara bagi siswa kelas V Sekolah Dasar (SD).Borg & Gall (1983) dalam Punaji Setyosari 

(2010: 215-222) menjelaskan penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 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. Penelitian pengembangan ini menggunakan model 

pengembangan prosedural. Model prosedural adalah model deskriptif yang 

menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tujuh langkah 

yang utama, yaitu: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Termasuk observasi 

lapangan dan kajian pustaka. 

2. Perencanaan penelitian. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang 



38 

 

 

 

hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, 

kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas.  

3. Mengembangkan bentuk produk awal (berupa bentuk peraturan model permainan 

meraih sasaran bola di udara). Pengembangan bahan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan instrument evaluasi.  

4. Uji coba lapangan awal. Uji coba pertama dilakukan terhadap 15 siswa dalam skala 

kecil. 

5.  Revisi hasil uji lapangan terbatas. Evaluasi para ahli dengan menggunakan satu ahli 

penjas dan satu ahli pembelajaran serta uji coba skala kecil, dengan menggunakan 

kuesioner dan konsultasi serta evaluasi yang kemudian dianalisis.  

6.  Uji lapangan lebih luas.  

7.  Revisi hasil uji lapangan. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji 

coba skala besar. 

8. Uji kelayakan.  

9. Revisi hasil uji kelayakan. Revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji 

coba skala besar. 

10. Diseminasi dan sosialisasi produk akhir. Hasil akhir model pembelajaran permainan 

meraih sasaran bola di udara bagi siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang. 

3.2  Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan pada permainan meraih sasaran bola di udara dilakukan 

melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut, yaitu : 
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Prosedur Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Model Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 

Siswa Kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang. 

 

3.2.1 Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala 

sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Setelah potensi masalah dapat ditunjukkan secara factual dan uptode, maka 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 
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3.2.3 Desain Produk 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari pembuatan 

produk tersebut, sehingga produk dapat menjadi inovasi dan lebih efektif. 

3.2.4 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk 

akan lebih efektif atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru 

yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga 

selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan 

dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian 

sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 

3.2.5 Perbaikan Desain 

 Setelah desain produk, divalidasimelalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, 

maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk 

dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah 

peneliti. 

3.2.6 Uji Coba Produk 

 Uji coba produk tahap awal dilakukan dengan simulasi. Setelah disimulasikan, maka 

dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi apakah produk tersebut lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan produk yang lama. 
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3.2.7 Revisi Produk 

Revisi poduk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk masih 

memiliki kelemahan. Jika masih ada kelemahan makan harus diperbaiki lagi agar poduk 

yang akan dihasilkan menjadi lebih efekif dan efisien. 

3.2.8 Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak 

terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa metode belajar baru tersebut 

diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, metode baru 

tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

3.2.9 Revisi Produk 

Revisi produki ini dilakukan, apabila dalam pemakaian di lembaga pendidikan yang 

lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. 

3.2.10 Pembuatan Produk Masal 

Bila produk yang berupa metode belajar baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam 

beberapa kali pengujian, maka metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan pada 

setiap lembaga pendidikan. 

3.3 Uji Coba Produk 

Pelaksanaan uji coba produk dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: (1) 

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

pengumpulan data, dan (4) menetapkan teknik analisis data. 
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3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuian, 

keefektifan, dan manfaat produk yang dikembangkan. Desain uji coba yang dilaksanakan 

terdiri dari sebagai berikut: 

3.3.1.1 Evaluasi Hasil 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan kepada subjek, 

produk yang dibuat dievaluasi (validasi) terlebih dahulu oleh satu ahli penjas dan satu ahli 

pembelajaran. 

Variable yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan peralatan, jumlah pemain, 

peraturan permainan, lapangan permainan, teknik bermain. Untuk menghimpun data dari 

para ahli dilakukan dengan cara memberikan draf model awal dengan disertakan lembar 

evaluasi para ahli penjas dan ahli pembelajaran. 

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil ini  menggunakan 15 siswa SDN Proyonanggan 05 

Batang sebagai subjeknya. Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan 

meraih sasaran bola di udara yang kemudian dilakukan uji coba permainan. Setelah 

selesai melakukan permainan, siswa mengisi kuisioner tentang permainan meraih sasaran 

bola di udara. 

3.3.1.3 Revisi Produk Pertama  

       Hasil data dari evaluasi satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran, serta uji I 

tersebut dianalisis. Selanjtnya dijadikan acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat. 
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3.3.1.4  Uji Coba Kelompok Besar 

Hasil analis uji coba kelompok kecil serta revisi pertama, selanjutnya dilakukan uji 

coba kelompok besar atau uji coba lapangan pada 43 siswa kelas V SDN Proyonanggan 

05 Batang. Pertama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan meraih sasaran bola 

di udara. Kemudian siswa melakukan uji coba permainan meraih sasaran bola di udara. 

Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuisioner tentang permainan meraih sasaran 

bola di udara. 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi ahli yang terdiri dari satu dosen ahli Pendidikan Jasmani dan satu ahli 

pembelajaran. 

2. Ujji coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 siswa kelas V SDN Proyonanggan 

05 Batang dipilih sample secara random. 

3. Uji coba lapangan yang terdiri dari 43 siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 

Batang. 

3.4 Rancangan Produk 

3.4.1 Pengertian Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 

Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini berupa pengembangan 

pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok dengan permainan meraih sasaran 

bola di udara pada siswa kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang tahun ajaran 2014/2015. 

Permainan meraih sasaran bola di udara pada dasarnya terdapat dalam perlombaan-

perlombaan tradisional yang sering diadakan pada waktu peringatan hari Kemerdekaan 
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Indonesia. Permainan ini pada dasarnya bernama (Pentong Plastik) yang dalam bahasa 

Indonesia dinamakan pukul air. 

Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang dewasa yang 

dilakukan oleh 3-5 orang dalam perlommbaan ini menggunakan plastic yang terisikan air 

yang digantung di atas sebilah bambu. Pada awal permainan ini, setiap orang matanya 

ditutup dengan kain terlebih dahulu supaya tidak melihat plastik yang diganutung. Salah 

satu dari orang yang telah memecahkan target berupa plastik yang terisikan air dinyatakan 

sebagai pemenang. Permainan meraih sasaran bola di udara sebenarnya modifikasi dari 

permainan tradisional yang sering disebut (Pentong Plastik) atau pukul air. 

3.4.2 Tujuan dan Manfaat Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 

Permainan ini dibuat untuk siswa Sekolah Dasar berkaitan dengan teknik dasar 

lompat jauh gaya jongkok, melalui permainan ini siswa mengetahui bagaimana cara 

melakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok yang benar. Permainan meraih sasaran 

bola di udara juga dapat melatih kemampuan daya ledak atau saat melakukan tolakan 

lompat jauh. Kemampuan untuk memiliki keterampilan dalam lompat jauh siswa harus 

percaya diri, tenang, konsentrasi, dan fokus pada saat melakukan lompatan. 

Selain itu melalui permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan dalam diri anak 

akan tumbuh dan berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama 

(coorperation) interaksi sosial (social interaction). 
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3.4.3 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan 

 Lapangan yang digunakan adalah persegi panjang, Setiap pos masing-masing memiliki 

Panjang dan Lebar yang sama yaitu P = 8 meter dan L = 2 meter. 

2. Media / Alat Sasaran Bola di Udara 

 Media sasaran bola di udara memiliki ukuran dengan tinggi = 2,5 meter dan panjang = 

2,5 meter. 

3. Papan Tolakan memiliki panjang = 30cm dan lebar = 2 meter. 

4. Gawang memiliki tinggi 50cm dan panjang 60cm. 

5. Sasaran bola di udara dari tanah dengan jarak 165 cm dan jarak antara bola 1 dengan 

yang lain 45 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lapangan Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 
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POS III 
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3.4.4 Peraturan Permainan 

1. Waktu Permainan 

Dalam melakukan permainan meraih sasaran bola di udara ini waktu yang 

diperlukan adalah 5-10 menit. Dalam waktu tersebut siswa secara bergantian melakukan 

atau melewati pos I, pos II dan pos III secara bergantian dengan beberapa tahapan. Pada 

pos I siswa melakukan lompatan dengan satu kaki sebagai tumpuan dan mendarat 

dengan kedua kakinya dengan bersamaan seperti orang yang lagi jongkok, sedangkan 

pada pos II siswa berlari dan melompat melewati rintangan gawang yang telah disediakan, 

pada pos III siswa melakukan ancang-ancang lari kemudian melompat dengan mengenai 

sasaran bola di udara dan di akhiri dengan mendarat dengan kedua kakinya seperti orang 

yang sedang jongkok.  

2. Pemain 

Permainan meraih sasaran bola di udara dimainkan oleh 1-4 kelompok, setiap 

kelompoknya terdiri atas 3-5 orang. 

3. Peraturan Permainan 

A. Cara melakukan permainan ini: 

a. Pada pos I siswa harus lompat dengan 1 kaki sebagai tumpuan, kemudian mendarat 

dengan kedua kakinya seperti orang yang sedang jongkok pada sebuah lingkaran yang 

telah disediakan secara berkelanjutan. 

b. Pada pos II siswa harus berlari dan melewati satu persatu gawang yang telah 

disediakan tanpa menjatuhkan gawang. 

c.  Kemudian pada pos III siswa ancang-ancang untuk melakukan awalan lari kemudian 

melakukan tolakan pada papan tolak yang ada dan mengayunkan kedua tangannya 
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untuk meraih sasaran bola di udara di akhiri dengan mendarat pakai kedua kaki secara 

bersamaan dengan sejauh-jauhnya menggunakan teknik dasar lompat jauh gaya 

jongkok. 

B. Pelanggaran permainan ini: 

a. Apabila siswa tidak melewati pos I, pos II dan pos III dinyatakan pelanggaran dan 

digantikan teman yang ada dibelakangnya. 

b. Apabila siswa tidak melompat dan tidak melewati 1 rintangan pada pos I, II, dan III 

pada rintangan yang ada maka siswa tersebut harus menepi dan digantikan dengan 

siswa yang ada dibelakangnya. 

c. Apabila siswa melompati dengan menggunakan kedua kaki pada pos I dan II 

dinyatakan pelanggaran dan digantikan dengan siswa yang ada dibelakangnya 

sesuai barisan. 

d.  Apabila siswa tidak mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangannya 

maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan point. 

4. Point 

d. Jika siswa mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangan maka 

mendapatkan point 2, sedangkan tidak mengenai dengan 2 tangan ataupun 1 maka 

tidak mendapatkan point. 

e. Jika siswa mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangan maka 

mendapatkan point 2 dan siswa dapat melampui point yang telah ditentukan dengan 

batas bendera / Kun. 

 

 



48 

 

 

 

3.5  Jenis Data 

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

dari hasil kuisioner yang berupa kritik dan saran dari ahli. Data kualitatif ini digunakan 

sebagai masukan untuk beban revisi produk, sedangkan kuantitatif diperoleh melalui 

analisis kuisioner siswa dan pengamatan lapangan. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dari evaluasi ahli adalah 

berbentuk kuesioner dan pengamatan gerak siswa. Kuesioner digunakan untuk 

pengumpulan data dari evaluasi ahli dan uji coba. 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 

dititikberatkan pada produk pertama yang dibuat sedangkan kuesioner siswa 

dititikberatkan dalam menggunakan produk, yaitu tingkat kesenangan siswa terhadap 

produk dan motivasi siswa dalam melakukan.  

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus dinilai 

kelayakannya. Faktor yang digunakan dalam kuisoner berupa tingkat kesesuaian produk 

dengan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum KTSP SD, ketepatan model 

dengan karakter siswa usia Sekolah Dasar, 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     3. Cukup Baik  5. Sangat Baik    

2. Kurang baik   4. Baik 
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Tabel 3.1 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Ahli 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kualitas Model Kualitas produk terhadap standar kompetensi, 

keaktifan siswa, dan kelayakan untuk diajarkan pada 

siswa SD kelas V 

15 

Kuesioner yang digunakan untuk siswa berupa sejumlah pertanyaan yang harus 

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

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

pemberian skor pada alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

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

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

Berikut ini adalah faktor-faktor, indikator, dan jumlah butir kuesioner siswa: 

Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Kognitif 
Pengetahuan siswa terhadap model pengembangan permainan 

meraih sasaran bola di udara. 
15 

2 Psikomotor 
Kemampuan siswa mempraktekkan teknik dasar lompat jauh gaya 

jongkok dengan permainan meraih sasaran bola di udara. 
4 

3 Afektif 

Menampilkan sikap bermain dalam permainan meraih sasaran bola di 

udara dengan sikap kerjasama, disiplin, kejujuran, dan menghargai 

lawan dan diri sendiri. 

4 
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3.7 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase. Sedangkan data yang 

berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik analisis 

kualitatif.  

Dalam pengolahan data, presentase diperoleh dengan rumus dari Mohamad Ali 

(1987: 184) yaitu:  

 

 

 

F =  Frekuensi relative / angka persentase. 

F =  frekuensi yang sedang dicari persentasenya.  

N =  Jumlah seluruh data. 

100% = Konstanta 

 

Dari hasil presentase yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk memperoleh 

kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam presentase. 

 

 

 

 

F =  x 100% 
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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 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

4.1  Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1  Data Analisis Kebutuhan 

Untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran penjas, serta menemukan pemecahan untuk permasalahan tersebut, maka 

perlu dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan 

observasi pada proses pembelajaran penjas dilapangan agar dapat mengetahui 

permasalahan yang ada dan hal yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan 

tersebut 

Dalam proses pembelajaran penjas di SD Negeri Proyonanggan 05 Batang pada 

dasarnya sudah terlaksana cukup baik namun dalam permbelajaran siswa kurang aktif. 

Kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelas V adalah pengkondisian 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran siswa cenderung berlarian sendiri dan kurang 

aktif dalam memperhatikan arahan dari guru sehingga esensi dari pembelajaran belum 

tersampaikan secara maksimal. 

Dari permasalahan diatas peneliti mengambil langkah untuk mengembangkan 

permainan yang dapat mengkondisikan siswa sekaligus dapat menyampaikan materi 

pembelajaran secara maksimal. Peneliti mengembangkan model pembelajaran teknik 

dasar lompat jauh gaya jongkok melalui permainan meraih sasaran bola di udara. Peneliti 

berharap produk yang dihasilkan nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 
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SDN Proyonanggan 05 Batang, dengan terkondisinya siswa serta tersampaikannya materi 

dan mengembangkan keterampilan siswa baik aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. 

Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi guru SDN 

Proyonanggan 05 Batang dengan menambah model pembelajaran dalam bentuk 

pengembangan model permainan untuk siswa. 

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal 

 Permainan meraih sasaran bola di udara pada dasarnya terdapat dalam 

perlombaan-perlombaan tradisional yang sering diadakan pada waktu peringatan hari 

Kemerdekaan Indonesia. Permainan ini pada dasarnya bernama (Pentong Plastik) yang 

dalam bahasa Indonesia dinamakan pukul air. 

Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang dewasa yang dilakukan 

oleh 3-5 orang dalam perlombaan ini menggunakan plastik yang terisikan air yang 

digantung di atas sebilah bambu. Pada awal permainan ini, setiap orang matanya ditutup 

dengan kain terlebih dahulu supaya tidak melihat plastik yang diganutung. Salah satu dari 

orang yang telah memecahkan target berupa plastik yang terisikan air dinyatakan sebagai 

pemenang. Permainan meraih sasaran bola di udara sebenarnya modifikasi dari 

permainan tradisional yang sering disebut (Pentong Plastik) atau pukul air. 

Target dalam permainan ini siswa harus melewati pos I, pos, II dan pos III. Pada pos I 

siswa harus lompat dengan 1 kaki sebagai tumpuan melewati rintangan kardus yang telah 

disediakan, kemudian mendarat dengan kedua kakinya seperti orang yang sedang 

jongkok pada sebuah lingkaran yang ada secara berkelanjutan, Pada pos II siswa harus 

berlari dan melewati satu persatu gawang yang telah disediakan tanpa menjatuhkan 

gawang, pada pos III siswa ancang-ancang untuk melakukan awalan lari kemudian 
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melakukan tolakan pada papan tolak yang ada sambil melewati atas kardus yang telah 

disediakan dan mengayunkan kedua tangannya untuk meraih sasaran bola di udara 

kemudian di akhiri dengan mendarat pakai kedua kaki secara bersamaan dengan sejauh-

jauhnya menggunakan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok, Siswa harus mengambil 

bendera setelah melewati pos III dan meletakkan pada area regu masing-masing. 

Permainan ini dibuat untuk siswa Sekolah Dasar berkaitan dengan teknik dasar 

lompat jauh gaya jongkok, melalui permainan ini siswa mengetahui bagaimana cara 

melakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok yang benar. Permainan meraih sasaran 

bola di udara juga dapat melatih kemampuan daya ledak atau saat melakukan tolakan 

lompat jauh. Kemampuan untuk memiliki keterampilan dalam lompat jauh siswa harus 

percaya diri, tenang, konsentrasi, dan fokus pada saat melakukan lompatan. Selain itu 

melalui permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan dalam diri anak akan tumbuh 

dan berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama (coorperation) interaksi 

sosial (social interaction). 

4.1.3 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan 

 Lapangan yang digunakan adalah persegi panjang, Setiap pos masing-masing 

memiliki Panjang dan Lebar yang sama yaitu P = 8 meter dan L = 2 meter. 

2. Media / Alat Sasaran Bola di Udara 

 Media sasaran bola di udara memiliki ukuran dengan tinggi = 2,5 meter dan 

panjang = 2,5 meter. 

3. Papan Tolakan memiliki panjang = 30cm dan lebar = 2 meter. 

4. Gawang memiliki tinggi 50cm dan panjang 60cm. 
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5. Sasaran bola di udara dari tanah dengan jarak 165 cm dan jarak antara bola 1 

dengan yang lain 45 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lapangan Meraih Sasaran Bola di Udara 

 

 

 

 

START 

POS I 

POS III 

POS II 
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Keterangan: 

  

  : Kapur, Ban / Holahop     : Papan Tolakan  

 

: Bola Plastik : Media Meraih Sasaran 

Bola di Udara 

 

: Matras / Bak Pasir  : Gawang yang dimodifikasi 

 

  : Matras kecil 

 

4.1.4 Peraturan Permainan 

1. Waktu Permainan 

Dalam melakukan permainan meraih sasaran bola di udara ini waktu yang 

diperlukan adalah 5-10 menit. Dalam waktu tersebut siswa secara bergantian melakukan 

atau melewati pos I, pos II dan pos III secara bergantian dengan beberapa tahapan. Pada 

pos I siswa melakukan lompatan dengan satu kaki sebagai tumpuan dan mendarat 

dengan kedua kakinya dengan bersamaan seperti orang yang lagi jongkok, sedangkan 

pada pos II siswa berlari dan melompat melewati rintangan gawang yang telah disediakan, 

pada pos III siswa melakukan ancang-ancang lari kemudian melompat dengan mengenai 

sasaran bola di udara dan di akhiri dengan mendarat dengan kedua kakinya seperti orang 

yang sedang jongkok.  
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2. Pemain 

Permainan meraih sasaran bola di udara dimainkan oleh 1-4 kelompok, setiap 

kelompoknya terdiri atas 3-5 orang. 

3. Peraturan Permainan 

A. Cara melakukan permainan ini: 

f. Pada pos I siswa harus lompat dengan 1 kaki sebagai tumpuan, kemudian 

mendarat dengan kedua kakinya seperti orang yang sedang jongkok pada sebuah 

lingkaran yang telah disediakan secara berkelanjutan. 

g. Pada pos II siswa harus berlari dan melewati satu persatu gawang yang telah 

disediakan tanpa menjatuhkan gawang. 

h.  Kemudian pada pos III siswa ancang-ancang untuk melakukan awalan lari 

kemudian melakukan tolakan pada papan tolak yang ada dan mengayunkan kedua 

tangannya untuk meraih sasaran bola di udara di akhiri dengan mendarat pakai 

kedua kaki secara bersamaan dengan sejauh-jauhnya menggunakan teknik dasar 

lompat jauh gaya jongkok. 

B. Pelanggaran permainan ini: 

e. Apabila siswa tidak melewati pos I, pos II dan pos III dinyatakan pelanggaran dan 

digantikan teman yang ada dibelakangnya. 

f. Apabila siswa tidak melompat dan tidak melewati 1 rintangan pada pos I, II, dan III 

pada rintangan yang ada maka siswa tersebut harus menepi dan digantikan 

dengan siswa yang ada dibelakangnya. 
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g. Apabila siswa melompati dengan menggunakan kedua kaki pada pos I dan II 

dinyatakan pelanggaran dan digantikan dengan siswa yang ada dibelakangnya 

sesuai barisan. 

h.  Apabila siswa tidak mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangannya 

maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan point. 

2. Point 

a. Jika siswa mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangan maka 

mendapatkan point 2, sedangkan tidak mengenai dengan 2 tangan ataupun 1 

maka tidak mendapatkan point. 

b. Jika siswa mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangan maka 

mendapatkan point 2 dan siswa dapat melampui point yang telah ditentukan 

dengan batas bendera / Kun. 

4.1.5 Validasi Ahli 

Setelah pembuatan produk awal berupa permainan meraih sasaran bola di udara 

selesai, produk kemudian dilakukan validasi oleh ahli, dalam hal ini peneliti melibatkan 

satu ahli penjas Drs. Cahyo Yuwono, M. Pd yang merupakan dosen FIK dan satu ahli 

pembelajaran penjasorkes, yakni Hendi Maretno S.Pd. sebagai guru penjasorkes di SD 

Negeri Proyonanggan 05 Batang untuk memberikan penilaian. 

4.1.5.1 Validasi Ahli Draf Produk Awal 

Para ahli diberikan draf produk awal hasil pengembangan berupa permainan meraih 

sasaran bola di udara serta penjelasan mengenai permainan, kemudian peneliti 

berkonsultasi dan berdiskusi kepada masing-masing ahli. Dimaksudkan untuk mengetahui 

tanggapan awal mengenai produk terhadap kelayakan jika diberikan kepada sisiwa kelas 

V sekolah dasar. 
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4.1.5.2 Revisi Draf dari Validator 

 Dalam diskusi dan konsultasi yang didapat peneliti dari masing-masing ahli yaitu ahli 

penjas dan ahli pembelajaran penjasorkes, akan diketahui kekurangan serta kelemahan 

produk permainan. Hasil diskusi kemudian dijadikan pertimbangan dalam melakukan 

revisi/perbaikan. 

 Setelah draf dibuat, kemudian ditunjukan dan dijelaskan kepada validator mengenai 

permainan meraih sasaran bola di udara ini, selanjutnya ahli menyatakan kelayakannya 

untuk dilanjutkan dan mempersilahkan kepada peneliti untuk dilakukan uji coba pada 

permainan tersebut. 

4.2 Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

 Setelah diperbaiki dan dinyatakan layak, produk kemudian diuji cobakan kepada 

siswa kelas V SD Negeri Proyonanggan 05 Batang yang berjumlah 15 anak. Pengambilan 

sampel menggunakan metode random sampling (sampel secara acak). Dalam uji coba 

tersebut diambil data melalui lembar pengamatan oleh guru penjasorkes terhadap gerak 

dan juga sikap siswa dalam bermain, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh siswa 

yang telah selesai bermain. 

 Selain itu penilaian dari ahli juga masih diperlukan untuk perbaikan-perbaikan 

selanjutnya. Dalam uji coba ini, lembar evaluasi diberikan kepada ahli sebagai evaluator 

agar nantinya produk tersebut benar-benar layak dan efektif jika diberikan kepada siswa. 

Lembar evaluasi tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
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1. Kuesioner 

 Kuesioner berisi beberapa pertanyaan mengenai kelayakan produk jika diberikan 

kepada siswa. Diberikan rentang 1-5 untuk pemberian nilai terhadap setiap indikator 

yang diberikan. 

2. Komentar dan saran umum 

   Komentar dan saran sangat dibutuhkan sebagai bahan untuk merevisi kekurangan 

produk berupa lapangan, sarpras, penyajian permainan kepada siswa, dan kekurangan 

lain yang berhubungan dengan produk permainan terhadap siswa sebagai sasaran 

pengembangan. 

3. Kesimpulan 

   Dari penyajian draf produk awal tersebut diberikan 3 opsi yang bisa dijadikan 

kesimpulan sementara. Opsi tersebut adalah: 

a. Layak untuk digunakan/uji coba tanpa revisi 

b. Layak untuk digunakan/uji coba dengan revisi sesuai saran 

c. Tidak layak untuk digunakan/uji coba 

 Dalam uji coba skala kecil ini diperoleh data sebagai hasil dari pengamatan oleh 

guru penjasorkes dan hasil kuesioner yang diisi oleh siswa setelah mempraktikkan, juga 

diperoleh data hasil dari pengisian kuesioner oleh ahli penjas dan ahli pembelajaran. Data 

yang didapat sebagai berikut: 

Saran dan komentar dari ahli penjas dan ahli pembelajaran terhadap produk, maka 

dapat segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli 

penjas dan ahli pembelajaran sebagai berikut: 
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4.2.1  Hasil Pengamatan Gerak dan Kuesioner Siswa 

 Dari uji coba yang dilakukan dengan subjek sebanya 15 siswa, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Faktor Indikator 

Hasil 

Kategori 

Jumlah Total Persentase 

Psikomotor 

Ancang-ancang 40/45 

146/180 81,11% Baik 

Menumpu 34/45 

Melayang 35/45 

Mendarat 35/45 

Afektif 

Kerjasama 38/45 

150/180 83% Baik 

Disiplin 36/45 

Kejujuran 36/45 

Menghargai Lawan & 

Diri Sendiri 
40/45 

Kognitif Penerapan 178/225 178/225 79% Baik 

Rata-Rata   81% Baik 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=15) 
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 Berdasarkan data pada tabel 4.1 hasil dari uji coba skala kecil diatas, yang 

diperoleh dari pengamatan di lapangan oleh guru penjasorkes dan juga pengisian 

kuesioner siswa mengenai permainan meraih sasaran bola di udara, dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Faktor Psikomotor 

 Data yang dikumpulkan dari 15 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator ancang-ancang, menumpu, melayang, dan 

mendarat, hasil yang diperoleh yaitu 81,11%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

b. Faktor Afektif 

 Data yang dikumpulkan dari 15 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator kerjasama, disiplin, kejujuran, menghargai 

lawan dan diri sendiri, hasil yang diperoleh yaitu 83%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori baik. 

c. Faktor Kognitif 

Data yang dikumpulkan dari 15 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator penerapan, hasil yang diperoleh yaitu 79%. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori  

baik. 

 Dari data diatas dapat dilihat rata-rata dari ketiga faktor tersebut yakni faktor 

psikomotor, afektif, dan kognitif adalah 81%, sehingga dalam kriteria yang telah ditetapkan 

dapat digolongkan dalam ketegori baik. 
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Gambar. 4.2 Diagram Perolehan pada Uji Coba Skala Kecil (N=15) 

4.2.2 Hasil Kuesioner Ahli 

 Kuesioner yang diberikan kepada ahli berupa beberapa pertanyaan mengenai 

produk. Indikatornya yaitu: pemahaman, pengalamiahan / penerapan, dan respon siswa 

terhadap produk. Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara memberikan penilaian 

dengan rentang 1 sampai dengan 5, kemudian diperoleh hasil sebagai berikut: 

No Evaluator Jumlah Persentase Klasifikasi 

1 

2 

Ahli penjas 

Ahli Pembelajaran 

61/75 

67/75 

81% 

89% 

Baik 

Sangat Baik 

Rata – Rata 128/150 85% Baik 

 

Tabel 4.2 Hasil Kuesioner Ahli Skala Kecil 
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 Data kuesioner ahli penjas dan ahli pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui 

tanggapan mengenai kelayakan produk permainan meraih sasaran bola di udara. 

Diketahui hasil kuesioner dari ahli penjas sebesar 81%, dapat diklasifikasikan dalam 

kategori baik. Ahli pembelajaran sebesar 89%, masuk dalam kategori sangat baik juga. 

Sehingga dalam rata-ratanya diperoleh hasil sebesar 85% angka tersebut masuk dalam 

kategori baik. 

4.3 Revisi Produk 

 Selain menjawab kuesioner, ahli juga memberikan masukan dan juga saran 

perbaikan untuk kelayakan dan keefektifan produk. Masukan dan saran untuk perbaikan 

model permainan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ahli Penjas Drs. Cahyo Yuwono S.Pd,. M.Pd. 

 Masukan dan saran 

 Jarak papan tolakan dengan sasaran bola di udara diperjauh supaya siswa ada 

usaha dalam melakukan lompat. 

b. Ahli Pembelajaran Hendi Maretno S.Pd. 

 Masukan dan saran 

 Pada pos I antara papan tolakan dan lingkaran/ban sebaiknya diberikan rintangan 

menggunakan kardus sebagai stimulus anak untuk melompat. 

 Kurang adanya kompetisi sehingga peraturan permainan seharusnya dibuat 

dengan pertandingan tim yang kalah dan menang masing-masing hukuman dan 

hadiah. 
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4.4  Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Besar 

 Setelah uji coba skala kecil yang telah dilaksanakan dan didapatkan hasil, ternyata 

masih ditemukan kekurangan dan masukan, sehingga produk masih perlu untuk 

diperbaiki. Berdasarkan hasil perbaikan tersebut, kemudian diuji cobakan lagi untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta uji coba 

skala kecil pada uji skala yang lebih besar dengan subjek sebanyak 43 siswa kelas V SD 

Negeri Proyonanggan 05 Batang.evaluasi ahli serta uji skala kecil langkah berikutnya 

adalah uji coba lapangan. 

4.5  Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Besar 

4.5.1 Hasil Pengamatan Gerak dan Kuesioner Siswa 

 Pengamatan dilaksanakan saat permainan berlangsung, dilakukan oleh guru 

penjasorkes. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh siswa, didapatkan 

data sebagai berikut:  

Faktor Indikator 

Hasil 

Kategori 

Jumlah Total Persentase 

Psikomotor 

Ancang-ancang 111/129 

439/516 85% Baik 

Menumpu 108/129 

Melayang 106/129 

Mendarat 114/129 

Afektif 

Kerjasama 108/129 

448/516 87% 
Sangat 

Baik 
Disiplin 111/129 

Kejujuran 116/129 
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Menghargai Lawan & 

Diri Sendiri 
113/129 

Kognitif Penerapan 525/645 525/645 81% Baik 

Rata-Rata   84,33% Baik 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Skala Besar (N=43) 

  

 Berdasarkan data pada tabel 4.3 hasil dari uji skala besar yang diperoleh dari 

pengamatan di lapangan oleh guru penjasorkes dan juga pengisian kuesioner oleh siswa 

mengenai permainan meraih sasaran bola di udara dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Faktor Psikomotor 

 Data yang dikumpulkan dari 43 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator ancang-ancang, menumpu, melayang, dan 

mendarat, hasil yang diperoleh yaitu 85%. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 

angka tersebut masuk dalam kategori sangat baik. 

b. Faktor Afektif 

 Data yang dikumpulkan dari 43 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator kerjasama, disiplin, kejujuran, menghargai 

lawan dan diri sendiri, hasil yang diperoleh yaitu 87%. Berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori sangat baik. 

c. Faktor Kognitif 

Data yang dikumpulkan dari 43 siswa yang telah bermain permainan meraih sasaran 

bola di udara diketahui untuk indikator penerapan, hasil yang diperoleh yaitu 81%. 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, angka tersebut masuk dalam kategori  

baik. 

 Dari data diatas dapat dilihat rata-rata dari ketiga faktor tersebut yakni faktor 

psikomotor, afektif, dan kognitif adalah 84,33%, sehingga dalam kriteria yang telah 

ditetapkan dapat digolongkan dalam ketegori baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Perolehan pada Uji Coba Skala Besar (N=43) 
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4.5.2 Hasil Kuesioner Ahli 

 Ahli menjadi evaluator dalam penyempurnaan produk yang dibuat, setelah dilakukan 

uji coba skala besar didapatkan data sebagai berikut: 

No Evaluator Jumlah Persentase Klasifikasi 

1 

2 

Ahli penjas 

Ahli Pembelajaran 

64/75 

69/75 

85% 

92% 

Baik 

Sangat Baik 

Rata – Rata 136/150 89% Sangat Baik 

 

Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Ahli Skala Besar 

  

 Data kuesioner ahli penjas dan ahli pembelajaran diatas dimaksudkan untuk 

mengetahui tanggapan mengenai kelayakan produk permainan meraih sasaran bola di 

udara. Diketahui hasil kuesioner dari ahli penjas sebesar  85%, dapat diklasifikasikan 

dalam kategori baik. Ahli pembelajaran sebesar 92%, masuk dalam kategori sangat baik 

juga. Sehingga dalam rata-ratanya diperoleh hasil sebesar 89%, angka tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik. 

4.6  Prototipe Produk 

Permainan meraih sasaran bola di udara ini dibuat untuk siswa Sekolah Dasar 

berkaitan dengan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok, melalui permainan ini siswa 

mengetahui bagaimana cara melakukan teknik dasar lompat jauh gaya jongkok yang 

benar. Permainan meraih sasaran bola di udara juga dapat melatih kemampuan daya 

ledak atau saat melakukan tolakan lompat jauh. Kemampuan untuk memiliki keterampilan 
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dalam lompat jauh siswa harus percaya diri, tenang, konsentrasi, dan fokus pada saat 

melakukan lompatan. 

Selain itu melalui permainan meraih sasaran bola di udara diharapkan dalam diri anak 

akan tumbuh dan berkembang semangat persaingan (competition), kerjasama 

(coorperation) interaksi sosial (social interaction). 

4.6.1 Sarana dan Prasarana 

1. Lapangan  

 Bidang lapangan permainan meraih sasaran bola di udara yaitu : 

1) Pada Pos I panjang 8 m, lebar 2 m. 

2) Pada Pos II Panjang 8 m, lebar 2 m. 

3) Pada Pos III Panjang 8 m, lebar 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Lapangan Meraih Sasaran Bola di Udara Skala Besar 

Sumber. Peneliti 2015 

START A 

POS I 

POS III 

POS II 

POS II 
POS I 

START B 
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Keterangan:  

 

  : Kapur, Ban, Holahop    : Papan Tolakan  

 

: Bola Plastik :Media Meraih Sasaran Bola di 

Udara 

 

: Matras / Bak Pasir  : Gawang yang dimodifikasi 

 

  : Matras kecil / Balok tumpu  : Kardus Bekas 

 

: Bendera Kertas / Plastik Kecil 

2. Kapur, Ban, Holahop 

Kapur digunakan untuk membuat garis lapangan permainan dan lingkaran batas 

tumpuan pada pos I selain kapur bisa juga menggunakan ban, holahop. Jarak antara 

setiap lingkaran 2 meter didepan lingkaran ada balok tumpu dan ditengah-tengah jarak 

dikasih  kardus untuk stimulus anak melompat. 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kapur dan lingkaran dengan kapur 
Sumber. Peneliti 2015 
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3. Bola Sepak Plastik 

Bola Sepak Plastik digunakan sebagai alat meraih sasaran pada permainan meraih 

sasaran bola di udara dengan digantung jarak dari tanah ke atas 165 cm dan jarak antara 

bola 1 dengan yang lain 40 cm. 

  

 

 

 

 
Gambar 4.6 Bola Plastik 
Sumber. Peneliti 2015 

 

4. Balok tumpu / matras kecil  

Balok tumpu / matras kecil digunakan sebagai melatih kekuatan tolakan pada pos I 

dengan panjang 45 cm, lebar 45 cm. 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.7 Matras Kecil. 
Sumber. Peneliti 2015 
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5. Gawang Modifikasi 

Gawang modofikasi terbuat dari pralon, kayu dan digunakan untuk rintangan lompat 

pada pos II dengan ukuran Tinggi 50 cm, Panjang 60 cm. 

             

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4.8 Gawang Modifikasi 
Sumber. Peneliti 2015 

 

6. Papan Tumpu 

Papan Tumpu digunakan sebagai batas tolakan untuk melakukan lompat jauh sejauh 

mungkin dengan panjang 45 cm, lebar 2 m. 

 

 

 
 

Gambar 4.9 Papan Tumpu 
Sumber. Peneliti 2015 
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7. Alat Sasaran Bola di Udara 

Alat Sasaran Bola di Udara digunakan sebagai media dalam permainan meraih 

sasaran bola di udara yang dibuat dari bambu / kayu dengan tinggi 2,5 m, lebar 2,5 m. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.0 Alat Sasaran Bola di Udara 
Sumber. Peneliti 2015 

 
 
 

8. Matras / Bak Lompat 

Matras / Bak Lompat digunakan sebagai tempat mendarat setelah melakukan 

lompatan dengan panjang 3 m, lebar 1,5 m. 

 

 

 

 
 

Gambar 5.1 Matras. 
Sumber. 2015 
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9. Kardus Bekas  

Kardus Bekas digunakan sebagai media untuk melatih lompatan pada siswa yang 

dilatakan di antara tengah-tengah lingkaran dan papan tolak pada pos I dengan tinggi 35 

cm lebar 20 cm. 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Kardus Bekas 
Sumber. Peneliti 2015 

 

10. Bendera Kertas 

Bendera Kertas di ambil pada pos terakhir setelah melakukan semua pos dengan 

sebanyak-banyaknya dan digunakan untuk menentukan team yang menang. 

 

 

 

Gambar 5.3 Bendera Kertas 
Sumber. Peneliti 2015 

4.6.2  Peraturan Permainan 

1. Waktu Permainan 

Dalam melakukan permainan meraih sasaran bola di udara ini waktu yang 

diperlukan adalah 2-5 menit. Dalam waktu tersebut siswa melakukan atau melewati  
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2. Pemain 

Permainan meraih sasaran bola di udara dimainkan oleh 2 regu secara bersaingan, 

setiap regu terdiri atas 3-5 orang. 

3. Peraturan Permainan 

A. Cara melakukan permainan ini: 

c. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu secara bersaingan, apabila regu yang kalah 

atau mengumpulkan bendera yg paling sedikit akan mendapatkan hukuman yang 

sebanding. 

d. Waktu yang digunakan mulai dari 2 – 5menit. 

e. Pada pos I siswa harus lompat dengan 1 kaki sebagai tumpuan melewati rintangan 

kardus yang telah disediakan, kemudian mendarat dengan kedua kakinya seperti 

orang yang sedang jongkok pada sebuah lingkaran yang ada secara berkelanjutan. 

f. Pada pos II siswa harus berlari dan melewati satu persatu gawang yang telah 

disediakan tanpa menjatuhkan gawang. 

g.  Kemudian pada pos III siswa ancang-ancang untuk melakukan awalan lari 

kemudian melakukan tolakan pada papan tolak yang ada sambil melewati atas 

kardus yang telah disediakan dan mengayunkan kedua tangannya untuk meraih 

sasaran bola di udara kemudian di akhiri dengan mendarat pakai kedua kaki 

secara bersamaan dengan sejauh-jauhnya menggunakan teknik dasar lompat jauh 

gaya jongkok. 

h. Siswa harus mengambil bendera setelah melewati pos III dan meletakkan pada 

area regu masing-masing. 
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B. Pelanggaran permainan ini: 

a. Apabila pada tiap pos siswa menjatuhkan rintangan yang ada, siswa harus 

mengulangi lagi tanpa menjatuhkan rintangan tersebut. 

b. Apabila siswa tidak melewati pos I, pos II dan pos III dinyatakan pelanggaran dan 

digantikan teman yang ada dibelakangnya. 

c. Apabila siswa tidak melompat dan tidak melewati 1 rintangan pada pos I, II, dan III 

pada rintangan yang ada maka siswa tersebut harus menepi dan digantikan dengan 

siswa yang ada dibelakangnya. 

d. Apabila siswa melompati dengan menggunakan kedua kaki pada pos I dan II harus 

melakukannya lagi dari awal, jika tidak bias selama 3x prcobaan harus digantikan 

siswa yang ada dibelakangnya sesuai barisan. 

e. Apabila siswa tidak mengenai sasaran bola di udara dengan kedua tangannya maka 

siswa tersebut tidak akan dapat mengambil bendera yang telah disediakan di pos 

terakhir. 

3. Cara Nilai 

a. Jika setiap regu dapat mengumpulkan bendera yang telah disediakan paling 

banyak maka dinyatakan menang. 

b. Apabila regu mengumpulkan bendera paling banyak, namun banyak juga 

menjatuhkan rintangan yang ada maka dinyatakan kalah. 

4.6.3  Aspek-aspek yang ada pada permainan meraih sasaran bola di udara 

Aspek yang diperoleh oleh siswa melalui permainan meraih sasaran bola di udara 

yaitu meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Melalui permainan ini siswa dapat 

memperoleh kesegaran jasmani secara menyeluruh yaitu meliputi: 
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1. Kekuatan 

Seorang pemain dalam permainan ini agar mampu melewati rintangan yang terdapat di 

area permainan. 

2. Daya tahan 

Daya tahan adalah bagian paling utama dari komponen yang lain, karena daya yang 

kuat dari masing-masing ikut membantu menentukan kemenangan suatu tim. 

3. Tenaga otot 

Untuk dapat melakukan lompatan yang baik seorang pemain harus mempunyai tenaga 

otot yang kuat. 

4. Kelentukan 

Seorang pemain dalam melewati rintangan tidak hanya kecepatan dan kekuatan yang 

dibutuhkan tetapi kelentukan dari badan seorang pemain sangat diperlukan. 

5. Kecepatan  

Komponen kecepatan merupakan komponen yang sangat penting dalam permainan 

meraih sasaran bola di udara yaitu pada saat pemain berlari melewati rintangan untuk 

meraih sasaran bola yang ada. 

6. Kelincahan  

Dalam permainan meraih sasaran bola di udara tidak hanya menggunakan kecepatan 

dalam melewati setiap ringtangan tetapi kelincahan juga sangat mempengaruhi dalam 

melewati rintangan 
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7. Koordinasi  

Koordinasi merupakan kemampuan melakukan gerakan yang saling melengkapi antara 

satu pemain dengan yang lain. 

8. Ketepatan  

Ketepatan dalam permainan ini sangat dibutuhkan oleh pemain agar dapat meraih 

sasaran bola yang ada dan proses pada saat mendarat.  

4.6.4 Keunggulan dan Kelemahan Produk 

4.6.4.1 Keunggulan produk 

Keunggulan produk dalam permainan Meraih Sasaran Bola di Udara adalah: 

1. Permainan meraih sasaran bola di udara merupakan permainan beregu yang 

bersifat kompetitif dan menyenangkan sehingga membuat siswa bersemangat untuk 

memenangkan permainan tersebut. 

2. Permainan meraih sasaran bola di udara merupakan permain yang merupakan 

mudah dan tidak menyulitkan siswa. 

3. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam permainan meraih sasaran bola di 

udara terbuat dari bahan yang mudah didapat, murah dan tidak berbahaya. 

4. Siswa tidak merasa bosen untuk melakukan permainan meraih sasaran bola di 

udara. 

5. Dapat dimainkan pada semua kalangan, baik putra maupun putri. 

4.6.4.2 Kelemahan produk 

Peneliti menyadari bahwa produk yang dihasilkan dalam penelitian ini masih 

mempunyai kelemahan sehingga dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian mendatang 

untuk mengembangkan agar dapat lebih baik lagi. 
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Kelemahan dalam permainan meraih sasaran bola di udara yaitu: 

1. Sering terjadi kebingungan dan kesalahan bagi pemula sehingga sering melakukan 

kesalahan dalam bermain. 

2. Perlu adanya perbaikan alat karena pada bagian pos II (gawang lompat) terlalu 

ringan sehingga kalau terjatuh dan keinjak mudah pecah. 

3. Perlu adanya perbaikan dalam uji coba skala kecil yaitu jarak pada pos I antara 

papan tolakan dan lingkaran/ban sebaiknya diberikan rintangan menggunakan 

kardus sebagai stimulus anak untuk melompat. 

4. Dalam permainan ini guru masih kesulitan mengamati seluruh gerak siswa. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1      Kajian dan Prototipe Produk 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan Meraih Sasaran Bola di Udara yang berdasarkan uji coba skala kecil (N=15) 

dan uji lapangan (N=43) pada siswa kelas V SD Negeri Proyonanggan 05 Batang. 

         Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini maka dapat 

disimpulkan bahwa produk model permainan  Meraih Sasaran Bola di Udara dapat 

digunakan untuk pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok pada kelas V SD 

Negeri Proyonanggan 05 Batang. Berdasarkan analisis data uji coba skala kecil dan 

evaluasi ahli yaitu ahli penjas didapat persentase 81% (baik) dan ahli pembelajaran 89% ( 

sangat baik) sehingga diperoleh rata-rata persentase penilaian ahli sebesar 85% kategori 

“baik” maka produk permainan Meraih Sasaran Bola di Udara ini dikatakan layak untuk 

digunakan bagi siswa kelas V di SD Negeri Proyonanggan 05 Batang. Pada hasil uji coba 

lapangan didapat persentase penilaian ahli yaitu ahli penjas sebesar 85% (baik) dan ahli 

pembelajaran sebesar 92% (sangat baik) dengan rata-rata penilaian ahli sebesar 89% 

kategori “sangat baik” maka produk permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 

dikatakan layak untuk digunakan bagi siswa kelas V di SD Negeri Proyonaggan 05 

Batang. 

 Produk model permaianan Meraih Sasaran Bola di Udara sudah dapat digunakan 

untuk siswa kelas V SD Negeri Proyonanggan 05 Batang. Berdasarkan hasil analisis data 

uji coba skala kecil didapat persentase sebesar 81% dengan kriteria baik dan hasil 
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analisis data uji coba lapangan didapat persentase 84,33% dengan kriteria baik. 

Berdasarkan kriteria yang ada terdapat peningkatan dengan selisih selisih 3,33%, maka 

pembelajaran melalui permainan Meraih Sasaran Bola di Udara ini telah memenuhi kriteria 

baik sehingga dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di SD Negeri Proyonanggan 05 

Batang. 

        Proses pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar sering terhambat oleh 

terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, oleh karena itu guru penjas dituntut untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas materi pembelajaran agar lebih menarik bagi 

siswa. Pembelajaran penjasorkes dapat dimodifikasi dengan menggunakan peralatan 

sederhana sebagai media pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih menarik, 

membuat siswa merasa senang, gembira dan tidak merasa bosan dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes. Dalam permainan Meraih Sasaran Bola di Udara sarana dan 

prasarsana yang digunakan sederhana, tidak perlu mahal dan mudah didapat sehingga 

permainan ini dapat diterima  dan dinyatakan layak untuk digunkan. Aturan yang 

diterapkan dalam permainan Meraih Sasaran Bola di Udara juga sederhana sehingga 

siswa dapat memahami cara bermain permainan Meraih Sasaran Bola di Udara dengan 

mudah. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan yaitu meliputi uji coba skala kecil dan 

uji coba lapangan, sebagian besar siswa dapat mempraktikan permainan Meraih Sasaran 

Bola di Udara dengan baik. Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara merupakan 

permainan beregu dengan system kompetisi sehingga membuat siswa bergerak aktif dan 

kompak dalam satu regu dalam memenangkannya. Permainan ini membuat siswa 

bersemangat bermain untuk mencetak skor karena regu yang berhasil mencetak skor 

terbanyak maka menjadi pemenang dalam permainan ini. 



82 

 

 

 

5.2  Saran 
 

        Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam pemanfaatan produk permainan 

Meraih Sasaran Bola di Udara, antara lain: 

1. Model permainan Meraih Sasaran Bola di Udara merupakan produk yang 

dihasilkan penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok melalui 

pendekatan bermain untuk siswa sekolah dasar. 

2. Media  pembelajaran yang digunakan dalam permainan Meraih Sasaran Bola di 

Udara sederhana sehingga dapat menjadi alternatif bagi sekolah yang tidak 

mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap 

3. Bagi guru penjasorkes disekolah dasar, penggunaan model ini dapat dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

sesuai dengan tujuan dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

4. Bagi siswa, kebingungan dan kesalahan dalam bermain permainan Meraih 

Sasaran Bola di Udara khususnya bagi para pemula diharapkan dapat terus belajar 

dan berlatih mengusai gerak dalam permainan ini. 

5. Peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari penelitian pengembangan 

ini sehingga produk permainan Meraih Sasaran Bola di Udara dapat lebih menarik. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 

 

PEMBELAJARAN GERAK DASAR LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK 

DRAF PERMAINAN MERAIH SASARAN BOLA DI UDARA 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Sekolah  : .................................... 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : V (lima) / 2 (dua) 

Standar Kompetensi : 6. Mempraktekkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dengan peraturan yang 

dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. 

Kompetensi Dasar : 6.1 Mempraktekkan variasi teknik dasar atletik yang 

dimodifikasi, serta nilai semangat, sportivitas, 

kerjasama, percaya diri dan kejujuran. 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat melakukan gerakan  

- Berlari 

- Bertumpu 

- Melompat 

- Mendarat 

b. Siswa dapat bermain lompat jauh gaya jongkok dengan permainan meraih sasaran 

bola di udara dengan peraturan yang sederhana atau dimodifikasi 

 Karakter siswa yang diharapkan :  

1.Kerjasama     3.Disiplin 

2. Menghargai lawan dan diri sendiri  4. Kejujuran 
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B. Materi Pembelajaran 

a. Permainan Meraih Sasaran Bola di Udara 

- Awalan 

- Tolakan 

- Melayang  

- Pendaratan 

b. Bermain meraih sasaran bola di udara dengan peraturan yang sederhana atau 

dimodifikasi 

C. Metode Pembelajaran 

- Ceramah 

- Demonstrasi 

- Penugasan 

- Latihan 

- Kuisioner 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan 1 

 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 

 Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi. 

 Memberikan motivasi 

 Pemanasan awal dan dilanjutkan pemanasan inti. 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan main yang terdapat dalam 

permainan meraih sasaran bola di udara  

 Mendemonstrasikan teknik kerjasama dan permainan yang sportivitas 
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 Membuat regu pada siswa 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan langsung di lapangan. 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Permainan ini dimainkan oleh 2 regu secara bersaingan, apabila regu yang 

kalah atau mengumpulkan bendera yg paling sedikit akan mendapatkan 

hukuman yang sebanding. 

 Waktu yang digunakan mulai dari 2 – 5menit. 

 Pada pos I siswa harus lompat dengan 1 kaki sebagai tumpuan melewati 

rintangan kardus yang telah disediakan, kemudian mendarat dengan kedua 

kakinya seperti orang yang sedang jongkok pada sebuah lingkaran yang ada 

secara berkelanjutan. 

 Pada pos II siswa harus berlari dan melewati satu persatu gawang yang 

telah disediakan tanpa menjatuhkan gawang. 

  Kemudian pada pos III siswa ancang-ancang untuk melakukan awalan lari 

kemudian melakukan tolakan pada papan tolak yang ada sambil melewati 

atas kardus yang telah disediakan dan mengayunkan kedua tangannya 

untuk meraih sasaran bola di udara kemudian di akhiri dengan mendarat 

pakai kedua kaki secara bersamaan dengan sejauh-jauhnya menggunakan 

teknik dasar lompat jauh gaya jongkok. 

 Siswa harus mengambil bendera setelah melewati pos III dan meletakkan 

pada area regu masing-masing. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 
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 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, berdoa 

dan bubar 

E. Sumber Belajar 

- Buku Penjasorkes SD 

- Buku referensi lompat jauh gaya jongkok 

- Tim Abdi Guru 

F. Penilaian 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Melakukan gerakan: 

 Berlari 

 Bertumpu 

 Melompat 

 Mendarat 

Test lesan 

 

 

Test praktik 

 

 

 

Praktikkanlah cara teknik 

dasar lompat jauh gaya 

jongkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rubrik Penilaian 
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RUBRIK PENILAIAN  

UNJUK KERJA PERMAINAN MERAIH SASARAN BOLA DI UDARA 

 

NO Aspek Penilaian Gerak Kriteria Skor 

1. Awalan / Ancang-ancang 

(1) Jarak ancang-ancang tergantung dari 

kematangan dan kemampuan atas kecepatan. 

(2) Lari stabil dan tidak terlalu cepat. 

(3) Percaya diri saat melakukan ancang-ancang. 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

2. Menumpu / Tolakan 

(1) Tolakan kaki tepat pada papan tolak tidak 

melebihi batas papan tolak. 

(2) Badan sewaktu menumpu jangan terlalu 

condong. 

(3) Tumpuat harus kuat, Cepat dan aktif sambil 

menjaga keseimbangan badan agar tidak oleng 

atau goyang. 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

3. Melayang 

(1) Dengan ayunan kedua tangan. 

(2) Melayang dengan sikap jongkok. 

(3) Badan tidak condong terlalu kebelakang saat 

melayang 

 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

4. Pendaratan 

(1) Kedua kaki mendarat secara bersamaan 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan sempurna. 

 

3 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Pengetahuan  

 

 

 

Praktek 

 

 

Sikap 

* Pengetahuan 

* kadang-kadang Pengetahuan 

* tidak Pengetahuan 

 

* aktif  Praktek 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

* Sikap 

* kadang-kadang Sikap 

* tidak Sikap 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

seperti jongkok. 

(2) Kedua tangan lurus kedepan dan kedua paha 

atas menyentuh dada.  

(3) Diikuti dengan dorongan pinggul ke depan 

sehingga badan tidak cenderung jauh 

kebelakang. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

2 

1 
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 LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Pengetahuan Praktek Sikap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

19. 

20. 

21. 

       

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
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Remedial. 

Mengetahui, 

Kepala SDN Proyonanggan 

05 Batang 

 

 

 

( COYO, S.Pd. ) 

NIP : 19720704 199903 1 008 

 2 dan 9, September 2015 

Guru Mapel PJOK 

 

 

 

 

( Nadi Kharisma ) 

                NIM : 6101411238 
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Lampiran 7 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Afektif 

Indikator Penilaian Aspek Afektif 

1. Kerjasama : 

Bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bebagi 

tugas dan tolong menolong: 

(1) Membantu teman yang belum atau tidak bisa. 

(2) Terlibat aktif dalam permainan. 

(3) Menjalin hubungan baik dengan sesama teman. 

 

2. Disiplin : 

Menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan: 

(1) Datang sebelum pembelajaran dimulai. 

(2) Sebelum pelajaran selesai tidak meninggalkan kelas terlebih dahulu. 

(3) Patuh pada peraturan permainan yang telah disepakati. 

 

3. Kejujuran : 

Berjiwa ksatria dan dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan: 

(1) Mengakui kesalahan yang dibuatnya. 

(2) Mengungkapkan pendapat sesuai dengan sebenarnya. 

(3) Tidak berlaku curang. 

 

4. Menghargai lawan dan diri sendiri : 

Menunjukan jiwa sportifitas dan menerima kekalahan: 

(1) Mengakui keunggulan lawan. 

(2) Perilaku yang tidak mudah menyerah. 

(3) Mengetahui kelebihan diri dan mengakui kelemahan diri.  
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Keterangan penilaian afektif: 

Kriteria perilaku Skor 

Jika peserta didik menunjukan 3 kriteria 3 

Jika peserta didik menunjukan 2 kriteria 2 

Jika peserta didik menunjukan 1 kriteria 1 

PETUNJUK PENILAIAN :  

1) Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

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

pengamatan. 

Tabel Pengamatan Aspek Afektif Siswa 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Aspek Afektif 

Kerjasama Disiplin Kejujuran 
Menghargai Lawan 

& Diri Sendiri 

1 Nadila Dwi e. P     

2 Rafly Muhammad L     

3 Ainun Naya Sabila P     

4 Alisha Rahmaniaputri S. P     

5 Anita Nur Putri Utami P     

6 Arzaqi Tri Ardhiansyah L     

7 Cinta Cantia Putri P. P     

8 Ginang Anggara A. L     

9 Hafidh Rahmandani L     

10 Haritsah Baihaqi L     

11 Ivan Aji Dwi S. L     

12 M. Khoirul Nizar A. L     

13 M. Revi Rizqi L     

14 M. Damar Wyasa Seta L     

15 M. Hanif Baihaqi L     

Jumlah     

Max     

Persentase     

Rata-rata (%)   
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Lampiran 8 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Psikomotor 

Indikator Penilaian Aspek Psikomotor 

Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok: 

1. Ancang-ancang 

(1) Jarak ancang-ancang tergantung dari kematangan dan kemampuan atas kecepatan. 

(2) Lari stabil dan tidak terlalu cepat. 

(3) Percaya diri saat melakukan ancang-ancang. 

 

2. Menumpu 

(1) Tolakan kaki tepat pada papan tolak tidak melebihi batas papan tolak. 

(2) Badan sewaktu menumpu jangan terlalu condong atau menengadah. 

(3) Tumpuat harus kuat, Cepat dan aktif sambil menjaga keseimbangan badan agar tidak 

oleng atau goyang. 

 

3. Melayang 

(1) Dengan ayunan kedua tangan. 

(2) Melayang dengan sikap jongkok. 

(3) Badan tidak condong terlalu kebelakang saat melayang 

 

4. Mendarat 

(1) Kedua kaki mendarat secara bersamaan seperti jongkok. 

(2) Kedua tangan lurus kedepan dan kedua paha atas menyentuh dada.  

(3) Diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jauh 

kebelakang. 
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Keterangan penilaian psikomotor: 

NO Aspek Penilaian Gerak Kriteria Skor 

1. Ancang-ancang 

(1) Jarak ancang-ancang tergantung 

dari kematangan dan kemampuan atas 

kecepatan. 

(2) Lari stabil dan tidak terlalu cepat. 

(3) Percaya diri saat melakukan 

ancang-ancang. 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan 

sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

2. Menumpu 

(1) Tolakan kaki tepat pada papan tolak 

tidak melebihi batas papan tolak. 

(2) Badan sewaktu menumpu jangan 

terlalu condong atau menengadah. 

(3) Tumpuat harus kuat, Cepat dan 

aktif sambil menjaga keseimbangan 

badan agar tidak oleng atau goyang. 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan 

sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

3. Melayang 

(1) Dengan ayunan kedua tangan. 

(2) Melayang dengan sikap jongkok. 

(3) Badan tidak condong terlalu 

kebelakang saat melayang 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan 

sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 

1 

4. Mendarat 

(1) Kedua kaki mendarat secara 

bersamaan seperti jongkok. 

(2) Kedua tangan lurus kedepan dan 

kedua paha atas menyentuh dada.  

(3) Diikuti dengan dorongan pinggul ke 

 

- 3 aspek terpenuhi dengan 

sempurna. 

- Hanya terpenuhi 2 aspek. 

- Hanya terpenuhi 1 aspek. 

 

3 

 

2 
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PETUNJUK PENILAIAN :  

- Cermatilah indikator aktivitas siswa. 

- Berikan skor siswa pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan indikator 

pengamatan. 

 

Tabel Pengamatan Aspek Psikomotor Siswa 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Nilai Tenik Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Ancang-Ancang Menumpu Melayang Mendarat 

1 Nadila Dwi e. P     

2 Rafly Muhammad L     

3 Ainun Naya Sabila P     

4 Alisha Rahmaniaputri S. P     

5 Anita Nur Putri Utami P     

6 Arzaqi Tri Ardhiansyah L     

7 Cinta Cantia Putri P. P     

8 Ginang Anggara A. L     

9 Hafidh Rahmandani L     

10 Haritsah Baihaqi L     

11 Ivan Aji Dwi S. L     

12 M. Khoirul Nizar A. L     

13 M. Revi Rizqi L     

14 M. Damar Wyasa Seta L     

15 M. Hanif Baihaqi L     

Jumlah     

Max     

Persentase     

Rata-rata (%)   

 

 

 

depan sehingga badan tidak 

cenderung jauh kebelakang. 

1 
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Lampiran 9 

 

Lembar Keusioner Siswa 

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 cara bermain permainan “Meraih sasaran bola di udara”? 

a. Ya     b. Tidak 

2. Apakah kamu mengetahui perbedaan antara lompat jauh yang sebenarnya dengan 

permainan meraih sasaran bola di udara? 

a. Ya      b. Tidak 

3. Apakah menurut kamu permainan “Meraih sasaran bola di udara” merupakan 

permainan sulit? 

a. Ya     b. Tidak 

4. Apakah sebelum melakukan permainan bola “Meraih sasaran bola di udara” 

membutuhkan pemanasan terlebih dahulu? 

a. Ya     b. Tidak   

5. Apakah kamu mengetahui bagaimana cara mendapatkan angka dalam permainan 

“Meraih sasaran bola di udara”? 

a. Ya      b. Tidak  
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6. Apakah dalam permainan “Meraih sasaran bola di udara”, setiap pemain harus 

mentaati peraturan permainan? 

a. Ya      b. Tidak 

7. Apakah dalam permainan “Meraih sasaran bola di udara” diperbolehkan tidak 

melewati rintangan yang ada? 

a. Ya      b. Tidak 

8. Apakah kamu dapat mematuhi peraturan dalam permainan “Meraih sasaran bola di 

udara”?  

a. Ya      b. Tidak 

9. Apabila kamu melakukan pelanggaran, apakah kamu akan menerimanya? 

a. Ya      b. Tidak 

10. Apakah kamu mengetahui jumlah lompatan yang ada dalam permainan “Meraih 

sasaran bola di udara”? 

a. Ya      b. Tidak 

11. Apakah kamu mengetahui tujuan untuk melakukan lompatan dalam permainan 

“Meraih sasaran bola di udara”? 

a. Ya      b. Tidak 

12. Menurut kamu, apakah wasit itu dibutuhkan dalam permainan ”Meraih sasaran bola di 

udara? 

a. Ya      b. Tidak    

13. Apakah seorang wasit akan memberi teguran kepada pemain yang melanggar 

peraturan? 

a. Ya     b. Tidak 

14. Menurut kamu, apakah dalam bermain “Meraih sasaran bola di udara” dibutuhkan 

kerjasama dengan satu tim? 

a. Ya      b. Tidak 

15. Menurut kamu, apakah dalam bermain “Meraih sasaran bola di udara” dibutuhkan 

sikap disiplin dari setiap pemainnya? 

a. Ya      b. Tidak 
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Lampiran 10 

 

Hasil Pengamatan Aspek Psikomotor Siswa Uji Skala Kecil (N=15) 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Nilai Tenik Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 

Ancang-Ancang Menumpu Melayang Mendarat 

1 Nadila Dwi e. P 3 2 2 2 

2 Rafly Muhammad L 3 3 2 3 

3 Ainun Naya Sabila P 2 3 2 2 

4 Alisha Rahmaniaputri S. P 2 2 2 2 

5 Anita Nur Putri Utami P 3 1 2 2 

6 Arzaqi Tri Ardhiansyah L 3 1 2 2 

7 Cinta Cantia Putri P. P 3 2 3 3 

8 Ginang Anggara A. L 2 2 2 3 

9 Hafidh Rahmandani L 3 3 2 2 

10 Haritsah Baihaqi L 3 3 3 3 

11 Ivan Aji Dwi S. L 2 2 3 2 

12 M. Khoirul Nizar A. L 3 3 3 3 

13 M. Revi Rizqi L 3 3 2 3 

14 M. Damar Wyasa Seta L 3 2 2 2 

15 M. Hanif Baihaqi L 2 2 3 3 

Jumlah 40 34 35 37 

Max 45 45 45 45 

Persentase 89% 76% 78% 82,22% 

Rata-rata (%)   81,11% 
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Lampiran 11 

 

Hasil Pengamatan Aspek Afektif Siswa Skala Kecil (N=15) 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Aspek Afektif 

Kerjasama Disiplin Kejujuran 
Menghargai Lawan 

& Diri Sendiri 

1 Nadila Dwi e. P 2 2 2 3 

2 Rafly Muhammad L 3 3 2 3 

3 Ainun Naya Sabila P 2 2 2 2 

4 Alisha Rahmaniaputri S. P 2 2 3 3 

5 Anita Nur Putri Utami P 2 2 2 2 

6 Arzaqi Tri Ardhiansyah L 3 3 2 3 

7 Cinta Cantia Putri P. P 3 2 3 3 

8 Ginang Anggara A. L 2 3 3 2 

9 Hafidh Rahmandani L 3 2 2 3 

10 Haritsah Baihaqi L 2 3 3 3 

11 Ivan Aji Dwi S. L 3 2 2 2 

12 M. Khoirul Nizar A. L 3 2 3 3 

13 M. Revi Rizqi L 3 3 2 3 

14 M. Damar Wyasa Seta L 3 2 2 2 

15 M. Hanif Baihaqi L 2 3 3 3 

Jumlah 38 36 36 40 

Max 45 45 45 45 

Persentase 84% 80% 80% 89% 

Rata-rata (%)   83% 
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Lampiran 12 

 

Hasil Kognitif Siswa Skala Kecil (N=15) 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nadila Dwi e. P 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

2 
Rafly 
Muhammad 

L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Ainun Naya 
Sabila 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

4 
Alisha 
Rahmaniaputri 
S. 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

5 
Anita Nur Putri 
Utami 

P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 
Arzaqi Tri 
Ardhiansyah 

L 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 
Cinta Cantia 
Putri P. 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

8 
Ginang 
Anggara A. 

L 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

9 
Hafidh 
Rahmandani 

L 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

10 
Haritsah 
Baihaqi 

L 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

11 Ivan Aji Dwi S. L 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

12 
M. Khoirul 
Nizar A. 

L 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 M. Revi Rizqi L 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

14 
M. Damar 
Wyasa Seta 

L 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

15 
M. Hanif 
Baihaqi 

L 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

Jumlah 12 9 14 15 9 14 14 15 13 8 7 7 13 13 15 

Max 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Persentase 80% 
60% 93% 100% 60% 93% 93% 100% 87% 53% 47% 47% 87% 87% 

100
% 

Rata-rata (%)   79% 
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Lampiran 13 

 

Hasil Uji Coba Skala Kecil (N=15) 

Faktor Indikator 

Hasil 

Kategori 

Jumlah Total Persentase 

Psikomotor 

Ancang-ancang 40/45 

146/180 81,11% Baik 

Menumpu 34/45 

Melayang 35/45 

Mendarat 35/45 

Afektif 

Kerjasama 38/45 

150/180 83% Baik 

Disiplin 36/45 

Kejujuran 36/45 

Menghargai Lawan & 

Diri Sendiri 
40/45 

Kognitif Penerapan 178/225 178/225 79% Baik 

Rata-Rata   81% Baik 
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Lampiran 14 

Grafik Uji Coba Skala Kecil 
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Lampiran 15 

 

Hasil Uji Coba Skala Besar (N=43) 

Faktor Indikator 

Hasil 

Kategori 

Jumlah Total Persentase 

Psikomotor 

Ancang-ancang 111/129 

439/516 85% Baik 

Menumpu 108/129 

Melayang 106/129 

Mendarat 114/129 

Afektif 

Kerjasama 108/129 

448/516 87% 
Sangat 

Baik 

Disiplin 111/129 

Kejujuran 116/129 

Menghargai Lawan & 

Diri Sendiri 
113/129 

Kognitif Penerapan 525/645 525/645 81% Baik 

Rata-Rata   84,33% Baik 
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Lampiran 16 

 

Grafik Uji Coba Skala Besar 
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Lampiran 17 

Foto Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Foto Observasi Awal 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Menyiapkan Siswa dan Memberikan Penjelasan Permainan 

Sumber Peneliti 2015 
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Gambar 3 Pemanasan Statis dan Dinamis 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pemanasan Statis dan Dinamis 

Sumber Peneliti 2015 
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Gambar 5 Pos I Uji Coba Skala Kecil 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Pos II Uji Skala Kecil 

Sumber Peneliti 2015 
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Gambar 7 Pos III Uji Skala Kecil 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Pos I Uji Coba Skala Besar 

Sumber Peneliti 2015 
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Gambar 9 Pos II Uji Skala Besar 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Pos III Uji Coba Skala Besar 

Sumber Peneliti 2015 
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Gambar 11 Pengisian Kuisioner Siswa 

Sumber Peneliti 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Peneliti, Guru dan Siswa Kelas V SDN Proyonanggan 05 Batang 

Sumber Peneliti 2015 


