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ABSTRAK 

Nurhadi. 2015. Pengembangan Permainan Katasebo Dalam Pembelajaran 
Permainan Bola Besar Untuk Siswa Kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Drs.Cahyo Yuwono, M.Pd.  
Kata kunci: pengembangan, permainan bola besar, katasebo. 
 

Latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran permainan bola besar 
yang masih terpaku pada teknik dasar tanpa adanya aplikasi ke dalam bentuk 
permainan yang sebenarnya, dan terbatasnya sarana prasarana, sehingga siswa 
dikhawatirkan akan merasa cepat bosan, monoton, terbatasnya pola gerak siswa 
yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat penguasaan keterampilan 
geraknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan 
permainan bola besar katasebo dapat meningkatkan aktivitas gerak siswa dalam 
pembelajaran permainan bola besar pada siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan produk berupa pengembangan permainan bola besar katasebo 
dalam pembelajaran permainan bola besar bagi siswa kelas IV SD Negeri 
Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 
       Metode penelitian yang digunakan yaitu: (1) melakukan penelitian dan 
pengumpulan data (research and information) yang didapat dari hasil 
pengumpulan informasi, termasuk observasi lapangan dan kajian pustaka, (2) 
perencanaan (planning), (3) pengembangan draf produk, (4) uji coba lapangan 
awal (uji coba skala kecil) uji coba skala kecil dengan menggunakan 16 subyek 
uji coba, satu ahli penjas, dan satu ahli pendidikan jasmani. Selama uji coba 
diadakan pengamatan dan pengedaran angket atau kuesioner bagi ahli 
pendidikan jasmani maupun subyek, (5) revisi uji skala kecil berdasarkan hasil 
dari evaluasi ahli dan uji coba skala kecil yang digunakan untuk perbaikan dan 
penyempurnaan terhadap produk awal, (6) uji coba lapangan skala besar yaitu 
dengan 41 subyek uji coba, (7) penyempurnaan produk akhir (final produk 
reversion), (8) implementasi yaitu melaporkan hasil dalam bentuk pengolahan 
data kuesioner atau angket. 
       Dari hasil rata-rata validasi ahli pada uji coba pra skala kecil didapat 
persentase sebesar 80,71% (baik). Hasil rata-rata kuesioner siswa pada uji coba 
skala kecil didapat persentase sebesar 88,12% (baik). Dari hasil rata-rata validasi 
ahli pada uji coba skala kecil didapat persentase sebesar 92,85% (sangat baik). 
Hasil rata-rata kuesioner siswa pada uji coba lapangan didapat persentase 
sebesar 88,04% (baik). 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model permainan 
bola besar katasebo ini dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran 
permainan bola besar bagi siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak. Saran bagi guru penjasorkes di sekolah dasar 
dapat menggunakan produk model permainan bola besar katasebo sebagai 
alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran penjasorkes.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan proses belajar melalui aktifitas fisik untuk 

bergerak, dan belajar melalui gerak. Sumbangan yang diberikan dari Pendidikan 

jasmani adalah memberikan perkembangan secara menyeluruh, karena yang 

dikembangkan bukan hanya aspek keterampilan gerak dan kebugaran jasmani 

(ranah jasmani dan psikomotorik), tetapi pengembangan ranah kognitif dan 

afektif juga dikembangkan melalui Pendidikan jasmani. 

Pendidikan jasmani memang sangat menarik dan menyenangkan.Selain 

bertugas untuk mendidik, guru juga sekaligus mengasuh, yang dibina ialah anak 

yang sedang tumbuh dan berkembang. Tidak ada mata pelajaran lain yang 

tujuannya sedemikian majemuk dan selengkap Penjasorkes. Tujuan yang ingin 

dicapai bukan saja perkembangan aspek jasmani tetapi juga aspek mental sosial 

dan moral. Sayangnya tujuan yang serba lengkap tidak sepenuhnya dapat 

tercapai karena pelaksanaan pendidikan jasmani belum sesuai dengan harapan. 

Dilihat dari pengertian diatas pendidikan jasmani yang diberikan di SD 

Negeri Ngaluran 01 telah terdapat aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Tetapi 

dalam pelaksanaannya siswa masih belum terlalu antusias dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani. Oleh sebab itu masih perlu adanya masukan– 

masukan dalam pemberian pendidikan jasmani. 
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Sedangkan olahraga  adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang 

terdapat didalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka 

memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan maupun 

anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui 

berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan 

dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. 

Dalam hal ini di sedkolah dasar khususnya pembelajaran olahraga lebih 

diperhatikan supaya siswa lebih antusias dan mau lebih bergerak dalam 

berolahraga untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan ketrampilan 

jasmani, pertubuhan kecerdasan dan pembentukan watak yang sebaik – 

baiknya. 

Menurut Abdul Majid definisi pengembangan adalah suatu proses 

mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk 

menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan 

belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi siswa. Oleh karena itu, 

pengembangan pembelajaran perlu digalakkan, sehingga dapat diketahui secara 

nyata, apa, mengapa dan bagaiman uapaya-upaya yang seharusnya dilakukan 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang diharapkan.Dengan demikian 

pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai hasil yang 

optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan pembelajaran merupakan 

kunci keberhasilan menuju pembelajaran yang berkualitas. 
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Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan yaitu mencakup tujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, keterampilan gerak, 

sosial, dan intelektual. (Beltasar Tarigan, 2000:10) 

Kurikulum yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar meliputi materi permainan dan olahraga. Materi permainan dan 

olahraga diantaranya meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, 

keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, 

kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu 

tangkis, dan beladiri,serta aktivitas lainnya, (BSNP, 2006: 703). 

Bermain dan permainan lebih sering dikaitkan dengan kegiatan anak-

anak. Sedangkan permainan sendiri ada dua pengertian. Pertama, permainan 

adalah sebuah aktifitas bermain yang murni mencari kesenangan tanpa mencari 

menang atau kalah. Kedua, permainan diartikan sebagai aktifitas bermain yang 

dilakukan dalam rangka mencari kesenangan dan kepuasan, namun ditandai 

pencarian menang atau kalah.(Andang Ismail,2009: 26) 

Berdasaran survey awal penulis dengan bapak Supriyadi selaku guru 

pendidikan jasmani SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. Siswa SDN Ngaluran 01 tergolong dalam jumlah yang banyak. Apabila 

dalam pemberian materi permainan khususnya permainan bola besar kurang 

dimodifikasi maka siswa akan cepat bosan dan akan cenderung malas untuk 

bermain.  

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang akan digunakan 

merupakan penggabungan dari permainan kasti, takraw, dan sepak bola yang 

telah dikembangkan baik peraturan, peralatan dan ukuran lapangan yang 
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digunakan. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini berawal dari 

pengamatan di lapangan saat observasi awal, peneliti melihat dari 41 siswa-siswi 

kelas IV SD Negeri Ngaluan 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani. 

Permainan dalam konteks pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai 

pembekalan pentingnya aktivitas fisik untuk meningkatkan kondisi sehat, 

kebugaran fisik, hubungan sosial, pengendalian emosi, dan moral. Untuk itu, 

guru perlu memahami konsep dasar dan strategi pembelajarannya. Permainan 

atau bermain merupakan fenomena masyarakat, dari mulai kanak-kanak hingga 

orang tua. Bagi anak-anak bermain menjadi suatu kebutuhan utama dan 

terkadang mereka lupa waktu. Dalam bermain dilakukannya secara sungguh-

sungguh dan tidak ada paksaan. Dalam konteks pendidikan, permainan telah 

mampu membuat peserta didik lebih cepat, cermat, dan cerdas dalam bertindak 

dan berpikir dan yang lebih esensial tentunyaadalah kepuasan dan kesenangan 

yang menjadi pendorong peserta didik untuk mau belajar sungguh dalam 

suasana menyenangkan tersebut. Oleh karena itu, maka permainan perlu 

ditentukan aturannya agar berjalan tertib dan teratur. 

Dalam sistematika pembelajaran permainan di sekolah, guru harus 

menyusunnya  mulai dari materi termudah menuju yang kompleks. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran mudah diserap oleh peserta didik. Karena 

karakteristik peserta didik itu sangat heterogen, maka pembelajaran permainan 

yang mampu menyesuaikan dengan kemampuan anak akan sangat cepat 

diserap dan dikuasai dibandingkan yang tidak sesuai dengan tingkat kemampuan 

anak. 
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Sepak bola merupakansalah satu cabang olahraga beregu yang 

dimainkan 2 tim, setiap tim diisi oleh 11 orang, dengan tujuan memasukkan bola 

kegawang lawan. Secara umum sepak bola termasuk olahraga yang sangat 

populer di Indonesia terlebih didunia.Bukan hanya orang dewasa saja yang 

melakukan olahraga sepak bola, anak – anak kecil juga suka bermain sepak 

bola. Sepak bola sendiri konon telah ada dan dimulai lebih dari 20 abad yang 

lampau,pada masa akhir peradaban prasejarah. Selanjutnya sepak bola 

berkembang terus dalam berbagai bentuk dan variannya di daratan Asia Timur, 

Yunani, Romawi dan Eropa serta Italia (Tri Septa Agung, 2009) 

Sepak takraw adalah olahraga yang dimainkan oleh 3 pemain pada setiap 

tim yang terdiri dari apit kanan apit kiri dan tekong.Sepak takraw berasal dari dua 

kata yaitu sepak dan takraw. “Sepak” berarti gerakan menyepak sesuatu dengan 

kaki, dengan cara mengayunkan kaki di depan atau ke sisi. 

sepaktakraw adalah sepak raga yang telah dimodifikasikan untuk 

menjadikannya sebagai suatu permainan yang kompetitif. Permainan sepak 

takraw yang dimainkan sekarang ini adalah permainan yang menggunakan bola 

yang terbuat dari rotan dan plastik (synthetic fibre). Bola ditendang dari kaki ke 

kaki, memberi umpan kepada kawan dan memukul atau mematikan bola di 

lapangan lawan.Sebelum sepak takraw dikenal masyarakat Indonesia, di daerah 

sudah berkembang permainan sepak raga yakni permainan di negeri di daerah 

yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Pada mulanya belum 

mempunyai peraturan sendiri karena pada masa itu pemain hanya berusaha 

agar menjaga bola supaya jangan mati (jatuh ke tanah), menunjukkan kemahiran 

masing-masing dengan variasi cara mengambil bola, pengambilan bola dengan 

cepat dan terarah (Ucup Yusup, 2004). 
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Permainan kasti merupakan permainan yang sangat popular hingga di 

berbagai daerah mengenal olahraga jenis ini. Olahraga ini termasuk dalam 

permainan bola kecil. Untuk bisa bermain kasti harus bisa menguasai gerakan 

dasar seperti menangkap bola, melempar bola, dan memukul bola. Selain itu 

gerakan lari atau berjalan harus pula dimiliki oleh seorang pemain. dalam 

permainan bola kasti harus memiliki daya tahan, kekuatan, kelenturan, 

kecepatan, dan kemampuan fisik lainnya yang kesemuanya itu adalah 

merupakan syarat bagi pemain bola kasti. Permainan kasti ditujukan untuk 

memperoleh kesenangan dan tantangan serta dapat mengekspresikan dalam 

suasana lingkungannya (Supriyanti: 2009) 

Dalam pembelajaran olahraga pada anak sekolah dasar terlebih dalam 

hal permainan harus adanya modifikasi – modifikasi supaya siswa tertarik dan 

tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran terlebih untuk permainan bola 

besar. Baik modifikasi dari peralatan, lapangan, jumlah pemain, maupun 

peraturan yang digunakan. Hal ini ditujukan supaya siswa bisa lebih 

mengembangkan kesehatan jasmaninya. Dalam hal ini disimpulkan bahwa 

berdasarkan latar belakang diatas perlu adanya Pengembangan Permainan 

Katasebo Dalam Pembelajaran Permainan Bola Besar Untuk Siswa Kelas IV SD 

Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Tahun 2015. 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan judul Penelitian maka timbul suatu permasalahan bagi penulis 

untuk meneliti masalah penelitian sebagai berikut; 
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“ Bagaimana Model Pengembangan Produk Permainan katasebo Bagi Siswa 

Kelas IV Dalam Pembelajaran Penjas di SDN Ngaluran 01 Tahun Ajaran 

2014/2015 ?” 

1.3  Tujuan Pengembangan 

Tujuan Pengembangan Permainan katasebo ini adalah untuk melakukan model 

pengembangan produk permainan katasebo bagi siswa kelas IV dalam 

pembelajaran penjas  di SDN Ngaluran 01 tahun ajaran 2014/2015. 

1.4  Spesiifikasi Produk  

Di dalam penelitian pengembangan ini produk yang dihasilkan adalah berupa 

model pembelajaran permainan katasebo pada siswa sekolah dasar, yang dapat 

mengembangkan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Disamping itu 

siswa dapat mengikuti pembelajaran penjas dengan senang sehingga siswa aktif 

bergerak tanpa  ada paksaan, rasa jenuh dan intensitas gerak siswa akan 

bertambah sehingga tujuan pembelajaran penjas dapat tercapai. 

1.5  Pentingnya Pengembangan 

1.5.1  Bagi Peneliti 

a) Sebagai modal dalam penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar 

sarjana program studi pendidikan guru pendidikan jasmani, kesehatan, 

dan rekreasi, S1 (PJKR) 

b) Sebagai bekal pengalaman dalam pengembangan pembelajaran 

penjas 

1.5.2  Bagi Penelitian Lanjutan 

a) Sebagai pertimbangan untuk penelitian pengembangan model 

permainan dalam pembelajaran penjas siswa SD. 

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

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

memungkinkan untuk memodifikasi permainan agar menjadi lebih 

menarik. 

b) Sebagai motifasi guru penjas untuk menciptakan terobosan-terobosan 

baru dan variasi mengajar serta memodifikasi jenis permainan 

kedalam pembelajaran penjas sehingga anak merasa senang, tidak 

jenuh, dan semakin aktif bergerak. 

c) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar mata pelajaran penjas 

1.5.4  Bagi Lembaga 

a) Sebagai bahan dokumentasi penelitian di lingkungan UNNES 

b) Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa tentang pengembangan 

pembelajaran permainan katasebo pada Sekolah Dasar 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

       Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka 

pengembangan model permainan katasebo sangat diperlukan untuk model 

pembelajaran permainan katasebo di SD N Ngaluran 01. 

       Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

menghasilkan produk berupa model pengembangan permainan katasebo bagi 

siswa Sekolah Dasar (SD). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pembelajaran 

       Pembelajaran dan belajar merupakan dua istilah yang sering disebutkan 

dalam  dunia pendidikan. Dua istilah ini sangat erat kaitannya, akan tetapi antara 

belajar dan pembelajaran sebenarnya memiliki teori yang berbeda – beda, 

pembelajaran mengandung pengertian bagaimana mengajarkan sesuatu kepada 

anak didik, tetapi juga ada suatu pengertian bagaimana anak didik 

mempelajarinya. Dalam sesuatu kejadian pembelajaran terjadi suatu peristiwa, 

ialah ada suatau pihak yang memberi dan suatu pihak yang menerima. Oleh 

sebab itu pada peristiwa tersebut dapat dikatakan terjadi proses interaksi. Teori 

pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi 

orang lain agar terjadi hal belajar, atau upaya mengontrol variabel – variabel 

yang dispesifikasi dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar 

(Sukintaka, 1992 : 70) 

       Untuk menjalankan proses pendidikan, kegiatan belajar dan pembelajaran 

merupakan suatu usaha yang amat strategis untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pergaulan yang bersifat mendidik itu terjadi melalui interaksi aktif 

antara siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Kegiatan belajar 

dilakukan oleh siswa, dan melalui kegiatan itu akan ada perubahan perilakunya, 

sementara kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru untuk memfasislitasi 

proses belajar, kedua peranan itu tidak akan terlepas dari situasi saling 

mempengaruhi dalam pola hubungan antara dua subyek, meskipun di sini guru 



10 
 

 
 

lebih berperan sebagai pengelola, atau “director of learning” (Drs. Husdarta dan 

Drs. Yudha M.Saputra, M.Ed, 2000:1). 

       Berdasarkan penjelasan beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan transfer ilmu yang terjadi dua arah 

antara guru dan peserta didik melalui komunikasi yang intens dan terarah menuju 

target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.2 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan 

aktivitas otot-otot besar hingga proses pendidikan yang berlangsung tidak 

terhambat oleh gangguan kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian 

integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, moral, sosial, dan 

emosional.Selain itu juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas 

penjasorkes.Komponen pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan meliputi 3 

ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.Kognitif adalah kemampuan 

manusia dalam berpola pikir terhadap suatu masalah dan dapat menemukan 

solusi dalam pemecahan masalah tersebut.Afektif adalah sikap maupun tindak 

tanduk yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi dimana manusia itu berada. 

Sedangkan psikomotorik adalah aspek dimana sistem gerak yang diuji akan 

kebenaran dan keindahan geraknya karena kemampuan peserta didik dalam 

melakukan gerakan yang dimaksud. Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar 

cenderung aktif bergerak dan bermain. Dalam pembelajaran penjasorkes 

diharapkan bisa menjadi media bagi siswa sekolah dasar untuk melakukan 

berbagai bentuk gerak agar memperoleh berbagai keterampilan ( Abdul Kadir 
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Ateng, 1992 : 2-4). Teori yang diutarakan oleh Bucher dalam Sukintaka 

(1992:10) berpendapat bahwa pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari 

proses pendidikan umum, yang bertujuan untuk mengembangkan jasmani, 

mental, emosi, dan sosial anak menjadi baik dengan aktivitas jasmani sebagai 

wahananya. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan aktivitas 

jasmani dan didalamnya terdapat komponen pendidikan yang meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 

2.1.3 Tujuan penjas 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tidak semata-mata pada aspek 

jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, dan sosial. Secara umum tujuan 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diklasifikasikan ke dalam empat 

kategori, yaitu: 

1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dan berbagai 

organ tubuh seseorang. 

2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna.  

3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berfikir 

dan menginterprestasikan dengan keseluruhan pengetahuan penjas ke 
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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 (Adang 

Suherman, 2000:22-23) 

2.1.4 Permainan dan Pendidikan Jasmani 

Berrmain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan suka rela atas atas dasar 

rasa senang dan 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. Telah 

dibahas tujuan pendidikan jasmani adalah meningkatkan kualitas manusia, atau 

membentuk manusia indonesia seutuhnya, yang mempunyai sasaran 

keseluruhan aspek pribadi manusia. 

       Kalau anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pembelajaran 

pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa 

senang. Karena rasa senang inilah maka anak akan mengungkapkan keadaan 

pribadinya yang asli pada saat mereka bermain, baik itu merupaka watak asli, 

maupun kebiasaan yang telah membentuk kepribadiannya.dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa dengan bermain orang dapat mengaktualisasikan potensi 

aktivitas manusia dalam bentuk gerak, sikap dan perilaku. Dari situasi yang 

timbul ini, maka seorang guru pendidikan jasmani dapat melaksanakan 

kewajibannya.Sebab dari situasi itu, bilamana perlu, guru dapat memberi 

pengarahan, koreksi, saran, latihan, atau dorongan yang tepat agar anak 

didiknya berkembang lebih baik dan dapat mencapai kedewasaan yang 

diharapkan. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa dengan bermain kita 
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dapat meningkatkan kualitas anak sesuai dengan aspek pribadi manusia 

(Sukintaka, 1992 : 7-12) 

2.1.5 Fungsi bermain dalam usaha pendidikan 

1)  Pertumbuhan dan perkembangan anak 

Aktivitas bermain pada anak-anak banyak dilakukan dengan aktivitas jasmani, 

aktivitas ini sangat penting bagi anak-anak, pada masa pertumbuhannya, gerak 

mereka latih tanpa disadarinya. Dasar gerak mereka menjadi lebih baik, karena 

kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot setempat, dan daya tahan 

kardiovaskuler makin jadi lebih baik. Disamping itu terjadi pula makin tambah 

panjang dan makin besar otot-otot mereka. Dari pertumbuhan mereka berarti 

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

dari pertumbuhan mereka akan terjadi perkembangan yang lebih baik (Sukintaka, 

1992:12) 

2) Kemampuan gerak 

Kemampuan gerak sering disebut kemampuan gerak umum (general motor 

ability). Kemampuan gerak dalam berolahraga biasanya juga akan memberi 

pengaruh kepada gerak dan sikap gerak sehari-hari. Kemampuan gerak akan 

didasari oleh gerak dasar yang baik, yang dimaksud baik artinya organ tubuh itu 

berfungsi dengan baik dalam melakukan gerak. Adapun dasar gerak itu ialah 

kelentukan otot, kekuatan otot, daya tahan setempat dan daya tahan 

kardiovaskuler. Peristiwa ini dapat dikatakan bahwa anak mengalami proses 

perkembangan motorik melalui kematangannya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dengan bermain gerak dasar anak akan berkembang kemudian 

diikuti adanya perkembangan kemampuan gerak (Sukintaka, 1992:15-16) 
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2.1.6 Bermain dalam Pendidikan 

       Bermain pada dasarnya adalah proses experiental learning, dimana 

pelakunya mengalami dan merasakan sacara langsung. Permainan merupakan 

salah satu dari banyak wahana untuk membawa anak kepada hidup bersama 

atau bermasyarakat. Anak akan memahami dan menghargai dirinya atau 

temannya. Pada anak yang bermain, akan tumbuh rasa kebersamaan, yang 

sangat baik bagi pembentukan rasa sosialnya. Dalam bermain anak akan dibawa 

kepada kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam dunia kehidupan 

anak. Semua situasi ini mempunyai makna wahana pendidikan. Permainan akan 

mendasari kerjasama, taat kepada peraturan permainan, pembinaan watak jujur 

dalam bermain, dan semuanya ini akan membentuk sifat “ fair play” ( jujur, sifat 

kesatria, atau baik ) dalam bermain. Bahaya dalam bermain dapat saja timbul, 

dan keadaan ini akan banyak gunanya dalam hidup yang sesungguhnya. ( Bigo, 

Kohnstam, dan Palland dalam Sukintaka, 1992: 5-6). 

       Menurut Cowell dan Hozeltn dalam Sukintaka (1992:6), yang menyatakan 

bahwa untuk membawa anak pada cita-cita pendidikan, maka perlu adanya 

usaha peningkatan kesegaran jasmani, sosial, mental, dan moral anak yang 

dibantu dengan permainan, karena dengan permainan anak dapat menampilkan 

dan memperbaiki keterampilan jasmani, sosial, percaya diri, peningkatan moral 

dan spiritual “fairplay” dan “sportmanship” atau bermain dengan jujur, sopan, dan 

berjiwa olahragawan sejati. Risdorp dalam Sukintaka (1992:7), juga berpendapat 

bahwa anak yang bermain kepribadiannya akan berkembang dan wataknya akan 

terbentuk juga. Adapun makna permainan dalam pendidikan yang diutarakan 

Sukintaka (1992:7), yaitu bermain mempunyai beberapa sifat:  
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1) Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan sukarela atas dasar rasa 

senang.  

2) Bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

spontan.  

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 mengetahui kemampuan diri 

sendiri.  

2.1.7  Fungsi Bermain dalam Pendidikan Jasmani 

       Menurut Soemitro (1992:4-7) fungsi bermain dalam penjasorkes dibagi 

menjadi beberapa jenis, antara lain:  

1) Nilai-nilai Mental 

Setiap anak yang bermain ada nilai-nilai yang dipelajari dengan jalan menghayati 

dan melaksanakan peraturan dalam permainan. Mereka belajar saling 

mempercayai di antara kelompoknya. Belajar mengenal kekurangan dirinya jika 

dibanding dengan orang lain, dan mengakui dengan jujur kelebihan orang lain. 

Belajar mengendalikan nafsu bergerak yang berlebihan, dan lain sebagainya. 

2) Nilai-nilai Fisik 

Bergerak yang dilakukan dalam bermain tentu saja disertai kegembiraan. 

Suasana gembira ini mempunyai pengaruh terhadap keluarnya hormon-hormon 

yang merangsang pertumbuhan badan. 

3) Nilai-nilai Sosial 

Anak-anak yang bermain dengan gembira, suasana kejiwaannya juga bebas 

atau lepas dari segala yang merintanginya. Sifat-sifat yang selama ini ditutupi 
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akan nampak mencuat ke atas karena kebiasaan itu. Di dalam permainan dapat 

saja seorang anak berhadapan dengan seseorang, tetapi dapat pula seorang 

berhadapan dengan kelompok.Di samping itu dapat juga kelompok dengan 

kelompok.Di dalam situasi bermain seorang dengan seorang, mereka belajar 

saling memberi dan menerima. 

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa bermain sangatlah penting 

dalam membentuk watak dan perkembangan anak. Tentunya sebuah permainan 

didalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan. 

2.1.8 Perkembangan Gerak 

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

manusia. Sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai 

perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak (motor) 

ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Kemampuan gerak dasar 

merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas 

hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Kemampuan lokomotor, digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ketempat yang lain atau mengangkat tubuh ke atas seperti loncat 

dan lompat. 

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

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

Kemampuan manipulative, lebih banyak melibatkan kemampuan tangan dan 

kaki, tetapi bagian lain dari tubuh juga dapat digunakan. Bentuk-bentuk 

kemampuan manipulatif antara lain melempar, menangkap, dan menggiring bola  

( Amung ma’mun dan Yudha M.Saputra, 2000:20-22). 
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Dari pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kemampuan gerak dasar 

adalah kemampuan dan kesanggupan untuk dapat melakukan tugas-tugas 

seperti kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat. 

2.1.9 Karakteristik Perkembangan Motorik Anak Usia SD 

2.1.9.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Anak Usia 6-12 Tahun  

Ukuran dan porposi tubuh berubah secara terhadap, dan hubungan konstan 

dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Oleh karenanya, energi 

anak di arahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk 

selama periode masa awal anak. Disamping 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).  

2.1.9.1 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Ability) 

  Perkembangan motorik dasar difokuskan pada keterampilan yang biasa 

disebut dengan keterampilan motorik dasar meliputi jalan, lari, lompat, loncat, 

dan keterampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan 

memantulkan bola. Keterampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak 

sebelum sekolah dan pada masa sekolah awal dan ini akan menjadi bekal awal 

untuk mempraktekkan keterampilan gerak yang efisien bersifat umum dan 

selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan keterampilan 

motorik yang lebih khusus yang semuanya ini merupakan sari bagian integral 

prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992:42). 

2.1.9.2  Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Activity)  

 Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 
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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 

menerjemahkan input tersebut ke bentuk keterampilan. Untuk mendapatkan 

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

berinteraksi dengan praktek dan melakukan komunikasi terhadap objek sekolah 

dan lingkungan rumah (Yanuar Kiram, 1992:43). 

2.1.10 Kesegaran Jasmani 

       Kesegaran jasmani merupakan suatu aspek, yaitu aspek fisik dari kesegaran 

total (Abdul Kadir Ateng,1992:65-68). Komponen yang terdapat pada kesegaran 

jasmani yaitu: Kekuatan, daya tahan otot, daya tahan respirasi-kardiovaskuler, 

tenaga otot, kelentukan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, 

ketepatan. 

2.1.11 Pengembangan 

Pengembangan dalam pengertian yang sangat umum, berarti 

pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara 

bertahap.Pengertian ini kemudian diterapkan dalam berbagai bidang kajian dan 

praktik yang berbeda.Misalnya dalam pengembangan organisasi, Bennis (dalam 

Richey, Klein, dan Nelson, 1996), menyatakan bahwa pengembangan organisasi 

adalah suatu strategi untuk mengubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur 

organisasi sehingga organisasi tersebut dapat beradaptasi ke arah yang lebih 

baik untuk menghadapi tantangan-tantangan baru.Dalam bidang teknologi 

pembelajaran (instructional technology), pengembangan memiliki arti yang agak 

khusus. Menurut Seels & Richey (1994), pengembangan berarti sebagai proses 
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menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik. 

Atau, dengan ungkapan lain, pengembangan berarti proses menghasilkan 

bahan–bahan pembelajaran. Menurut Tessmer dan Richey (1997), 

pengembangan mungkin memusatkan perhatiannya tidak hanya analisis 

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

kontekstual (Punaji Setyosari, 2010:197-199). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk 

suatu hal yang dapat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh waktu 

maupun keadaan ataupun kebutuhan dengan tidak mengurangi karakteristik 

yang dimiliki. 

2.1.12 Pengertian Permainan Katasebo 

a) Hakekat permainan Katasebo 

Permainan “ katasebo ” adalah gabungan dari permainan kasti, takraw, sepak 

bola, yang sudah dimodifikasi dari segi sarana dan prasaranannya. Lapangan 

yang digunakan berukuran 9 m x 18 m. Bola yang digunakan yaitu bola sepak 

plastik. Serta terdapat tambahan beberapa kaleng bekas untuk ditempatkan di 

base – base yang berguna untuk mematikan lawan dengan cara menendang 

bola mengenai kaleng tersebut. Permainan ini terdiri dari 2 tim dimana 

anggotanya bebas tetapi harus sama jumlahnya untuk kedua tim tersebut. Dalam 

permaianan katasebo menggunakan teknik dasar  sepak bola yaitu passing 

menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, serta punggung kaki. Sedangkan 

teknik dasar takraw terdapat teknik melempar dan teknik tekong. Sementara 

model permainannya mengadopsi permainan kasti yang terdapat base – base 

dalam permainan katasebo. 



20 
 

 
 

Lapangan 

 

 

 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

 

 

a. Permainan 

Permainan “ katasebo ” terdiri dari 2 tim yang jumlah anggotanya 8 orang 

di setiap tim. Untuk jumlah pemain di setiap timnya menyesuaikan 

dengan jumlah siswa dikelas, lapangan dan waktu juga menyesuaikan 

lapangan yang ada. 

 

b. Lamanya permainan 

- Waktu 2 x 10 menit 

- Istirahat 2 menit 

 

c. Jalannya permainan 

1) Sebelum permainan dimulai diadakan undian, yang kalah sebagai 

penjaga dan yang menang sebagai regu penyerang. 

2) Regu penjaga menempati tempat untuk berjaga, sedangkan regu 

yang main bersiap ditempat yang disediakan. 

3) Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. 
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4) Orang yang bertugas melempar bola adalah dari tim lawan. 

5) Bola setelah dilempar oleh lawan, pemain yang dapat giliran itu harus 

menerimannya dengan teknik tekong. 

6) Sementara bagi tim yang jaga ada 2 cara untuk mematikan lawannya, 

yaitu mematikan lawanya dengan cara bola ditendang di kenakan 

tubuh lawan bagian bawah, atau membakar base dengan cara 

menendang bola mengenai kaleng yang terdapat pada base. 

7) Setiap regu yang menjadi penekong mendapatkan 3 x kesempatan 

dimatikan lawan. Apabila sudah dimatikan sebanyak 3 x maka setiap 

regu bergantian dari yang penekong menjadi penjaga dan dari 

penjaga menjadi penekong. 

8) Bagi penekong pada 1 x kesempatan saat bola sudah dilempar,kena 

atau tidak kena penekong harus lari ke base. 

9) Point yang didapatkan yaitu apabila regu penekong berhasil melewati 

base – base yang tersedia tanpa dimatikan oleh lawan. Setiap pemain 

yang berhasil melewati base sampai akhir mendapatkan point 1. 

10) Bagi tim yang jaga apabila mematikan lawan dengan menendang bola 

kearah tubuh lawan bagian atas, maka dinyatakan tidak sah. 

11)  Pertandingan dipimpin seorang wasit dan sekaligus pencatatnilai. 

d. Penentuan pemenang  

Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh setelah 

waktu 2 x 10 menit berakhir. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

Model menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks atau rumit menjadi 

suatu yang lebih sederhana.Suatu model dalam penelitian pengembangan 

dihadirkan dalam bagian prosedur pengembangan, yang biasanya mengikuti 

model pengembangan yang dianut oleh peneliti.Menurut Borg dan Gall dalam  

Punaji Setyosari (2010:215) penelitian pengembangan adalah suatu proses yang 

dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

3.2 Prosedur pengembangan 

Prosedur pengembangan pada model pembelajaran modifikasi permainan 

katasebo dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan studi pendahuluan dan pengamatan meliputi pengumpulan 

informasi, dan observasi lapangan. langkah ini ditujukan untuk analisis 

kebutuhan dengan tujuan menentukan apakah model pembelajaran yang 

dibuat memang dibutuhkan atau tidak. 

b. Mengembangakan bentuk produk awal, yaitu membuat model 

pembelajaran untuk permainan katasebo dalam penjasorkes. 

c. Evaluasi produk awal oleh para ahli, dengan menggunakan satu ahli 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan satu orang guru 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Setelah dilakukan evaluasi 

oleh para ahli, selanjutnya dilaksanakan uji coba skala kecil dengan 

menggunakan lembar evaluasi dan kuesioner serta konsultasi dan 

hasilnya dianalisis secara mendalam. 
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d. Melakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan uji coba 

skala kecil yang dilakukan sebelumnya. 

e. Melakukan uji coba skala besar di lapangan dengan menggunakan model 

pembelajaran Permainan katasebo dalam pembelajaran penjasorkes 

yang sudah direvisi atas hasil uji coba skala kecil yang dilakukan 

sebelumnya. 

f. Revisi produk akhir, dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisis uji skala 

besar. 

3.2.1 Analisa Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian 

ini. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan apakah  permainan 

katasebo ini dapat diterapkan sebagai pembelajaran di SDN Ngaluran 01. Sesuai 

dengan kompetensi pada materi pembelajaran sepak bola, kasti, dan takraw, 

disebutkan bahwa  siswa dapat mempraktikkan permainan katasebo dengan 

peraturan yang dimodifikasi untuk memupuk kerjasama dan toleransi. Pada 

tahap ini peneliti mengadakan observasi di SDN Ngaluran 01 dengan cara 

melakukan wawancara dengan guru penjas dan melakukan pengamatan 

terhadap siswa saat pembelajaran penjas. 

3.2.2 Pembuatan Produk Awal 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, maka langkah selanjutnya  

adalah pembuatan produk model pembelajaran permainan yang dimodifikasi 

yaitu permainan katasebo. Dalam produk yang dikembangkan, peneliti membuat 

produk yang akan dievaluasi oleh satu ahli penjas dan satu ahli pembelajaran. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Ngaluran 01. 
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3.2.3 Uji Coba produk 

  Uji coba poduk dilakukan untuk memperoleh data yang dapat dijadikan 

dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dari produk 

yang dihasilkan. 

3.2.4 Desain uji coba 

Dalam penelitian ini desain yang digunakan yaitu desain 

eksperimental.Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangakan. Desain 

uji coba yang dilaksanakan terdiri  dari : 

3.2.5 Evaluasi Ahli 

Sebelum produk pembelajaran yang dikembangkan diujicobakan kepada 

subjek,produk yang dibuat dievaluasi terlebih dahulu oleh satu ahli penjas dan 

satu ahli pembelajaran. Variabel yang dievaluasi oleh ahli meliputi fasilitas dan 

perlengkapan serta memenangkan pertandingan, teknik bermain, aktifitas siswa 

dalam permainan. Untuk menghimpun data dari para ahli digunakan kuesioner. 

Hasil evaluasi dari para ahli yang berupa masukan dan saran terhadap produk 

yang telah dibuat, dipergunakan sebagai acuan dasar pengambangan produk. 

3.2.6 Uji Coba Skala Kecil 

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

diuji cobakan kepada siswa kelas IV SDN Ngaluran 01. Pada uji coba kelompok 

kecil ini menggunakan 16 siswa sebagai subjeknya. Pengambilan siswa putra 

sebagai subjek dilakukan dengan menggunakan sampel secara acak (random 

sampling). 

       Pertama – tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan katasebo 

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

adalah untuk mengetahui tanggapan awal dari produk yang dikembangkan. 

3.2.7 Revisi produk pertama 

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

coba skala kecil tersebut dianalisis.Selanjutnya dijadikan acuan untuk merevisi 

produk yang telah dibuat. 

3.2.8 Uji Coba Skala Besar 

       Hasil analisis uji coba kelompok kecil serta survei produk 

pertama,selanjutnya dilakukan uji coba skala besar. Uji coba skala besar ini 

dilakukan pada siswa kelas IV SDN Ngaluran 01. 

       Pertama – tama siswa diberikan penjelasan peraturan permainan katasebo 

yang telah direvisi dan kemudian siswa melakukan uji coba permainan tersebut. 

Setelah melakukan uji coba siswa mengisi kuesioner tentang permainan yang 

telah dilakukan. 

3.2.9 Revisi Produk Akhir 

Revisi produk dari hasil uji coba lapangan telah di ujicobakan siswa kelas 

IV SDN Ngaluran 01. 

3.2.10  Hasil Akhir 

Hasil akhir produk pengembangan dari uji lapangan berupa model 

pengembangan permainan katasebo. 

3.2.11 Subjek Uji Coba 

Subjek penelitian yang terlibat dalam uji coba pengembangan model 

pembelajaran permainan katasebo adalah sebagai berikut: 

a. Satu orang ahli Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

b. Satu orang guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
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c. Siswa dalam uji coba skala kecil sebanyak  16 anak 

d. Siswa dalam uji coba skala besar sebanyak 41 anak 

3.3 Jenis Data 

Data yang diperoleh adalah data kualitatif dan kuantitatif.Data kualitatif 

dihasilkan dari wawancara dan kuesioner yang berupa kritik dan saran dari ahli 

penjas dan narasumber secara lisan maupun tulisan sebagai masukan untuk 

bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari penghitungan 

hasil jawaban siswa dari pertanyaan dalam lembar kuesioner. 

3.4 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 

dititik beratkan pada produk pertama yang dibuat sedangkan kuesioner siswa 

dititik beratkan dalam menggunakan produk. Apakah siswa dapat bermain 

dengan bentuk lapangan dan peraturan permainan yang berbeda dengan 

permainan katasebo. 

Kuesioner yang digunakan untuk ahli berupa sejumlah aspek yang harus 

dinilai kelayakannya. Faktor yang digunakan berupa kualitas model permainan 

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

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

tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

1. Tidak baik    3.  Baik  
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2. Kurang baik  4.  Sangat Baik 

3. Cukup baik  

Tabel 3.2 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 IV 

15 

 

Lembar pengamatan gerak siswa diberikan kepada ahli untuk mengetahui atau 

menilai aspek psikomotor dan afektif siswa. Rentang nilai dimulai dari “tidak baik” 

hingga “sangat baik” dengan cara memberikan skor 1 sampai 5 pada siswa 

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.  

1. Tidak baik   4.  Baik 

2. Kurang baik  5.  Sangat Baik 

3. Cukup baik 

 

Tabel 3.3 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Pengamatan Gerak Siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1 Psikomotor Kemampuan siswa mempraktekkan gerakan 

dalam permainan katasebo yang dimodifikasi 

5 

2 Afektif Menampilkan sikap bermain katasebo yang 

dimodifikasi, sikap kerjasama, toleransi, jujur, 

dan tanggung jawab 

6 
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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. Cara pemberian skor pada 

alternatif jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 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 3.5 Faktor, Indikator, dan Jumlah Butir Kuesioner Siswa 

No Faktor Indikator Jumlah 

1. Kognitif pengetahuan siswa terhadap model pengembangan 

permainan katasebo 

7 

 

3.5 Teknik 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, persentase diperoleh dengan rumus dari 

Muhammad Ali (1987:184) yaitu:  

  

NP = Nilai dalam %   
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n   = nilai yang diperoleh  

N = Jumlah seluruh nilai atau jumlah seluruh data  

       Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian diklasifikasi untuk 

memperoleh kesimpulan data. Pada tabel akan disajikan klasifikasi dalam 

persentase.  

Tabel 3.6 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 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1 Data Analisis Kebutuhan  

Setelah pembuatan draf produk awal model pengembangan permainan 

bola besar katasebo selesai, maka pada tanggal 7 agustus 2015 produk diuji 

cobakan kepada siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 yang berjumlah 16 

siswa. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran yang 

terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan 

jasmani, serta butuh pemecahan dari permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan 

observasi dan melakukan studi pustaka atau kajian pustaka.  

Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola besar 

khususnya bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar, disebutkan bahwa siswa dapat 

mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar dengan peraturan yang 

dimodifikasi untuk menumbuhkan sikap kerjasama dan toleransi. Realita yang 

terdapat pada proses pembelajaran permainan bola besar di SDN Ngaluran 01, 

khususnya pembelajaran permainan bola besar  masih terpaku pada teknik 

dasarnya saja yaitu menendang dan melempar tanpa adanya praktek 

pengaplikasian ke dalam bentuk permainan bola besar. 

Pada proses pembelajaran bola besar  di SDN Ngaluran 01 masih 

ditemui beberapa kendala seperti kurangnya alat yang tersedia seperti bola. Bola 

yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah bola sepak plastik yang sudah 
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terbungkus semacam karet plastik, dikarenakan bola sepak yang tersedia di 

sekolah tersebut telah rusak. Kurangnya variasi guru tentang permainan bola 

besar juga sebagai salah satu kendala dalam pembelajaran ini, sehingga 

pembelajaran bola besar hanya sebatas teknik dasarnya saja yaitu lempar dan 

tendang.  

Untuk itu, peneliti ingin mengaplikasikan pembelajaran teknik lempar 

dan tendang ke dalam sebuah permainan bola besar modifikasi. Peneliti 

mengharapkan produk yang dihasilkan nanti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran permainan bola besar  yang dapat membuat siswa lebih antusias, 

semangat, dan dapat meningkatkan aktifitas gerak dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes, sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani 

siswa. Produk yang dihasilkan juga diharapkan dapat membantu guru 

penjasorkes dalam memberikan pembelajaran permainan bola besar yang lebih 

bervariasi dengan menggunakan produk ini. 

4.1.2 Deskripsi Draf Produk Awal 

Permainan bola besar katasebo adalah permainan bola besar  

modifikasi. Permainan ini dirancang untuk pendidikan jasmani yang mudah 

dilakukan, baik dari cara bermain, peraturan, jumlah pemain, serta area lapangan 

untuk memberikan daya tarik bagi siswa-siswi kelas IV SDN Ngaluran 01 

Kecamatan Kranganyar  Kabupaten Demak. Permainan ini dilakukan oleh 2 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 siswa dalam waktu 2x 10 

menit.  

Nama permainan ini berasal dari kata ka, ta, dan sebo. Kata ka adalah 

singkatan kasti, ta singkatan takraw dan sebo singkatan dari sepak bola, jadi 

dalam permainan ini terdapat tiga macam permainan yang dimodifikasi baik dari 
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segi alat, peraturan, serta lapangan. Dari segi alat yang digunakan yaitu bola 

sepak plastik, kaleng bekas yang ditempatkan di base-base sebagai tempat 

hinggap pemain, serta tali sebagai garis pembatas atau garis line. Dari segi 

peraturan permainan katasebo menggunakan acuan dari peraturan kasti yang 

telah dimodifikasi, jika peraturan kasti tim penjaga boleh menggunakan tangan 

jika menangkap bola dan mengenakan bola pada tubuh kelompok lawan untuk 

mematikan permainan lawan atau membakar base, dalam peraturan permainan 

katasebo kelompok penjaga tidak diperbolehkan menggunakan tangan untuk 

mematikan permainan lawan melainkan menggunakan kaki yaitu dengan 

memasukkan salah satu teknik dasar dalam sepak bola yaitu teknik dasar 

passing, baik passing menggunakan kaki bagian dalam atau passing 

menggunakan kaki bagian luar, tetapi perkenaan pada tubuh kelompok lawan 

yaitu tubuh bagian bawah ( dari lutut ke bawah). Sementara kaleng yang berada 

di base-base tersebut selain sebagai tanda suatu base juga dapat  untuk 

mematikan permainan lawan, yaitu dengan cara menendang bola menggunakan 

teknik passing dalam sepak bola supaya bola bisa mengenai kaleng tersebut 

sebelum pemain lawan sampai ke base terlebih dahulu atau sering disebut 

dengan istilah bakar base. Sedangkan lapangannya berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran 9 x 18 meter. Lapangan itu sendiri bisa dibuat sesuai dengan 

luas lapangan sekolah yang ada. Inti dari permainan ini adalah kedua kelompok 

harus berusaha mengumpulkan point sebanyak banyaknya agar bisa menang 

dalam waktu yang ditentukan, dengan cara kelompok yang main para pemainnya 

harus bisa melewati base-base yang tersedia tanpa  dimatikan permainannya 

oleh kelompok penjaga sehingga bisa mendapatkan point. Sedangkan bagi 

kelompok penjaga bertugas bagaimana caranya mematikan permainan lawan 
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dengan cara yang diperbolehkan sesuai peraturan permainan katasebo tersebut 

sebanyak 3x, setelah kelompok penjaga berhasil mematikan permainan 

kelompok yang main maka kelompok penjaga berganti menjadi kelompok yang 

main dan yang awalnya kelompok main berganti menjadi kelompok penjaga, 

begitu terus selanjutnya sampe waktu yang ditentukan selesai. Permainan 

modifikasi ini termasuk dalam materi pembelajaran bola besar, hanya saja telah 

diubah ukuran lapangan, peraturan, jumlah pemain, dan peralatannya. 

Modifikasi permainan ini bertujuan supaya permainan bola besar dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SDN Ngaluran 01 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak agar menjadi lebih menyenangkan, 

menarik, dan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta peneliti ingin 

membuat suatu inovasi produk permainan baru yang diadopsi dari permainan 

kasti, takraw, sepak bola atau bola besar. 

4.1.2.1 Sarana dan Prasarana Permainan Bola Besar Katasebo 

a. Lapangan  

Ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter, digaris menggunakan tali rafia.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Lapangan permainan Katasebo 
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Keterangan: 

  : Kaleng  

 

  : Lapangan  

 

  : Bendera 

 

  : Titik penekong 

 

b. Kaleng 

Kaleng dalam permainan ini berjumlah 9 buah, yang diletakkan di tempat 

aman ( base) yaitu ada base 1, base 2, dan base 3. Kaleng itu sendiri 

didapat dari kaleng bekas yang sudah tidak terpakai. Setiap base terdapat 3 

kaleng, dimana kaleng tersebut ditumpuk seperti bentuk segitiga.  

 

 

 

Gambar 4.2 Kaleng permainan Katasebo 
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c. Bola 

Bola yang digunakan dalam permainan Katasebo  adalah bola yang terbuat 

dari plastik yang sifatnya ringan. 

 

 

 

 

 

 

   

       Gambar 4.3 Bola dalam Permainan Katasebo 

d. Batas Daerah 

Jarak daerah  pelempar sampai  penekong pada permainan katasebo adalah 

3 m, dan panjang lapangan 18 m, sedangkan lebar lapangan adalah 9m, 

besar lapangan ditetapkan sesuai pada lapangan sekolah yaitu SD Negeri 

Ngaluran 01 Demak.  

4.1.2.2 Peraturan dan Cara Bermain Permainan Katasebo 

Peraturan dalam permainan Katasebo adalah hasil modifikasi dari 

peraturan bola besar. Peraturan permainan bola besar katasebo adalah sebagai 

berikut: 

1) Jumlah pemain 

a. Permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok 

b. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa 
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2) Perlengkapan pemain 

a. Memakai pakaian atau seragam olahraga 

b. Boleh memakai sepatu dan tidak memakai sepatu 

3) Wasit 

a. Permainan dipimpin oleh 1 orang wasit 

4) Cara yang diperbolehkan dalam memainkan katasebo 

a. Bola yang diperbolehkan hanya mengenai dari lutut sampe ke bawah 

b. Diperbolehkan menendang bola mengenai kaleng yang berada di base 

c. Diperbolehkan mematikan permainan lawan sampai 3x 

5) Sikap yang diperbolehkan terhadap lawan 

a. Bagi pelempar harus melempar bola dengan sabaik - baiknya 

b. Menjaga setiap base agar base tidak kosong 

6) Cara memperoleh poin 

a. Untuk tim penekong apabila berhasil hinggap pada base – base antara 

base 1 sampai base 3 dan sampe garis finish tanpa dimatikan langkah 

permainannnya 

7) Kemenangan 

a. Kelompok dinyatakan menang apabila mendapatkan poin terbanyak 

dalam waktu yang sudah ditentukan 

4.1.2.3 Cara bermain katasebo yaitu: 

1) Wasit meniup pluit untuk mengawali permainan. 

2) Permainan dimainkan oleh 2 kelompok yang masing kelompok terdiri dari 

8 siswa dalam waktu 2x10 menit. 

3) Siswa harus mematuhi peraturan wasit. 
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4) Siswa yang penekong saat main setelah melakukan tekong harus lari ke 

base 1 sampai ke base 3 dan ke garis finish 

5) Untuk regu penjaga ada dua cara untuk mematikan permainan lawan, 

pertama dengan mengenakan bola ke bagian lutut kebawah dari bagian 

tubuh lawan dengan menendang bolanya 

6) Kedua, dengan cara menendang bola mengenai kaleng yang berada di 

base- base atau sering disebut dengan membakar base 

7) Saat regu penjaga ingin mematikan permainan lawan bola harus 

ditendang menggunakan teknik tendang sepak bola,  dan bola tidak boleh 

dipegang dengan tangan 

8) Pemain yang bertugas melempar bola adalah pemain dari regu penjaga 

9) Setelah regu penjaga berhasil mematikan permainan dari regu penekong 

sebanyak 3x maka regu penjaga bergantian menjadi regu penekong, 

sedangkan yang tadinya regu penekong berganti menjadi regu penjaga 

10) Kelompok yang berhasil memperoleh poin terbanyak dalam waktu yang 

telah ditentukan dinyatakan sebagai pemenang.  

4.1.3 Validasi Ahli 

4.1.3.1 Validasi Draf Produk Awal 

Produk awal pengembangan model permainan katasebo pada siswa 

kelas IV sekolah dasar sebelum diujicobakan dalam uji skala kecil, perlu 

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

memvalidasi produk yang dihasilkan, peneliti melibatkan satu ahli penjas yang 

berasal dari dosen FIK UNNES, yaitu Drs. Tri Nurharsono, M.Pd dan satu ahli 

pembelajaran penjasorkes yaitu dari SD Negeri Ngaluran 01 yaitu bapak 

Supriyadi, A.Ma.Pd.  
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Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal model 

permainan katasebo, untuk ahli dan guru penjas Sekolah Dasar disertai lembar 

evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui pendapat para ahli terhadap 

model permainan katasebo supaya lebih efektif dan efisien untuk proses 

pembelajaran penjasorkes bagi siswa Sekolah Dasar. Adapun lembar evaluasi 

tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1) Lembar evaluasi kualitas 

Lembar evaluasi kualitas berupa kuesioner yang berisi aspek kualitas dari 

produk yang dibuat yaitu model permainan katasebo. Pada lembar evaluasi 

kualitas menggunakan skala linkert dengan rentang nilai mulai dari 1 sampai 

dengan 5. 

2) Lembar komentar dan saran umum 

Pada lembar ini, para ahli diharapkan mengisi komentar dan saran untuk 

produk awal yang dibuat berupa saran terhadap bagian yang direvisi, alasan 

direvisi maupun saran perbaikan. 

3) Penilaian Akhir 

Para ahli diharapkan untuk memberikan penilaian akhir yaitu berupa tanda 

“”  pada kolom yang tersedia. Hal ini dimaksudkan apakah model 

permainan katasebo telah dinyatakan: (a) Layak untuk digunakan/uji coba 

skala besar tanpa revisi, (b) Layak untuk digunakan/uji coba skala besar 

dengan revisi sesuai saran, (c) Tidak layak untuk digunakan/uji coba skala 

besar. 

Data yang diperoleh dari pengisian evaluasi untuk para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah produk model permainan katasebo dapat 

digunakan untuk uji coba lapangan. 
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4.1.3.2 Deskripsi Data Validasi Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli, merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah model permainan katasebo dapat 

digunakan sebagai uji coba skala kecil dan uji coba lapangan. Hasil pengisian 

kuesioner para ahli dapat dilihat pada table di bawah ini: 

TABEL 4.1Hasil Pengisian Kuesioner Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran 

Pra Skala Kecil 

No. Aspek yang dinilai 

Hasil Penilaian Ahli 

Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar. 
4 5 

2 Kejelasan petunjuk 

permainan. 
4 4 

3 Ketepatan memilih bentuk / 

model permainan bagi 

siswa. 

4 5 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 
3 4 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa. 

3 5 

6 Mendorong perkembangan 

aspek fisik / jasmani siswa. 
4 5 

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa 

(mengetahui permainan bola 

besar). 

4 4 

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa 

(melempar,menendang). 

4 5 



40 
 

 
 

9 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

(kerjasama, sportivitas dan 

kejujuran). 

3 4 

10 Dapat dimainkan siswa yang 

terampil maupun tidak 

terampil. 

3 5 

11 Dapat dimainkan siswa 

putra maupun putri. 
4 5 

12 Mendorong siswa aktif 

bergerak. 
4 5 

13 Aman untuk diterapkapkan 

dalam pembelajaran 

permainan katasebo). 

4 5 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam Pembelajaran Penjas 

4 5 

Jumlah 52 61 

Persentase Keseluruhan 80,71% 

Kategori Baik 

 

Masukkan berupa revisi dan saran dari para ahli terhadap model 

permainan katasebo adalah sebagai berikut: 

1. Dari ahli penjas, saran agar diperjelas untuk mematikan lawan supaya 

terlihat sah atau tidak cara mematikannya. 

2. Dari ahli pembelajaran,revisi yang disarankan yaitu untuk membuat siswa 

lebih senang dan gembira lagi. Terus usahakan dalam menerangkan dengan 

suara keras dan tegas. 

3. Dari ahli pembelajaran, saran permaianan cukup menyasar, anak – anak 

dapat bermain dan menyehatkan. 
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4. Dari ahli pembelajaran, revisi yang diberikan untuk penambahan pembatas 

untuk kaki dan kaleng yang berda di base. 

 Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli penjas 

dan ahli pembelajaran didapat rata-rata persentase 89,6% atau masuk dalam 

kategori Baik. Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model permainan 

katasebo bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar dapat digunakan untuk uji coba 

kelompok kecil. Masukkan berupa saran dan komentar pada produk model 

permainan katasebo sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut.     

4.1.3.3 Revisi Draf Produk Awal Sebelum Uji Coba Skala Kecil 

Berdasarkan penilaian dari ahli penjas dan ahli pembelajaran pada 

produk atau model seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk, maka dapat segera dilaksanakan pada uji coba skala 

kecil. Bahwa revisi dan saran yang diberikan oleh ahli penjas dan ahli 

pembelajaan yaitu agar diperjelas untuk mematikan lawan supaya terlihat sah 

atau tidak cara mematikannya, kemudian untuk membuat siswa lebih senang dan 

gembira lagi. Terus usahakan dalam menerangkan dengan suara keras dan 

tegas, dan selanjutnya yaitu permaianan cukup menyasar, anak – anak dapat 

bermain dan menyehatkan. 

4.2 Hasil Analisis Data pada Uji Coba Skala Kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2015, produk 

diujicobakan dalam skala kecil pada 16 siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Uji coba ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kelemahan, 

kekurangan, ataupun keefektifan produk saat digunakan oleh siswa.  
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Data yang diperoleh dari uji coba skala kecil ini digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji coba 

lapangan. Uji coba skala kecil ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

awal dari produk yang dikembangkan. Uji coba kelompok kecil ini juga bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan denyut nadi siswa sebelum dan sesudah 

melakukan permainan katasebo dan tanggapan awal dari produk yang 

dikembangkan. Data uji coba kelompok kecil dihimpun dengan menggunakan 

kuesioner. 

Cara mengukur denyut nadi istirahat yaitu dilakukan sebelum melakukan 

aktivitas, dan diukur 15 detik dan hasilnya dikalikan 4, untuk mendapatkan hasil 

denyut nadi per menit. Frekuensi nadi dalam satu menit normalnya 70-80 kali per 

menit, tetapi pada orang yang berlatih rutin melakukan olahraga fisik denyut nadi 

normal dapat mencapai 50-60 kali per menit. Cara mengukur denyut nadi setelah 

beraktivitas juga dilakukan setelah melakukan aktivitas dan diukur 15 detik dan 

hasilnya dikalikan 4, untuk menghasilkan denyut nadi per menit (Tri Rustiadi, 

2011: 11). 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji skala kecil. Siswa cenderung 

aktif dalam bergerak dalam melakukan permainan katasebo. Dengan melihat 

tabel denyut nadi siswa pada waktu uji skala produk skala kecil. Berikut hasil 

perbandingan denyut nadi siswa pada saat uji produk skala kecil.  
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Tabel 4.2 Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Kelompok Kecil 

Frekuensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah denyut nadi 

siswa sebelum aktifitas  

Jumlah denyut nadi 

siswa sesudah aktifitas 

61-70 7 - 

71-80 9 - 

81-90 - 6 

91-100 - 8 

101-110 - 2 

111-120 - - 

121-130 - - 

Sumber: Hasil penelitian uji skala kecil 

Berikut tabel hasil kuesioner pada uji coba kelompok kecil: 

Tabel 4.3. Data Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=16) 

No Aspek yang dinilai Jawaban Persentase Kriteria 

1 
Apakah kamu mengetahui 

permainan katasebo? 
Ya 81,2% Baik 

2 
Apakah permainan katasebo 

menyenangkan? 
Ya 87,5% Baik 

3 
Apakah kamu suka dengan 

permainan katasebo? 
Ya 87,5% Baik 

4 
Apakah permainan katasebo 

mudah dimainnkan? 
Ya 81,2% Baik 

5 
Apakah perlatan permainan 

katasebo mudah didapatkan? 
Ya 87,5% Baik 

6 
Apakah kamu sudah jelas dengan 

peraturan permainan katasebo? 
Ya 87,5% Baik 

7 
Apakah peraturan permainan 

katasebo itu sulit? 
Tidak 87,5% Baik 
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8 
Apakah kamu masih bingung saat 

bermain permainan katasebo? 
Tidak 93,7% Sangat Baik 

9 

Apakah permainan katasebo bisa 

dimainkan oleh laki-laki dan 

perempuan? 

Ya 100% Sangat Baik 

10 

Apakah permainan katasebo 

sudah bisa diberikan kepada siswa 

SD dalam olahraga? 

Ya 81,2% Baik 

Sumber: Hasil penelitian uji skala kecil 

85,50%
86,00%
86,50%
87,00%
87,50%
88,00%
88,50%
89,00%
89,50%

Soal no
1,5,6,7 dan

8

Soal no 2
dan 3

Soal no 4,9
dan 10

Diagram Presentase

Aspek Kognitif

Aspek Afektif

Aspek Psikomotr

 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Hasil Uji Coba Kelompok Kecil (N=16) 

Data pada hasil uji coba kelompok kecil kuesioner yang diisi para siswa 

diperoleh persentase jawaban untuk kategori sangat kurang 0%, kurang 0%, 

cukup 0%, baik 80%, sangat baik 20%. Beradasarkan hasil kuesioner yang diisi 

para siswa diperoleh persentase jawaban dengan rata-rata 88,12% yang masuk 

dalam kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk uji coba kelompok besar 

yaitu siswa kelas IV SD Negeri Ngaluan 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. 

Keseluruhan data yang didapat dari evaluasi ahli penjas dan ahli 

pembelajaran, uji coba kelompok kecil digunakan sebagai dasar untuk 

memperbaiki kualitas produk sebelum memasuki tahap uji coba kelompok besar. 
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Permasalahan dan kendala yang muncul ketika produk model 

permainan katasebo diuji coba dalam kelompok kecil pada siswa kelas IV SD 

Negeri Ngaluan 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, perlu dicari 

solusi dan pemecahannya. Hal itu perlu dilakukan sebagai perbaikan terhadap 

model permainan tersebut. Berikut adalah berbagai permasalahan dan kendala 

setelah produk diuji cobakan pada kelompok kecil: 

1) Dalam uji coba kelompok kecil peneliti memperhatikan siswa masih takut 

saat dipilih untuk pemain yang bertugas melemparkan bola khususnya siswa 

perempuan, dikarenakan siswa perempuan sudah merasa takut tidak bisa 

lemparannya tepat sasaran. 

2) Dalam uji coba kelompok kecil peneliti memperhatikan ada beberapa siswa 

yang masih bingung dengan peraturan yang ditetapkan, selain itu siswa 

masih suka menendang bola sesukanya sendiri saat menerima bola.  

3) Dalam uji coba kelompok kecil, siswa masih ada yang kurang 

memperhatikan bola yang datang,sehingga kalau mendapatkan bola siswa 

akan kaget.  

4.2.1 Validasi Ahli 

1.2.1.1 Diskripsi Data Validitas Ahli 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli merupakan 

pedoman untuk menyatakan apakah model pembelajaran permainan katasebo 

dapat digunakan sebagai uji coba kelompok besar. Hasil pengisian kuesioner 

para ahli dapat dilihat pada table di bawah ini: 
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TABEL 4.4 Hasil Pengisian Kuesioner Ahli Penjas dan Ahli Pembelajaran  

                                                              Skala Kecil 

No. Aspek yang dinilai 

Hasil Penilaian Ahli 

Ahli Penjas Ahli Pembelajaran 

1. Kesesuaian permainan 

dengan kompetensi dasar. 
5 5 

2 Kejelasan petunjuk peraturan 

permainan. 
4 4 

3 Kemudahan bentuk atau 

model permainan bagi siswa. 
5 4 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas 

yang digunakan. 
4 4 

5 Kesesuaian bentuk / model 

permainan untuk dimainkan 

siswa 

5 5 

6 Mendorong perkembangan 

kebugaran jasmani siswa. 
5 4 

7 Mendorong perkembangan 

aspek kognitif siswa 

(mengetahui permainan bola 

besar). 

4 5 

8 Mendorong perkembangan 

aspek psikomotor siswa (lari, 

lempar,dan koordinasi mata, 

tangan, kaki). 

5 5 

9 Mendorong perkembangan 

aspek afektif siswa 

(kerjasama, sportivitas dan 

kejujuran). 

4 4 

10 Dapat dimainkan siswa yang 

aktif maupun kurang aktif. 
5 5 

11 Dapat dimainkan siswa putra 5 4 
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maupun putri. 

12 Mendorong siswa untuk aktif 

bergerak. 
5 5 

13 Permainan katasebo aman 

bagi siswa untuk diterapkan 

dalam pembelajaran penjas 

5 5 

14 Meningkatkan minat dan 

motivasi siswa berpartisipasi 

dalam Pembelajaran Penjas 

5 5 

Jumlah 66 64 

Persentase Keseluruhan 92,85% 

Kategori Sangat baik 

 

Pengukuran kualitas produk diujicobakan kepada ahli penjas dan ahli 

pembelajaran untuk memperoleh data secara kualitatif agar produk yang 

dihasilkan dapat  sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar terutama 

siswa kelas IV SD Negeri Ngaluan 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak, peneliti menggunakan angket di mana ahli penjas dan ahli pembelajaran 

memberikan tanggapan terhadap produk yang telah dibuat. Masukkan berupa 

revisi dan saran dari para ahli terhadap model permainan  adalah sebagai 

berikut: 

1) Dari ahli penjas, bagian yang direvisi adalah agar diperjelas untuk 

mematikan lawan supaya terlihat sah atau tidak cara mematikannya. 

2) Dari ahli pembelajaran, bagian yang disarankan yaitu untuk membuat siswa 

lebih merasa senang dan gembira. Terus usahakan dalam menerangkan 

dengan suara keras dan tegas. 
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3) Dari ahli pembelajaran, bagian yang direvisi adalah untuk penambahan 

pembatas untuk kaki dan kaleng yang berda di base. 

4.3 Revisi Produk Uji Coba I 

Berdasarkan saran dari ahli penjas dan ahli pembelajaran Sekolah 

Dasar Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada 

produk atau model yang telah diuji cobakan ke dalam uji skala kecil, maka dapat 

segera dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran ahli 

ahli penjas dan ahli pembelajaran terhadap permasalahan yang muncul setelah 

uji skala kecil. Proses revisi sebagai berikut: 

1) Peneliti mejelaskan dan mengingatkan kembali kepada siswa bahwa cara 

mematikan permainan lawan ada dua macam, yaitu dengan mengenakan 

bola pada bagian tubuh lutut kebawah, atau dengan cara menendang bola 

sampai menganai kaleng yang berada di base. 

2) Peneliti memberi apresiasi kepada siswa yang berhasil memainkan 

permainan katasebo dengan baik dan benar, dan juga peneliti lebih 

menegaskan intonasi suaranya supaya siswa dapat mendengarkan semua. 

3) Peneliti menambahkan pembatas untuk kaki dan kaleng yang berada di 

base. 

4.3.1 Draf Setelah Uji Coba I 

4.3.1.1 Pengertian Permainan Katasebo 

Permainan “ katasebo ” adalah gabungan dari permainan kasti, takraw, 

sepak bola, yang sudah dimodifikasi dari segi sarana dan prasaranannya. 

Lapangan yang digunakan berukuran 9 m x 18 m. Bola yang digunakan yaitu 

bola bola sepak plastik. Serta terdapat tambahan beberapa kaleng bekas untuk 

ditempatkan di base – base yang berguna untuk mematikan lawan dengan cara 
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menendang bola mengenai kaleng tersebut. Permainan ini terdiri dari 2 tim 

dimana anggotanya bebas tetapi harus sama jumlahnya untuk kedua tim 

tersebut. Dalam permainan katasebo menggunakan teknik dasar  sepak bola 

yaitu passing menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, serta punggung 

kaki. Sedangkan teknik dasar takraw terdapat teknik melempar dan teknik 

tekong.Sementara model permainannya diambil dari permainan kasti yang 

terdapat base – base. 

4.3.1.2 Sarana dan Prasarana Permainan Katasebo 

a. Lapangan  

Ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter, digaris menggunakan kapur, tali 

rafia atau bubuk gamping. Lapangan permainan katasebo berbentuk persegi 

panjang 
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Gambar 4.5 : Lapangan permainan Katasebo 
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Keterangan: 

                             = Pemain kelompok biru berada ditempat cadangan pemain 

menunggu giliran bermain setelah satu pemain melakukan 

permainan 

  = Pemain kelompok merah berada ditengah lapangan bertugas 

menjaga lawan dan berusaha mematikan permainan lawan 

  = Pemain tim biru yang mendapat gilirran melekukan tekong 

  = Kaleng 

  = Bendera pembatas disudut lapangan 

 
b. Bola 

Pada permainan Katasebo menggunakan bola plastik, karena lunak dan 

tidak berbahaya. 

 

 

 Gambar 4.6 : Bola Plastik 
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c. Kaleng 

Kaleng dalam permainan ini berjumlah 9 buah, yang diletakkan di tempat 

aman ( base) yaitu ada base 1, base 2, dan base 3. Kaleng itu sendiri 

didapat dari kaleng bekas yang sudah tidak terpakai. Setiap base terdapat 3 

kaleng, dimana kaleng tersebut ditumpuk seperti bentuk segitiga.  

 

 

 

Gambar 4.7 : Kaleng 

4.3.1.3 Peraturan dan Cara Bermain Permainan Katasebo 

a. Kelompok atau regu 

Pemainan katasebo dimainkan oleh dua kelompok putra maupun putri, 

setiap kelompoknya terdiri dari 8 pemain. 

b. Waktu Permainan 

1) Waktu maksimal permainan katasebo satu babak adalah 10 menit, 

permainan dilakukan selama 2x10 menit. 

2) Waktu mulai berjalan ketika wasit meniup peluit tanda permainan dimulai. 
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c. Cara bermain 

1) Sebelum permainan dimulai diadakan suit, yang kalah sebagai penjaga 

dan yang menang sebagai regu penyerang. 

2) Regu penjaga menempati tempat untuk berjaga, sedangkan regu yang 

main bersiap ditempat yang disediakan. 

3) Permainan dimulai setelah wasit membunyikan peluit. 

4) Orang yang bertugas melempar bola adalah dari tim lawan. 

5) Bola setelah dilempar oleh lawan, pemain yang dapat giliran itu harus 

menerimannya dengan teknik tekong. 

6) Sementara bagi tim yang jaga ada 2 cara untuk mematikan lawannya, 

yaitu mematikan lawanya dengan cara bola ditendang di kenakan tubuh 

lawan bagian bawah, atau membakar base dengan cara menendang bola 

mengenai kaleng yang terdapat pada base. 

7) Setiap regu yang menjadi penekong mendapatkan 3 x kesempatan 

dimatikan lawan. Apabila sudah dimatikan sebanyak 3 x maka setiap regu 

bergantian dari yang penekong menjadi penjaga dan dari penjaga 

menjadi penekong. 

8) Bagi penekong pada 1 x kesempatan saat bola sudah dilempar, kena 

atau tidak kena penekong harus lari ke base. 

9) Point yang didapatkan yaitu apabila regu penekong berhasil melewati 

base – base yang tersedia tanpa dimatikan oleh lawan. Setiap pemain 

yang berhasil melewati base sampai akhir mendapatkan point 1. 

10) Bagi tim yang jaga apabila mematikan lawan dengan menendang bola 

kearah tubuh lawan bagian atas, maka dinyatakan tidak sah. 

11)  Pertandingan dipimpin seorang wasit dan sekaligus pencatat nilai. 
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d. Penentuan pemenang  

Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh setelah waktu 

2 x 10 menit berakhir. 

4.4 Penyajian Data Hasil Uji Coba II 

Berdasarkan evaluasi serta uji coba kelompok kecil langkah selanjutnya 

adalah uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok besar bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan perubahan yang telah dilakukan pada evaluasi ahli serta 

uji coba kelompok kecil apakah bahan permainan itu dapat digunakan 

dilingkungan sebenarnya. Uji coba kelompok besar dilakukan oleh siswa kelas IV 

SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang 

berjumlah 41 siswa. Data uji coba kelompok besar dihimpun dengan 

menggunakan denyut nadi dan kuesioner. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba kelompok besar, siswa 

lebih aktif bergerak dengan melihat table denyut nadi siswa pada saat uji coba 

kelompok besar. Berikut perbandingan denyut nadi siswa sebelum dan sesudah 

permainan pada saat uji coba kelompok besar: 

TABEL 4.5. Pengukuran Denyut Nadi Uji Coba Kelompok Besar 

Frekuensi denyut nadi 

(kali/menit) 

Jumlah denyut nadi 

siswa sebelum aktifitas  

Jumlah denyut nadi 

siswa sesudah aktifitas 

61-70 15 - 

71-80 25 - 

81-90 1 11 

91-100 - 17 

101-110 - 11 

111-120 - 2 

121-130 - - 

Sumber: Hasil penelitian uji coba kelompok besar. 
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Berikut tabel hasil kuesioner pada uji coba kelompok besar: 

Tabel 4.6. Data Hasil Uji Coba Kelompok Besar (N=41) 

No Aspek yang dinilai Jawaban Persentase Kriteria 

1 
Apakah kamu mengetahui 

permainan katasebo? 
Ya 81,2% Baik 

2 
Apakah permainan katasebo 

menyenangkan? 
Ya 87,5% Baik 

3 
Apakah kamu suka dengan 

permainan katasebo? 
Ya 87,5% Baik 

4 

 

Apakah permainan katasebo 

mudah dimainnkan? 

 

 

Ya 

 

 

81,2% 

 

 

Baik 

5 
Apakah perlatan permainan 

katasebo mudah didapatkan? 
Ya 87,5% Baik 

6 
Apakah kamu sudah jelas dengan 

peraturan permainan katasebo? 
Ya 87,5% Baik 

7 
Apakah peraturan permainan 

katasebo itu sulit? 
Tidak 87,5% Baik 

8 
Apakah kamu masih bingung saat 

bermain permainan katasebo? 
Tidak 93,7% Sangat Baik 

9 

Apakah permainan katasebo bisa 

dimainkan oleh laki-laki dan 

perempuan? 

Ya 100% Sangat Baik 

10 

Apakah permainan katasebo 

sudah bisa diberikan kepada siswa 

SD dalam olahraga? 

Ya 81,2% Baik 

Sumber: Hasil penelitian uji skala besar 
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Gambar 4.8. Diagram Persentase Hasil Uji Coba Kelompok Besar (N=41) 

Data pada hasil uji coba kelompok kecil kuesioner yang diisi para siswa 

diperoleh persentase jawaban untuk kategori sangat kurang 0%, kurang 0%, 

cukup 0%, baik 80%, sangat baik 20%. Beradasarkan hasil kuesioner yang diisi 

para siswa diperoleh persentase jawaban dengan rata-rata 88,04% yang masuk 

dalam kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk uji coba kelompok besar 

yaitu siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak. 

4.5 Hasil Analisis Data Hasil Uji Coba II 

Berdasarkan data tabel kuesioner pada uji coba kelompok besar yang 

diadakan pada 21 Agustus 2015 didapat rata-rata persentase pilihan jawaban 

yang sesuai 88,04%. Berdasarkan hasil yang telah ditentukan maka permainan 

katasebo ini memenuhi kriteria baik sehingga dapat digunakan untuk siswa kelas 

IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

Berdasarkan tabel analisis data hasil uji coba kelompok besar yang 

diperoleh melalui kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Di dalam kuesioner uji coba kelompok besar pada pertanyaan nomor 1, 5, 6, 

7, dan 8 dari segi aspek kognitif diperoleh persentase 81,95%. Berdasarkan 
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kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

2) Di dalam kuesioner uji coba kelompok besar pada pertanyaan nomor 2 dan 3 

dari segi aspek afektif diperoleh persentase 100%. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat baik 

sehingga aspek ini dapat digunakan. 

3) Di dalam kuesioner uji coba kelompok besar pada pertanyaan nomor 4, 9 

dan 10 dari segi aspek kognitif diperoleh persentase 90,24%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan maka aspek ini telah memenuhi kriteria sangat 

baik sehingga aspek ini dapat digunakan. 

4.6 Prototipe Produk 

Permainan bola besar katasebo adalah permainan bola besar  

modifikasi. Permainan ini dirancang untuk pendidikan jasmani yang mudah 

dilakukan, baik dari cara bermain, peraturan, jumlah pemain, serta area lapangan 

untuk memberikan daya tarik bagi siswa-siswi kelas IV SDN Ngaluran 01 

Kecamatan Kranganyar  Kabupaten Demak. Permainan ini dilakukan oleh 2 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 8 siswa dalam waktu 2x 10 

menit.  

Nama permainan ini berasal dari kata ka, ta, dan sebo. Kata ka adalah 

singkatan kasti, ta singkatan takraw dan sebo singkatan dari sepak bola, jadi 

dalam permainan ini terdapat tiga macam permainan yang dimodifikasi baik dari 

segi alat,peraturan,serta lapangan. Drai segi alat yang digunakan yaitu bola 

sepak plastik, kaleng bekas yang ditempatkan di base-base sebagai tempat 

hinggap pemain, tali sebagai garis pembatas atau garis line, serta tempat alas 

kaki dan pijakkan untuk penekong. Dari segi peraturan permainan katasebo 
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menggunakan acuan dari peraturan kasti yang telah dimodifikasi, jika peraturan 

kasti tim penjaga boleh menggunakan tangan jika menangkap bola dan 

mengenakan bola pada tubuh kelompok lawan unutk mematikan permainan 

lawan atau membakar base, dalam peraturan permainan katasebo kelompok 

penjaga tidak diperbolehkan menggunakan tangan untuk mematikan permainan 

lawan melainkan menggunakan kaki yaitu dengan memasukkan salah satu teknik 

dasar dalam sepak bola yaitu teknik dasar passing, baik passing menggunakan 

kaki bagian dalam atau passing menggunakan kaki bagian luar, tetapi perkenaan 

pada tubuh kelompok lawan yaitu tubuh bagian bawah ( dari lutut ke bawah). 

Sementara kaleng yang berada di base-base tersebut selain sebagai tanda suatu 

base juga dapat  untuk mematikan permainan lawan, yaitu dengan cara 

menendang bola menggunakan teknik passing dalam sepak bola supaya bola 

bisa mengenai kaleng tersebut sebelum pemain lawan sampai ke base terlebih 

dahulu atau sering disebut dengan istilah bakar base. Sedangkan lapangannya 

berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9 x 18 meter. Lapangan itu sendiri 

bisa dibuat sesuai dengan luas lapangan sekolah yang ada. Inti dari permainan 

ini adalah kedua kelompok harus berusaha mengumpulkan point sebanyak 

banyaknya agar bisa menang dalam waktu yang ditentukan, dengan cara 

kelompok yang main para pemainnya harus bisa melewati base-base yang 

tersedia tanpa  dimatikan permainannya oleh kelompok penjaga sehingga bisa 

mendapatkan point. Sedangkan bagi kelompok penjaga bertugas bagaimana 

caranya mematikan permainan lawan dengan cara yang diperbolehkan sesuai 

peraturan permainan katasebo tersebut sebanyak 3x, setelah kelompok penjaga 

berhasil mematikan permainan kelompok yang main maka kelompok penjaga 

berganti menjadi kelompok yang main dan yang awalnya kelompok main berganti 



58 
 

 
 

menjadi kelompok penjaga, begitu terus selanjutnya sampe waktu yang 

ditentukan selesai. Permainan modifikasi ini termasuk dalam materi 

pembelajaran bola besar, hanya saja telah diubah ukuran lapangan, peraturan, 

jumlah pemain, dan peralatannya, dimana lapangan yang digunakan. 

Modifikasi permainan ini bertujuan supaya permainan bola besar dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SDN Ngaluran 01 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak agar menjadi lebih menyenangkan, 

menarik, dan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta peneliti ingin 

membuat suatu inovasi produk permainan baru yang diadopsi dari permainan 

kasti, takraw, sepak bola atau bola besar. 

4.6.1 Sarana dan Prasarana Permainan Bola Besar Katasebo 

a. Lapangan  

Ukuran panjang 18 meter dan lebar 9 meter, digaris menggunakan kapur, tali 

rafia atau bubuk gamping.  

 

 

e.  

f.  

g.  

h. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

i.  

j.  

k.  
 
 

Gambar 4.9 : Lapangan permainan Katasebo 
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Keterangan: 

  : Kaleng  

  : Lapangan  

  : Bendera 

  : Titik penekong 

 

b. Kaleng 

Kaleng dalam permainan ini berjumlah 9 buah, yang diletakkan di tempat 

aman ( base) yaitu ada base 1, base 2, dan base 3. Kaleng itu sendiri 

didapat dari kaleng bekas yang sudah tidak terpakai. Setiap base terdapat 3 

kaleng, dimana kaleng tersebut ditumpuk seperti bentuk segitiga.  

 

 

 

Gambar 4.10. Kaleng permainan Katasebo 
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c. Bola 

Bola yang digunakan dalam permainan Katasebo  adalah bola yang terbuat 

dari plastik yang sifatnya ringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 11. Bola dalam Permainan Katasebo 

d. Bendera 

Bendera digunakan sebagai pembatas lapangan yang ditempatkan di sudut 

– sudut lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 : Bendera 
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e. Tempat alas kaki dan pijakan penekong 

Tempat alas kaki dan pijakan untuk penekong terbuat dari kardus 

 

 

Gambar 4.13 : Tempat alas kaki dan pijakan penekong 

4.6.2 Peraturan dan Cara Bermain Permainan Katasebo 

Peraturan dalam permainan Katasebo adalah hasil modifikasi dari 

peraturan bola besar. Peraturan permainan bola besar katasebo adalah sebagai 

berikut: 

1) Jumlah pemain 

a. Permainan ini dimainkan oleh 2 kelompok 

b. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa 

2) Perlengkapan pemain 

a. Memakai pakaian atau seragam olahraga 

b. Boleh memakai sepatu atau tidak memakai sepatu 

3) Wasit 

Permainan dipimpin oleh 1 orang wasit 

4) Cara yang diperbolehkan dalam memainkan katasebo 

a. Bola yang diperbolehkan hanya mengenai dari lutut sampe ke bawah 
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b. Diperbolehkan menendang bola mengenai kaleng yang berada di base 

c. Diperbolehkan mematikan permainan lawan sampai 3x 

5) Sikap yang diperbolehkan terhadap lawan 

a. Bagi pelempar harus melempar bola dengan sabaik - baiknya 

b. Menjaga setiap base agar base tidak kosong 

6) Cara memperoleh poin 

Untuk tim penekong apabila berhasil hinggap pada base – base antara base 

1 sampai base 3 dan sampai garis finish tanpa dimatikan langkah 

permainannnya 

7) Kemenangan 

Kelompok dinyatakan menang apabila mendapatkan poin terbanyak dalam 

waktu yang sudah ditentukan 

4.6.3 Cara bermain katasebo yaitu: 

1) Wasit meniup pluit untuk mengawali permainan. 

2) Permainan dimainkan oleh 2 kelompok yang masing kelompok terdiri dari 

8 siswa dalam waktu 2x10 menit. 

3) Siswa harus mematuhi peraturan wasit. 

4) Siswa yang penekong saat main setelah melakukan tekong harus lari ke 

base 1 sampai ke base 3 dan ke garis finish 

5) Untuk regu penjaga ada dua cara untuk mematikan permainan lawan, 

pertama dengan mengenakan bola ke bagian lutut kebawah dari bagian 

tubuh lawan dengan menendang bolanya 

6) Kedua, dengan cara menendang bola mengenai kaleng yang berada di 

base- base atau sering disebut dengan membakar base 
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7) Saat regu penjaga ingin mematikan permainan lawan bola harus 

ditendang menggunakan teknik tendang sepak bola,dan bola tidak boleh 

dipegang dengan tangan 

8) Pemain yang bertugas melempar bola adalah pemain dari regu penjaga 

9) Setelah regu penjaga berhasil mematikan permainan dari regu penekong 

sebanyak 3x maka regu penjaga bergantian menjadi regu penekong, 

sedangkan yang tadinya regu penekong berganti menjadi regu penjaga 

10) Kelompok yang berhasil memperoleh poin terbanyak dalam waktu yang 

telah ditentukan dinyatakan sebagai pemenang.  

4.7 Kelemahan Produk 

Dalam penelitian permainan katasebo ditemukan kelemahan atau 

kekurangan yaitu : 

1) Konteks geraknya. Gerak pemain penjaga akan lebih maksimal apabila 

pemain penjaga yang menerima bola dari penekong dapat diawali dengan 

menggiring bola untuk mematikan pemain lawan. 

2) Pergantian regu pemain untuk menjadi penjaga atau bermain dilakukan 

setiap regu penjaga berhasil mematikan regu yang bermain sebanyak 3x, 

apabila tidak terjadi pergantian regu dilakukan pada waktu babak yang 

pertama selesai yaitu diwaktu 10 menit pertama selesai. 

3) Permainan dapat dimainkan antara laki-laki melawan laki-laki, perempuan 

melawan perempuan, atau campuran antara laki-laki dan perempuan 

dalam satu regu. 

4) Bola yang dihasilkan dari tendangan tekong dianggap mati apabila keluar 

dari lapangan tanpa terlebih dahulu memantul dalam area permainan. 

5) Garis finish dalam permainan katasebo dapat juga disebut  base.  
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6) Posisi tekong. Untuk mengantisipasi apabila ada pemain yang melakukan 

tekong menggunakan kaki kiri, akan lebih baik apabila posisi penekong 

lurus didepan  pelempar, dimana posisi pelempar berada di daerah 

penjaga. Berikut adalah gambar lapangan permainan setelah posisi 

pelempar dan penekong diubah: 

 

 

l.  

m.  

n.  

o. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

p.  

q.  

r.  
 
 

Gambar 4.14 : Lapangan permainan katasebo setelah revisi 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan bola besar katasebo yang berdasarkan data pada saat uji coba skala 

kecil (N=16) dan uji coba lapangan (N=41) pada siswa kelas IV SD Negeri 

Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

Produk model permainan bola besar katasebo sudah dapat dipraktekkan 

kepada subjek pra uji coba kelompok kecil. Hal ini berdasarkan analisis data hasil 

uji coba skala kecil dari evaluasi ahli penjas didapat persentase sebesar 74,28% 

(baik) dan hasil analisis data dari evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 

87,14% (baik). Berdasarkan kriteria penilaian uji ahli yang ada diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 80,71% (baik). Maka produk permainan bola besar katasebo 

ini dikatakan layak sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas IV di SD Negeri 

Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.  

Pada uji coba lapangan produk model permainan bola besar katasebo 

sudah dapat dipraktekkan kepada subjek uji coba kelompok kecil. Hal ini 

berdasarkan analisis data hasil uji coba lapangan dari evaluasi ahli penjas 

didapat persentase sebesar  94,28% (sangat baik) dan hasil analisis data dari 

evaluasi ahli pembelajaran didapat sebesar 91,42% (sangat baik). Berdasarkan 

kriteria penilaian uji ahli yang ada diperoleh rata-rata persentase sebesar 92,85% 

(sangat baik).  Maka produk permainan bola besar katasebo ini dikatakan layak 

sehingga dapat digunakan bagi siswa kelas IV di SD Negeri Ngaluran 01 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 
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Produk model permainan bola besar katasebo sudah dapat digunakan 

untuk siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Demak. Hal itu berdasarkan hasil analisis data uji coba kelompok 

kecil didapat persentase  sebesar 88,12%, dengan kriteria baik dan hasil analisis 

data uji coba kelompok besar didapat persentase sebesar 88,04%, dengan 

kriteria baik. Berdasarkan kriteria yang ada terdapat penurunan dengan selisih 

persentase sebesar 0,08%, maka pembelajaran melalui model permainan bola 

besar katasebo ini telah memenuhi kriteria baik sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan sehingga aspek ini dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan 

di SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

Produk model permainan bola besar dapat meningkatkan aktivitas gerak 

siswa, dapat dilihat dari penghitungan denyut nadi, terdapat peningkatan denyut 

nadi sebelum dengan sesudah melakukan aktivitas dan penghitungan aspek 

psikomotor yang telah memenuhi kriteria baik. Berdasarkan peningkatan denyut 

nadi dan penghitungan aspek psikomotor tersebut maka permainan bola besar 

katasebo dapat meningkatkan aktivitas gerak siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 

01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

Faktor yang menjadikan model permainan bola besar katasebo dapat 

diterima oleh siswa SD adalah dari semua aspek uji coba yang ada, bahwa 

sebagian besar dari jumlah keseluruhan siswa kelas IV dalam aspek kognitif, 

psikomotor, dan afektif dapat mempraktekkan permainan bola besar katasebo 

dengan baik, dari aspek kognitif sebagian besar siswa mengetahui dan 

memahami cara bermain, pentingnya kerjasama, dan mengetahui perlu adanya 

wasit dalam permainan bola besar katasebo, dari aspek psikomotor sebagian 

besar siswa dapat bergerak lincah, dan berkeringat saat bermain permainan bola 
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besar katasebo, dan dari aspek afektif sebagian besar siswa dapat menerima 

kekalahan, meminta maaf apabila terjadi pelanggaran, bergembira setelah 

bermain, dan mau untuk mengajak teman untuk bermain permainan bola besar 

katasebo lagi. Secara garis besar, faktor yang dapat menjadikan permainan bola 

besar katasebo dapat diterima siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak dan masuk dalam kriteria baik adalah:  

1) Sebagian besar siswa kelas IV mampu mempraktekkan permainan bola 

besar katasebo dengan benar.  

2) Dalam permainan bola besar katasebo ini, siswa lebih aktif bergerak.  

3) Persaingan dalam permainan bola besar katasebo, membuat siswa semakin 

bersemangat dalam bermain untuk mendapatkan poin terbanyak dan 

menjadi pemenang dalam permainan tersebut.  

4) Siswa merasa senang dan gembira, dengan alat yang sederhana dalam 

permainan bola besar katasebo tersebut, siswa ingin memainkannya lagi 

karena merasa tertantang. 

Dengan demikian, baik dari uji coba skala kecil dan uji coba lapangan,  

model permainan ini dapat digunakan untuk siswa SD Negeri Ngaluran 01 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. 

5.2 Saran 

Penelitian mempunyai beberapa saran dalam menerapkan permainan bola 

besar katasebo agar permainan dapat berjalan dengan lancar, antara lain:  

1) Model permainan bola besar katasebo merupakan produk yang dihasilkan 

penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran permainan bola besar untuk siswa 

sekolah dasar.  
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2) Bagi guru penjasorkes di Sekolah Dasar, diharapkan dapat menggunakan 

model permainan bola besar katasebo karena permainan ini disenangi siswa, 

sebagai variatif dalam pembelajaran bola besar dan dapat menambah 

keaktifan gerak siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes.  

3) Penggunaan media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi 

lapangan dan memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan sekolah 

sekitar. 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Pembimbing 
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Lampiran 4 

Surat Pengesahan Proposal 
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Lampiran 7 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PENJASORKES 

SD NEGERI NGALURAN 01 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN 

DEMAK 

Pertanyaan untuk guru penjasorkes 

1. Kurikulum apa yang diterapkan disekolah ini? 

2. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

penjasorkes? 

3. Bagaimana proses pembelajaran penjas khususnya permainan 

bola besar? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran? 

5. Apakah dalam pembelajaran penjasorkes khususnya pada 

materi permainan bola besar perlu adanya modifikasi 

permainan? 
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Lampiran 9 

LAPORAN HASIL WAWANCARA DENGAN GURU PENJASORKES 

SD NEGERI NGALURAN 01 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN 

DEMAK 

 

Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Demak menggunakan pedoman kurikulum 2006 (KTSP) 

sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan 

pembelajaran penjasorkes dilaksanakan sesuai dengan RPP dan silabus dari 

masing-masing guru penjasorkes.  

Penjasorkes merupakan mata pelajaran yang menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi siswa, terlihat dari minat siswa dalam pembelajaran 

penjasorkes bagus dan antusias mereka tinggi, siswa mau bergerak aktif dalam 

pembelajaran penjasorkes. Gerak yang cukup pada siswa Sekolah Dasar sangat 

baik bagi tumbuh kembang serta kesegaran jasmani. 

Proses pembelajaran penjasorkes berlangsung dengan cukup baik, 

materi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan silabus dan RPP. Permainan 

bola besar adalah salah satu materi yang terdapat dalam silabus. Materi 

permainan bola besar menuntut siswa untuk aktif bergerak dalam melakukan 

ragam permainan bola besar yang ada diIndonesia, dengan aktivitas tersebut 

secara tidak langsung siswa mampu mengenal dan melestarikannya. Namun, 

pada pembelajaran permainan bola besar hanya beberapa siswa yang 

menguasai permainan bola besar. Ibu Supriyadi pernah memberikan materi 

permainan bola besar, terlihat hanya beberapa siswa yang mampu mengikuti 

jalannya permainan dengan benar. Sebagian besar siswa merasa bingung 



80 
 

 
 

dengan peraturan dan cara bermain permainan bola besar. Hal tersebut 

dikarenakan siswa sekarang lebih menyukai permainan yang berbau teknologi 

dibandingkan permainan yang melibatkan aktivitas fisik.  

Berdasarkan uraian di atas dengan adanya permasalahan yang 

ditemukan dalam pembelajaran permainan bola besar yaitu sebagian besar 

siswa kelas IV SD Negeri Ngaluran 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten 

Demak kurang mengetahui ragam permainan bola besar yang ada, maka 

modifikasi permainan adalah salah satu solusi yang dapat digunakan. Melalui 

modifikasi permainan, siswa dikenalkan dan dilibatkan siswa untuk aktif bergerak 

dalam permainan bola besar. 
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Lampiran 10 

KUESIONER UNTUK SISWA SEBAGAI LEMBAR EVALUASI 

PENGEMBANGAN PERMAINAN KATASEBO DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN BOLA BESAR UNTUK SISWA KELAS IV SD NEGERI 

NGALURAN 01, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2015 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Berdasarkan pengamatan kamu, jawablah pertanyaan dibawah ini 

dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. 

2. Isilah jawaban tersebut dengan memberi tanda silang pada angka 1 

atau 2 sesuai dengan pilihan saudara. 

3. Selamat mengerjakan dan terima kasih. 

I. Identitas Responden 

Nama Sekolah  : 

Nama Siswa  : 

Umur  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin  : 

II. Pertanyaan 

Isilahjawaban kalian denganmemberitandasilang (X) padapilihanjawabannya 

1. Apakah kamu mengetahui permainan katasebo? 

a. “YA”   b. “TIDAK” 

2. Apakah permainan katasebo menyenangkan? 

a. “YA”   b. “TIDAK” 

3. Apakah kamu suka dengan permainan katasebo? 

a. “YA”   b. “TIDAK” 

4. Apakah permainan katasebo mudah dilakukan? 

a. “YA”   b. “TIDAK” 

5. Apakah peralatan permainan katasebo mudah didapatkan? 

a. “YA”   b. “TIDAK” 
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6. Apakah kamu sudah jelas dengan peraturan permainan 

katasebo?  

a. “YA”        b. “TIDAK” 

7. Apakah peraturan permainan katasebo itu sulit? 

a. “YA”                           b. “TIDAK” 

 

8. Apakah kamu masih bingung saat bermain permainan 

katasebo? 

a. “YA”        b. “TIDAK”  

9. Apakah permainan katasebo bisa dimainkan oleh laki-laki 

dan perempuan?  

a. “YA”        b. “TIDAK” 

10. Apakah permainan katasebo sudah bisa diberikan kepada 

siswa SD dalam olahraga? 

a. “YA"        b. “TIDAK” 

 

 

*SelamatMengerjakan* 
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Lampiran 11 

Lembar Evaluasi Ahli Penjas Pra Skala Kecil 
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Lampiran 12 

Lembar Evaluasi Untuk Ahli Pembelajaran Pra Skala Kecil 
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Lampiran 13 

Lembar Evaluasi Untuk Ahli Penjas Skala Kecil 
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Lampiran 14 

Lembar Evaluasi Untuk Ahli Pembelajaran Skala Kecil 
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Lampiran 15 

DAFTAR NAMA SISWA 

( Pra Skala Kecil ) 

No. NamaSiswa JenisKelamin Kelas 

1. Ananda putra L IV 

2. A. Rifki mahtuh L IV 

3. Arjuna Dani Fedosa L IV 

4. Berliana Annur Afifah P IV 

5. Diah ayun puspitasri P IV 

6. Eka misrowatul umah P IV 

7. Jaziratul MH. P IV 

8. M.Fahril BS. L IV 

9. M.Febrian ilham saputra L IV 

10. M.Nurul huda L IV 

11. Naila zahro uluma P IV 

12. Najwa sania zahra P IV 

13. Nasywa naura syira habibah P IV 

14. Rafi putra pratama L IV 

15. Rahmawati eniva putri P IV 

16. Rendra tama aini firmansyah L IV 

Laki-laki : 8 

Perempuan : 8 
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Lampiran 16 

DAFTAR NAMA SISWA 

( Uji Coba Skala Kecil ) 

 

No. NamaSiswa JenisKelamin Kelas 

1. Ananda putra L IV 

2. A. Rifki mahtuh L IV 

3. Arjuna Dani Fedosa L IV 

4. Berliana Annur Afifah P IV 

5. Diah ayun puspitasri P IV 

6. Eka misrowatul umah P IV 

7. Jaziratul MH. P IV 

8. M.Fahril BS. L IV 

9. M.Febrian ilham saputra L IV 

10. M.Nurul huda L IV 

11. Naila zahro uluma P IV 

12. Najwa sania zahra P IV 

13. Nasywa naura syira habibah P IV 

14. Rafi putra pratama L IV 

15. Rahmawati eniva putri P IV 

16. Rendra tama aini firmansyah L IV 

Laki-laki : 8 

Perempuan : 8 
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Lampiran 17 

DAFTAR NAMA SISWA 

( Uji Coba Skala Besar ) 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Kelas 

1. Aditia Riski Saputra L IV 

2. Rafi Putra Pratama L IV 

3. Layinatul Hidayah P IV 

4. Muhammad Ilyas L IV 

5. Muhammad Supriyatin L IV 

6. AbidIrsyatul Hakim L IV 

7. Achmad Taufiqur Rafly L IV 

8. Adiba Khanza Az Zahra P IV 

9. Aditya Febriyanto L IV 

10. Afriza Rendy Ardhiansyah L IV 

11. Ahmad Adi Prasetia L IV 

12. Ahmad Dika Valentina Rosi L IV 

13. Ahmad Rifki Maftuh L IV 

14. Alfen Rahma Dani L IV 

15. Alwi Romadhon L IV 

16. Ananda Putra L IV 

17. Arjuna Dani Ferdosa L IV 

18. Berliana Annur Afifah P IV 

19. Diah Ayu Puspita Sari P IV 
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20. Dian Rahmawati P IV 

21. Eka Misrowatul Ummah P IV 

22. Enggar Daviq Virgiawan T. L IV 

23. Gadang Utuhayu Estu N. L IV 

24. Jaziratul Mahmudah H. P IV 

25. Lidia Devega Ramadhani P IV 

26. Maulana Khusnul Akmal L IV 

27. Moh Afriliawan L IV 

28. Muhammad Miftakhul S. L IV 

29. Muhammad Fahril B. L IV 

30. Muhammad Febrian Ilham L IV 

31. Muhammad Nurul Huda L IV 

32. Naila Zahro Ul Umma P IV 

33. Najwa Sania Zahra P IV 

34. Nasywa Naura Syifa H. P IV 

35. Nor Mohammad Syafiq L IV 

36. Radhitya Akbarun Nasa L IV 

37. Rahmawati Enita Putri P IV 

38. Rendra Tama Aini F. L IV 

39. Rifki Asyifa Yahya L IV 

40. Zaskya Pramas Wardani P IV 

41. Rangga Edy Saputra L IV 

 

Laki-laki : 28 

Perempuan : 13 
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Lampiran 18 

KUESIONER UNTUK SISWA SEBAGAI LEMBAR EVALUASI 

PENGEMBANGAN PERMAINAN KATASEBO DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN BOLA BESAR UNTUK SISWA KELAS IV SD NEGERI 

NGALURAN 01, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2015 

PetunjukPengisianKuesioner 

4. Berdasarkan pengamatan kamu, jawablah pertanyaan dibawah ini 

dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. 

5. Isilah jawaban tersebut dengan memberi tanda silang pada angka 1 

atau 2 sesuai dengan pilihan saudara. 

6. Selamat mengerjakan dan terima kasih. 

III. Identitas Responden 

Nama Sekolah  : 

Nama Siswa  : 

Umur  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin  : 

Pertanyaan 

Isilahjawaban kalian denganmemberitandasilang (X) padapilihanjawabannya 

1. Apakah kamu mengetahui permainan katasebo? 

b. “YA”   b. “TIDAK” 

2. Apakah permainan katasebo menyenangkan? 

b. “YA”   b. “TIDAK” 

3. Apakah kamu suka dengan permainan katasebo? 

b. “YA”   b. “TIDAK” 

4. Apakah permainan katasebo mudah dilakukan? 

b. “YA”   b. “TIDAK” 

5. Apakah peralatan permainan katasebo mudah didapatkan? 

b. “YA”   b. “TIDAK” 
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6. Apakah kamu sudah jelas dengan peraturan permainan 

katasebo?  

b. “YA”        b. “TIDAK” 

7. Apakah peraturan permainan katasebo itu sulit? 

a. “YA”                           b. “TIDAK” 

 

8. Apakah kamu masih bingung saat bermain permainan 

katasebo? 

b. “YA”        b. “TIDAK”  

9. Apakah permainan katasebo bisa dimainkan oleh laki-laki 

dan perempuan?  

b. “YA”        b. “TIDAK” 

10. Apakah permainan katasebo sudah bisa diberikan kepada 

siswa SD dalam olahraga? 

b. “YA"        b. “TIDAK” 
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Lampiran 19 

HASIL ANGKET EVALUASI AHLI PENJASORKES DAN AHLI PEMBELAJARAN PENJASORKES 

PRODUK AWAL 

 

No Aspek yang dinilai 

Ahli Penjasorkes Ahli Pembelajaran  

Skor 

Penilaian 
Kriteria 

Skor 

Penilaian 
Kriteria 

1 
Kesesuaian permainan dengan kompetensi 

dasar. 
4 Baik 5 

Sangat 
Baik 

2 Kejelasan petunjuk peraturan permainan. 4 Baik 4 Baik 

3 Kemudahan bentuk atau model permainan bagi 
siswa. 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 3 Cukup 4 Baik 

5 Kesesuaian bentuk / model permainan untuk 
dimainkan siswa 

3 Cukup 5 
Sangat 

Baik 

6 Mendorong perkembangan kebugaran jasmani 
siswa. 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 

7 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 
(mengetahui permainan tradisional). 

4 Baik 4 Baik 

8 Mendorong perkembangan aspek psikomotor 
siswa (lari, lempar,dan koordinasi mata, tangan, 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 
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kaki). 

9 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 
(kerjasama, sportivitas dan kejujuran). 

3 cukup 4 Baik 

10 Dapat dimainkan siswa yang aktif maupun kurang 
aktif. 

3 cukup 5 
Sangat 

Baik 

11 Dapat dimainkan siswa putra maupun putri. 
4    Baik 5 

Sangat 
Baik 

12 Mendorong siswa untuk aktif bergerak. 
4 Baik 5 

Sangat 
Baik 

13 Permainan katasebo aman bagi siswa untuk 
diterapkan dalam pembelajaran penjas 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 
berpartisipasi dalam Pembelajaran Penjas 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 

Total Skor 52  61  

Persentase  74,28 % Baik 87,14 % Baik 

Persentase Keseluruhan 80,71 % 

Klasisikasi BAIK 

Makna DIGUNAKAN 
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Lampiran 20 

HASIL ANGKET EVALUASI AHLI PENJASORKES DAN AHLI PEMBELAJARAN PENJASORKES 

PRODUK AKHIR 

 

No Aspek yang dinilai 

Ahli Penjasorkes Ahli Pembelajaran  

Skor 

Penilaian 
Kriteria 

Skor 

Penilaian 
Kriteria 

1 
Kesesuaian permainan dengan kompetensi 

dasar. 
5 

Sangat
Baik 

5 
Sangat 

Baik 

2 Kejelasan petunjuk peraturan permainan. 4 Baik 4 Baik 

3 Kemudahan bentuk atau model permainan bagi 
siswa. 

5 
Sangat

Baik 
4 Baik 

4 Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan. 4 Baik 4 Baik 

5 Kesesuaian bentuk / model permainan untuk 
dimainkan siswa 

5 
Sangat

Baik 
5 

Sangat 
Baik 

6 Mendorong perkembangan kebugaran jasmani 
siswa. 

5 
Sangat

Baik 
4 Baik 

7 Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 
(mengetahui permainan tradisional). 

4 Baik 5 
Sangat 

Baik 

8 Mendorong perkembangan aspek psikomotor 
siswa (lari, lempar,dan koordinasi mata, tangan, 

5 Baik 5 
Sangat 

Baik 
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kaki). 

9 Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 
(kerjasama, sportivitas dan kejujuran). 

4 Baik 4 Baik 

10 Dapat dimainkan siswa yang aktif maupun kurang 
aktif. 

5 
Sangat

Baik 
5 

Sangat 
Baik 

11 Dapat dimainkan siswa putra maupun putri. 
5 

Sangat
Baik 

4 Baik 

12 Mendorong siswa untuk aktif bergerak. 
5 

Sangat 
Baik 

5 
Sangat 

Baik 

13 Permainan katasebo aman bagi siswa untuk 
diterapkan dalam pembelajaran penjas 

5 
Sangat 

Baik 
5 

Sangat 
Baik 

14 Meningkatkan minat dan motivasi siswa 
berpartisipasi dalam Pembelajaran Penjas 

5 
Sangat 

Baik 
5 

Sangat 
Baik 

Total Skor 66  64  

Persentase  94,28 % Sangat 
Baik 

91,42 % 
Sangat 

Baik 

Persentase Keseluruhan 92,85 % 

Klasisikasi SANGAT BAIK 

Makna DIGUNAKAN 
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Lampiran 21 

Jawaban Kuesioner Siswa 

( Uji Coba Skala Kecil ) 

No. Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ananda putra Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 

2 A. Rifki mahtuh Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

3 Arjuna Dani Fedosa Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

4 Berliana Annur Afifah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

5 Diah ayun puspitasri Ya Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

6 Eka misrowatul umah Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 

7 Jaziratul MH. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

8 M.Fahril BS. Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Ya Tidak 

9 M.Febrian ilham saputra Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

10 M.Nurul huda Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

11 Naila zahroul uma Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya Ya 

12 Najwa sania zahra Tidak Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak 

13 
Nasywa naura syira 
habibah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

14 Rafi putra pratama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

15 Rahmawati eniva putri Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

16 
Rendra tama aini 
firmansyah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 
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Lampiran 22 

Jawaban Kuesioner Siswa 

( Uji Coba Skala Besar ) 

No. Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditia Riski Saputra Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

2 Rafi Putra Pratama Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

3 Layinatul Hidayah Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak 

4 Muhammad Ilyas Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 

5 Muhammad Supriyatin Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

6 Abid Irsyatul Hakim Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya 

7 Achmad Taufiqur Rafly Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya 

8 Adiba Khanza Az Zahra Tidak Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak 

9 Aditya Febriyanto Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

10 
Afriza Rendy 
Ardhiansyah 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

11 Ahmad Adi Prasetia Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

12 
Ahmad Dika Valentina 
Rosi 

Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

13 Ahmad Rifki Maftuh Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

14 Alfen Rahma Dani Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

15 Alwi Romadhon Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 

16 Ananda Putra Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya Ya 

17 Arjuna Dani Ferdosa Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya 
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18 Berliana Annur Afifah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

19 Diah Ayu Puspita Sari Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

20 Dian Rahmawati Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

21 Eka Misrowatul Ummah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

22 
Enggar Daviq Virgiawan 
T. 

Ya Ya Ya Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 

23 Gadang Utuhayu Estu N. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

24 Jaziratul Mahmudah H. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

25 Lidia Devega Ramadhani Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

26 Maulana Khusnul Akmal Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

27 Moh Afriliawan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

28 Muhammad Miftakhul S. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

29 Muhammad Fahril B. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

30 
Muhammad Febrian 
Ilham 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

31 Muhammad Nurul Huda Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

32 Naila Zahro Ul Umma Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

33 Najwa Sania Zahra Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 

34 Nasywa Naura Syifa H. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

35 Nor Mohammad Syafiq Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

36 Radhitya Akbarun Nasa Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 

37 Rahmawati Enita Putri Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

38 Rendra Tama Aini F. Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

39 Rifki Asyifa Yahya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

40 Zaskya Pramas Wardani Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya 

41 Rangga Edy Saputra Ya Ya Ya Ya Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 
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Lampiran 23 

Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Siswa 

( Uji Skala Kecil ) 

No. Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ananda putra 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

2 A. Rifki mahtuh 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Arjuna Dani Fedosa 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

4 Berliana Annur Afifah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Diah ayun puspitasri 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

6 Eka misrowatul umah 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

7 Jaziratul MH. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 M.Fahril BS. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

9 M.Febrian ilham saputra 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

10 M.Nurul huda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Naila zahroul uma 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

12 Najwa sania zahra 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

13 
Nasywa naura syira 
habibah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Rafi putra pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Rahmawati eniva putri 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

16 
Rendra tama aini 
firmansyah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 13 14 14 13 14 14 14 15 16 13 
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Persentase 81.2% 87.5% 87.5% 81.2% 87.5% 87.5% 87.5% 93.7% 100.0% 81.2% 

Kategori 
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 

Baik 
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Lampiran 24 

Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Siswa 

( Uji Skala Besar ) 

 

No. Nama 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Aditia Riski Saputra 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

2 Rafi Putra Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Layinatul Hidayah 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

4 Muhammad Ilyas 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

5 Muhammad Supriyatin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

6 Abid Irsyatul Hakim 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

7 Achmad Taufiqur Rafly 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

8 Adiba Khanza Az Zahra 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

9 Aditya Febriyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
Afriza Rendy 
Ardhiansyah 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Ahmad Adi Prasetia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 
Ahmad Dika Valentina 
Rosi 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 Ahmad Rifki Maftuh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Alfen Rahma Dani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Alwi Romadhon 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

16 Ananda Putra 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
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17 Arjuna Dani Ferdosa 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

18 Berliana Annur Afifah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 Diah Ayu Puspita Sari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

20 Dian Rahmawati 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

21 Eka Misrowatul Ummah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 
Enggar Daviq Virgiawan 
T. 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

23 Gadang Utuhayu Estu N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Jaziratul Mahmudah H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Lidia Devega Ramadhani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Maulana Khusnul Akmal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Moh Afriliawan 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

28 Muhammad Miftakhul S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Muhammad Fahril B. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 
Muhammad Febrian 
Ilham 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 Muhammad Nurul Huda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 Naila Zahro Ul Umma 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

33 Najwa Sania Zahra 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

34 Nasywa Naura Syifa H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 Nor Mohammad Syafiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 Radhitya Akbarun Nasa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

37 Rahmawati Enita Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 Rendra Tama Aini F. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Rifki Asyifa Yahya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 Zaskya Pramas Wardani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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41 Rangga Edy Saputra 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Jumlah 40 41 41 33 29 36 33 30 39 39 

Persentase 97.5% 100.0% 100.0% 80.4% 70.7% 87.8% 80.4% 73.1% 95.1% 95.1% 

Kategori 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Sangat 

Baik 
Baik Baik Baik Baik Baik 

Sangat 
Baik 

Sangat 
Baik 
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Lampiran  25 

Dokumentasi 

 

Gambar 1 pemanasan sebelum melakukan kegiatan 

 

 

Gambar 2 penjelasan materi permainan katasebo 
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Gambar 3 siswamelakukanpermainankatasebo 

 

 

Gambar 4 siswi melakukan permainan katasebo 
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Gambar 5 siswa melakukan permainan katasebo 

 

 

Gambar 6 pengisian kuesioner 
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Gambar 7fotobersamakelas IV SD Ngaluran 01bersama guru penjasorkes 

 

Gambar 8 fotobersamakelas IV SD Ngaluran 01 bersama guru penjasorkes 

 

 


