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ABSTRAK 
 

Angga Prasetya Nugraha. 2016. Pengembangan model pembelajaran 
permainan Hockey Kaylami sebagai alternatif materi permainan bola kecil 
penjasorkes di SMA N 1 Limbangan tahun 2016. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Uen Hartiwan, M.Pd. Kata  
 
Kunci: Pengembangan; Pembelajaran Hockey; Permainan Hockey Kaylami. 
 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pengembangan 
model pembelajaran permainan Hockey Kaylami dalam pembelajaran 
penjasorkes yang sesuai karakteristik siswa SMAN 01 Limbangan Kabupaten 
Kendal. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa model 
pengembangan pembelajaran permainan Hockey Kaylami dalam pembelajaran 
penjasorkes SMAN 01 Limbangan Kabupaten Kendal dalam meningkatkan 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah agar pembelajaran lebih aktif, 
inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Populasi penelitian ini adalah  siswa SMA N 1 Limbangan sebanyak 10 
orang pada uji coba skala kecil dan 30 orang pada uji coba skala besar. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik secara acak dan instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data berbentu observasi lembar evaluasi dan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan 
ini menggunakan teknik analisis deskriptif berbentuk persentase, sedangkan data 
yang berupa saran dan alasan memilih jawaban dianalisis menggunakan teknik 
analisis kualitatif 

Dari hasil uji coba kelompok kecil diperoleh data evaluasi ahli yaitu, ahli 
penjas 80% (baik), ahli pembelajaran 82,67% (baik), hasil uji coba kelompok kecil 
rata-rata aspek psikomotor 89,45%(baik), rata-rata kognitif 87,50%(baik), dan 
rata-rata afektif 84,25%(baik), dari hasil rata-rata keseluruhan kuesioner siswa 
pada uji coba kelompok kecil didapat persentase sebesar 84,21% (baik). Dari 
hasil uji coba lapangan diperoleh data, dari rata-rata kuesioner uji coba lapangan 
aspek psikomotor diperoleh hasil persentase sebesar 89,08% (baik), rata-rata 
aspek kognitif 86,94%(baik), dan rata-rata aspek afektif 87% (baik), hasil rata-
rata kuesioner uji coba lapangan didapat hasil rata-rata 85,68% (baik). 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model 
permainan “Hockey Kaylami” ini dapat diterapkan untuk siswa SMA N 1 
Limbangan. Dapat disarankan bagi guru penjasorkes SMA N 1 Limbangan agar 
model permainan ini dapat menjadi alternatif penyampaian pembelajaran dengan 
adanya model permainan ini diharapkan sebagai alternatif menyampaikan materi 
dalam pembelajaran penjasorkes serta pembelajaran akan lebih menarik dan 
variatif. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dalam menyiapkan siswa 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi kehidupan yang akan 

datang. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat, dan orang tua. Untuk mencapai suatu keberhasilan, perlu dukungan 

dan partisipasi aktif yang bersifat terus menerus dari semua pihak. 

Pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya yang sangat menentukan 

dalam rangka meningkatkan kualitas manusia. Salah satu upaya tersebut adalah 

mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, kuat, terampil, sportif, dan bermoral 

melalui pendidikan jasmani. 

 Pendidikan jasmani adalah bentuk pendidikan gerak untuk kualitas 

kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan gerak perlu menjadi referensi 

dalam dalam penyelenggaraan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani di 

sekolah bukanlah sekedar mendidik melalui aktifitas jasmani. Akan tetapi proses 

pembelajaran pendidikan jasmani juga dijadikan sebagai salah satu media untuk 

memecahkan masalah gerak. Pendidikan jasmani yang baik harus mampu 

meningkatkan pengetahuan anak tentang prisip–prinsip gerak. Pengetahuan 

tersebut akan membuat anak memahami bagaimana suatu keterampilan 

dipelajari hingga tingkatannya yang lebih tinggi. Dengan demikian gerakannya 

bisa lebih bermakna. 

 Dalam suatu proses pembelajaran salah satu faktor yang 

mempengaruhi kurang berkembangnya  proses pembelajaran penjasorkes 



2 
 

 
 

disekolah adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia disekolah. 

Permasalahan tersesbut semakin mendalam dan sangat berpengaruh terhadap 

proses pembejaran penjasorkes. Karena kurang didukung oleh tingkat 

kemampuan, kreatifitas, dan inovasi guru penjasorkes dalam proses 

menyampaikan materi terhadap anak didiknya. Pengembangan media 

pembelajaran sangat penting untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan 

persediaan media yang ada. Selain itu, media oleh guru/pendidik dapat 

menghindari ketidaktepatan karena dirancang sesuai kebutuhan, potensi sumber 

daya dan kondisi lingkungan masing-masing. Lebih dari itu, juga dapat 

meningkatkan kreatifitas dan kemampuan inovasi para pendidik sehingga 

dihasilkan profesinalitas pendidik. 

 Untuk mempermudah anak didik melakukan permainan, sebagai guru 

penjas diharap tidak kehabisan inspirasi untuk melakukan modifikasi pada 

permainan yang akan dimainkan pada pembelajarannya. Esensi modifikasi 

adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan 

cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya 

 Ada beberapa permainan kecil yang menggunakan alat bola kecil 

diantaranya sotball, baseball, hockey, bola bakar,  bulu tangkis, tenis dan sepak 

takraw yang masing-masing dari perminan tersebut menggunakan peraturan 

yang baku. Akan tetapi sebagai guru dapat memodifikasi permainan tersebut 

degan kreatifitanya. Sesuai tingkat keterampilan siswa. Dengan hal tersebut 

diharapkan siswa merasa senang dan tidak bosan dengan permainan yang 

sudah baku tersebut. 



3 
 

 
 

 Hockey adalah olahraga dengan gaya permainan cepat, mengumpan 

bola dengan cepat, sedikit mengolah bola, berlari cepat ke arah gawang lawan 

dan berusaha memasukan bola ke gawang lawan. Dimainkan dengan 

menggunakan  stik dan bola yang berukuran kecil, dengan cara di dorong atau 

dipukul. Hockey merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak energi, 

sehingga para atlet dituntut untuk memiliki tingkat kondisi fisik yang baik untuk 

pencapaian prestasi maksimal. 

 Federation Hockey Indonesia (FHI) sebagai induk organisasi hockey di 

Indonesia. Dalam memajukan prestasi hockey dengan cara mengadakan 

kompetisi atau pertandingan tiap tahunnya. Selain kompetisi di tingkat nasional 

secara rutin, tiap – tiap daerah juga mengadakan kompetisi, hal ini berguna 

untuk menjaring para atlet yang berbakat yang kemudian akan dikirim ke 

kejuaraan yang levelnya lebih tinggi. Perkembangan hockey di Indonesia cukup 

merata karena tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja hockey berkembang di 

indonesia tetapi daerah – daerah lain di luar pulau Jawa hockey juga 

berkembang cukup bagus.  

 Ketertarikan penulis untuk melakukan penilitian ini berawal dari 

pengalaman dan pengamatan bahwa harga peralatan hockey yang sangat mahal 

dan sulit dijumpai di berbagai daerah. Hanya ada beberapa daerah khusus saja 

yang menyediakan peralatan hockey dengan komplit. Misalnya jakarta dan 

bandung. Itu juga dikarenakan olahraga hockey lebih bermasyarakat di daerah 

tersebut. Dan itu juga menjadi salah satu faktor yang memepengaruhi 

berkembangnya kemampuan para atlet untuk mengembangakan 

kemampuannya dalam bermain hockey. Oleh karena itu pada penelitian ini saya 

berusaha untuk memasyrakatkan olahraga hockey dengan mengenalkan di 
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jenjang SMA. Dan saya memodifikasi peralatan yang ada pada permainan ini 

menjadi lebih murahm mudah dan dapat dijumpai dimana saja. 

 SMA Negeri 1 Limbangan termasuk sekolah favorit di daerah 

Limbangan.SMA N 1 Limbangan memiliki lapangan dan halaman sekolah yang 

sangat luas dan memiliki sarana prasarana olahraga yang cukup memadai.Telah 

dilakukan survei di SMA N 1 Limbangan untuk mengetahui sarana dan prasarana 

olahraga Hockey. Serta mengetahui proses belajar mengajar pendidikan jasmani 

khususnya pembelajaran permainan hockey, dan mengetahui efektivitas 

permainan hockey yang diajarkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

 Namun dalam kenyataannya materi olahraga hockey hanya di ajarkan di 

extra kurikuler di sekolahan tidak dalam pembelajaran. Hal ini merujuk pada 

kurikulum penjas di SMA N 1 Limbangan tahun ajaran 2015/2016 semester 1 

dimana tidak ada materi hockey di pembelajaran penjas. Terkait dengan hal 

tersebut peneliti ingin memasukan materi olahraga hockey dalam pembelajaran 

penjas di SMA N 1 Limbangan, dimana materi olahraga hockey merupakan salah 

satu bentuk permainan bola kecil dalam pembelajaran penjas tingkat SMA. 

 Hasil survei sarana dan prasarana olahraga hockey di SMA Negeri 1 

Limbangan terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 Hasil Survei Sarpras Hockey di SMA N 1 Limbangan 

NO Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Bola Hockey 5 Baik 

2 Gawang 2 Baik 

3 Stik Hockey 20 15 Baik 5 Rusak 

(Sumber hasil survei awal 2014) 
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 Sesuai dengan kompetensi dasar pada materi permainan bola kecil 

khususnya hockey, disebutkan bahwa siswa dapat mempraktikkan teknik dasar 

permainan hockey dengan peraturan yang dimodifikasi untuk menarik minat 

dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes dan meningkatkan kesegaran jasmani 

serta menerapkan sifat tanggung jawab, kerjasama, ,enghargai perbedaan, 

disiplin dan toleransi selama bermai. Di lokasi penelitian hasil pengamatan yang 

diperoleh masih jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan tahap pertumbuhan 

dan perkembangan siswa serta permainan hockey yang diajarkan belum 

dimodifikasi. Pada Proses pembelajaran hockey ditemui beberapa hal : 

1) Peraturan permainan hockey yang digunakan adalah peraturan sebenarnya 

permainan hockey. Seharusnya peraturan yang digunakan adalah peraturan 

yang sudah dimodifikasi sehingga peserta didik mudah mempraktikan 

permainan tersebut. 

2) Diketahui ada beberapa siswa ketika mengikuti pembelajaran hanya duduk-

duduk saja dan tidak aktif mengikuti pembelajaran hockey. 

3) Perlunya bentuk pembelajaran yang efektif dan efisien dalam bentuk 

modifikasi untuk pembelajaran permainan hockey yang diberikan oleh 

guru,sehingga dijumpai siswa yang merasa tidak senang,bosan,dan malas 

untuk bergerak dan mengikuti pelajaran penjasorkes. 

Dari latar belakang diatas peneliti dapat memberikan alasan mengapa 

permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, yaitu: 

1) Paradigma pembelajaran penjasorkes dahulu lebih menekankan anak harus 

bisa menguasai teknik yang diberikan dengan baik, namun paradigma 

pembelajaran penjas yang berkembang sekarang bahwa yang terpenting 
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anak sudah bergerak dan gembira merupakan tujuan utama dari pendidikan 

jasmani yang baik. 

2) Agar siswa mampu mengenal lebih dahulu arti penting olahraga pada 

umumnya dan penjas pada khususnya sehingga tujuan dari penjas dan 

olahraga dapat tercapai. 

3) Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan  

guna meningkatkan kualitas hidup. 

4) Olahraga hockey merupakan salah satu olahraga yang mampu membentuk 

kemampuan gerak dasar bagi siswa dalam meningkatkan kesegaran 

jasmani. 

5) Olahraga hockey belum ada dalam pembelajaran penjsorkes di SMA N 1 

Limbangan. 

6) Olahraga hockey memerlukan sarana dan prasarana yang tidak murah. 

7) Peralatan hockey yang sesungguhnya merupakan alat yang terbuat dari 

bahan keras. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Penyelenggaraan olahraga hockey  di sekolah belum dikemas 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru sering 

menggunakan pembelajaran Hockey sesungguhnya tanpa adanya modifikasi 

atau variasi, kelemahannya adalah anak cenderung pasif. Setelah mencermati 

latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah “Bagaimana 

bentuk pengembangan model pembelajaran permainan Hockey Kaylami sebagai 
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alternatif materi pembelajaran permainan bola kecil dalam pembelajaran 

penjasorkes yang ada di SMA N 1 Limbangan Kabupaten Kendal ? ” 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa model 

pengembangan pembelajaran permainan Hockey Kaylami sebagai alternatif 

materi permainan bola kecil dalam pembelajaran penjasorkes SMA N 1 

Limbangan Kabupaten Kendal dalam meninggkatkan pembelajaran pendidikan 

jasmani di sekolah agar pembelajaran lebih aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

 
1.4 Spesifikasi Produk 

 Produk yang diharapkan akan dihasilkan melalui penelitian 

pengembangan ini berupa model pengembangan permainan Hockey Kaylami 

dengan cara membuat suatu model pembelajaran berupa permainan dengan 

peraturan dan sarana/prasarana yang sederhana yang dapat mengembangkan 

semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik) pada pada 

siswa SMA N 1 Limbangan. Sehingga kesegaran jasmani dapat terwujud dan 

dapat mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran bola kecil khususnya 

hockey. 

 
1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.5.1 Bagi Peneliti 

1. Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model pembelajaran 

penjasorkes 
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2. Sebagai model dalam penyusunan sekripsi untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan bidang studi pendidikan jasmani, pendidikan guru, sekolah 

dasar. 

  

1.5.2 Bagi Siswa 

 Dengan adanya model pembelajaran modifikasi permainan Hockey 

Kaylami dapat mempermudah siswa untuk memperagakan teknik dasar 

permainan hockey dan mengenalkan peraturan hockey. 

 

1.5.3 Bagi Guru Penjas 

1. Sebagai bahan pelaksana pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan di sekolah 

2. Sebagai dorongan, motivasi kepada guru penjas untuk menciptakan 

variasi mengajar dengan cara memodifikasi permainan sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. 

 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

 Model pengembangan permainan Hockey Kaylami merupakan salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran penjasorkes. Guru penjasorkes perlu 

melakukan modifikasi terhadap permainan yang akan diberikan kepada siswa 

agar tujuan dari pembelajaran tercapai. 

 
1.6.1 Manfaat dan kekurangan stik dan bola modifikasi: 

Manfaat atau kelebihan menggunakan stik dan bola yang dimodifikasi: 
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a) Manfaat atau kelebihan stik modifikasi: 

1) Bahan lebih mudah di cari untuk membuat stik modifikasi. 

2) Bahan murah di beli dan di buat menjadi stik modifikasi. 

3) Stik modifikasi mudah dibuatnya. 

4) Menghemat biaya dari pada membeli stik yang asli atau sebenarnya. 

b) Kekurangan stik modifikasi: 

1) Stik modifikasi kurang maksimal apabila di gunakan dalam permainan 

hoki sebenarnya. 

2) Stik modifikasi di lihat dari kekuatannya kurang kuat apabila terkena 

pukulan stik lainnya. 

3) Stik modifikasi hanya di pakai untuk pengembangan permainan hoki yang 

mengacu ke permainan hoki yang sebenarnya. 

4) Stik modifikasi tidak bisa di pakai untuk permainan hoki yang sebenarnya. 

c) Manfaat atau kelebihan bola modifikasi: 

1) Bola mudah dicari untuk di beli. 

2) Bola lebih aman apabila terkena badan. 

3) Lebih menghemat biaya. 

d) Kekurangan bola modifikasi: 

1) Bola tidak stabil karena bola tenis lebih ringan dari pada bola hoki yang 

sebenarnya, sehingga pantulannya tidak beraturan. 

2) Bola kurang tahan lama karena mudah rusak apabila sering terkena 

pukulan keras stik. 

3) Bola tidak bisa di pakai dalam permainan hoki sebenarnya. 

1.6.2 Perbandingan harga stik asli dengan stik modifikasi: 
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Harga stik sebenarnya membutuhkan biaya sekitar Rp. 250.000 – Rp. 700.000 

yang terbuat dari kayu, fibber, dan komposit. Sedangkan harga stik yang saya 

modifikasi dengan kayu biasa hanya membutuhkan biaya Rp. 50.000 – Rp. 

100.000 tergantung kayu yang di pakai.Jadi harga 1 stik modifikasi Rp. 35.000 

dan harga stik sebenarnya Rp. 300.000 – Rp. 3.000.000. 

 

1.6.3 Perbandingan harga bola hoki asli dengan bola modifikasi: 

Harga bola hoki sebenarnya membutuhkan biaya sekitar Rp. 50.000 –Rp. 

100.000 yang terbuat dari bahan plastik atom. Sedangkan bola yang saya 

gunakan adalah bola tennis dengan harga Rp. 3.500/biji.  

1.7 Manfaat modifikasi alat stik hockey menggunakan paralon : 

1) Bagi Siswa 

Dengan adanya model pembelajaran modifikasi permainan Hockey 

Popmi dapat mempermudah siswa untuk memperagakan teknik 

dasar permainan hockey dan mengenalkan peraturan hockey. 

2) Bagi Guru Penjas 

 Sebagai bahan pelaksana pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan di sekolah 

 Sebagai dorongan, motivasi kepada guru penjas untuk 

menciptakan variasi mengajar dengan cara memodifikasi 

permainan sehingga siswa tidak merasa bosan dalam proses 

pembelajaran. 

Model pengembangan permainan Hockey Popmi merupakan salah 

satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran penjasorkes. 
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Guru penjasorkes perlu melakukan modifikasi terhadap permainan 

yang akan diberikan kepada siswa agar tujuan dari pembelajaran 

tercapai. 

Beberapa aspek analisa modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan 

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

Lingkungan, dan 4) Evaluasinya (Yoyo Bahagia dan Adang 

Suherman, 2000:2). Kekurangan modifikasi stik hockey menggunakan 

paralon : 

 Tabel 1.2  Kendala dan Hambatan pada Uji Coba Kelompok Kecil 

No Kendala / hambatan Kesulitan  yang dihadapi Solusi yang ditawarkan 

1 Stik ada yang lepas dari 
pegangan tangan. 

Siswa terlalu bersemangat 
untuk memainkan bola. 

Memasang grip pada bagian 
pegangan tangan. 

2 Penggunaan bola 
permainan hoki dengan 
bola tenis. 

Laju dan pantulan bola 
terlalu kecang 

Bola tenis dimodifikasi 
dengan mengisikan serabut 
kelapa pada dalam bola dan 
di tutup kembali. 

3 Pada sambungan L pada 
paralon sering lepas. 

Siswa terlalu kencang 
memukul bola. 

Di beri lem pada tiap 
sambungan paralon. 

4 Pada awal permulaan 
menggunakan bully 
seperti hockey 
sebenarnya. 

Stik paralon menjadi mudah 
pecah. 

Mengganti dengan kick off 
umpan kepada teman seperti 
permainan sepak bola. 

5 Lama jeda istirahat 5 
menit 

Terlalu lama menunggu Jeda istirahat jadi 1-2 menit 

(sumber : Buku dani arfian. 2014) 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka dalam  penelitian ini adalah sebagai acuan berfikir 

secara   ilmiah  dalam  rangka  untuk  pemecahan  masalah.  Pada kajian 

pustaka  ini,  dimuat  beberapa pendapat  para  pakar  dan  ahli. 

 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada dasarnya  

merupakan 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 

12 
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siswa  sekolah dasar  untuk  melakukan berbagai  bentuk gerak agar 

memperoleh berbagai keterampilan. 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 wadahnya. 

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

mengenai pendidikan jasmani yaitu: 

1. Pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap bahwa pendidikan 

jasmani hanya semata-mata mendidik jasmani atau sebagai pelengkap, 

penyeimbang, atau penyelaras pendidikan rohani manusia. Dengan kata 

lain pendidikan jasmani hanya sebagai pelengkap saja. 

2. Pandangan modern, atau sering disebut pandangan holistik, 

menganggap bahwa manusia bukan sesuatu yang terdiri dari bagian-

bagian yang terpilah-pilah. Manusia adalah kesatuan dari berbagai 

bagian terpadu. Oleh karena itu pendidikan jasmani tidak dapat hanya 

berorientasi pada jasmani saja atau hanya untuk kepentingan satu 

komponen saja. 

 Dari beberapa 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. 
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2.1.1.1 Tujuan Pendidikan Jasmani 

 Menurut Adang Suherman (2000 : 23), Secara umum pendidikan 

jasmani dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) Perkembangan 

fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas-aktivitas 

yang melibatkan kemampuan-kemampuan fisik dari berbagai organ tubuh 

seseorang (physical fitness). 2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan 

dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, 

sempurna (skilfull). 3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan 

kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam  lingkungannya sehingga memungkinkan tumbuh 

dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab siswa. 4) 

Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan 

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

terkandung di dalam model pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran 

yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional. Contoh strategi pengajaran 

yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar mengajar adalah manajemen 

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

pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai pusat dari proses, 

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

menjadi figur yang harus diteladani. Model pembelajaran yang menarik dan 

http://adf.ly/Jl5X
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variatif akan berdampak pada minat maupun motivasi peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di kelas. 

 

2.1.2.1 Model-model Pembelajaran 

1. Model Interaksi Sosial  

  Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

seseorang  yang akan dan harus berinteraksi sosial dengan lingkungan 

lainnya. Dengan demikian, diharapkan siswa mampu mengembangkan 

dirinya dan pikirannya untuk disumbangkan kepada lingkungan sosialnya. 

2. Model Informasi  

  Model ini bertujuan untuk mengembangkan intelektual siswa 

dalam hal menerima, menyimpan, mengolah, dan menggunakan 

informasi. Dengan cara seperti ini, diharapkan siswa mampu 

mengakomodasi berbagai macam inovasi, melahirkan ide-ide yang 

berorientasi masa depan, dan mampu memecahkan persoalan yang 

dihadapi baik oleh dirinya maupun orang lain. 

3. Model Personal  

  Model ini bertujuan untuk kepribadian siswa. Fokus utamanya 

adalah pada proses yang memberikan peluang pada setiap siswa untuk 

mengelola dan mengembangkan jati dirinya. 

4. Model Perilaku  

  Model ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa yang 

terukur. Fokus utamanya mengenai perubahan tingkah laku ini didasarkan 

pada prinsip rangsangan dan jawaban (Amung Ma’mun dan Yudha M. 

Saputra, 2000:35-39). 

http://adf.ly/Jkfb
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 Dari penjelasan dan macam-macam model diatas, disimpulkan bahwa 

sebagai seorang guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan 

pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model 

pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan 

belajar siswa.  

 

2.1.3 Pengertian Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development) 

 Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.Untuk 

dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji 

keefektifan produk tersebut ( Sugiyono, 2009:407-408) 

 Pengertian penelitian pengembangan menurut borg & gall adalah suatu 

proses yng dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. 

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

penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan 

penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai 

dengan latar dimana produk tersebut akana dipakai, dan melakukan revisi 

terhadap hasil uji lapangan. Penelitian dan pengembangan itu sendiri yang 

temuan-temuannya dipakai untuk mendisain produk dan prosedur, yang 
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kemudian secar sistemtis dilakukan uji lapangan, dievaluasi, disempurnakan 

untuk memenuhi criteria keefektifan, kualitas dan standar tertentu. 

 Lebih jauh menurut seels dan  richey ( dalam Punaji Setyosari, 2010: 

194-195 ), dalam bentuk yang paling sederhana penelitian pengembangan ini 

dapat berupa (1) kajian tenyang proses dan dampak rancangan pengembangan 

dan upaya-upaya pengembangan tertentuatau khusus, atau berupa (2) suatu 

situasi dimana seseorang melakukan atau melaksanakan rancangan, 

pengembangan pembelajara, atau kegiatan-kegiatan evaluasi dan mengkaji 

proses pada saat yang sama, atau berupa (3) kajian tentang rancangan, 

pengembangan, dab proses evaluasi pembelajaran baik yang melibatkan 

komponen proses secara menyeluruh atau tertentu saja.  

2.1.4 Pengertian Gerak 

 Gerak adalah sesuatu yang ditampilkan oleh manusia secara nyata dan 

dapat diamati. Yanuar Kiram (1992: 1) dalam perkembangannya, istilah gerak 

biasa disebut dengan psikomotor sedangkan menurut Amung Ma’mun dan 

Yudha M. Saputra (2000: 20), mengatakan bahwa gerak (motor) dikatakan 

sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Psikomotor 

khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang 

mencakup gerak manusia, jadi gerak (motor) ruang lingkupnya lebih luas dari 

pada psikomotorik.  

2.1.4.1 Pengertian Gerak Dasar 

 Kemampuan gerak dasar merupakan  kemampuan yang biasa siswa 

lakukan guna meningkatkan kualitas hidup, Amung Ma’mun dan Yudha M. 

Saputra (2000: 20) membagi kemampuan gerak dasar menjadi tiga kategori yaitu  

1. Kemampuan Locomotor  
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Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain atau untuk mengangkut mengangkut tubuh ke atas 

seperti, lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainya adalah berjalan, berlari, 

skipping, melompat, meluncur, dan lari seperti kuda berlari (gallop). 

2. Kemampuan Non-locomotor 

Kemampuan non locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak 

yang memadai. Kemampuan non locomotor terdiri dari menekuk dan 

meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat 

dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. 

3. Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak tengah menguasai 

macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan 

tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. 

Manipulasi obyek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata-kaki dan 

tangan-mata, yang mana cukup penting untuk item; berjalan (gerakan 

langkah) dalam ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari: a) 

gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang). b) gerakan 

menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang dapat 

diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari bantalan karet (bola 

medisin) atau macam bola yang lain c) gerakan memantul-mantulkan bola 

atau menggiring bola (Ma’mun, 2000: 21). 

 

2.1.4.2  Pengertian Belajar Gerak 

Amung Ma’mun dan Yudha M. Saputra (2000:3), mengatakan bahwa, 

belajar gerak merupakan studi tentang proses keterlibatan dalam 
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memperoleh dan menyempurnakan keterampilan gerak (motor skills). 

Belajar gerak khusus sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, 

pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. 

 

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

1. Tahapan Verbal Kognitif 

 Tahapan verbal kognitif maksudnya kognitif dan proses membuat 

keputusan lebih menonjol. Dalam tahapan ini dilakukan pemahaman baru 

sebagai dasar pembelajaran gerak. 

2. Tahapan Gerak 

 Tahapan gerak memiliki makna sebagai pola gerak yang dikembangkan 

sebaik mungkin agar peserta didik atau atlet lebih terampil. Langkah atau thap 

kedua ini mempunyai fokus pada organisasi gerakan yang efektif dan efisien. 

3. Tahapan Otomatisasi 

 Tahapan otomatisasi artinya memperhalus gerakan agar performa 

peserta didik atau atlet menjadi lebih padu dalam melakukan gerakannya.  

Dalam tahap merupakan tahapan yang sudah berkembang dengan baik dan 

dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. 

 

2.1.5 Permainan 

 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.  

 Jika anak bermain atau diberi permainan dalam rangka pembelajaran 

pendidikan jasmani, maka anak akan melakukan permainan itu dengan rasa 
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senang karena rasa senang inilah maka anak akan mengungkapkan keadaan 

pribadinya yang asli pada saat mereka bermain, baik itu berupa 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 (Sukintaka:1992:11). 

 

2.1.6 Modifikasi Pembelajaran 

 Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh guru agar 

pembelajaran mencerminkan “Developmentally Appropriate Practice” (DAP) yang 

artinya tugas ajar yang diberikan harus memperhatikan perubahan kemampuan 

anak dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Esensi modifikasi 

adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan 

cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang berpotensial dapat 

melancarkan siswa dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, 

mengarahkan, dan membelajarkan siswa dari yang tadinya tidak bisa menjadi 

bisa, dari tingkat yang tadinya lebih rendah menjadi memiliki tingkat yang lebih 

tinggi. Cara-cara guru memodifikasi pembelajaran tercermin dari aktivitas 

pembelajaran yang diberikan guru dari mulai awal hingga akhir pelajaran. (Yoyo 

Bahagia, Adang Suherman 2000:1) 

 Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, 

karakteristik, materi, kondisi lingkungan dan evakuasi, keadaan sarana, 

prasarana dan media pembelajaran pendidikan jasmani yang dimiliki oleh 

sekolah akan mewarnai kegiatan pembelajaran  itu sendiri. Dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari yang paling dirasakan oleh guru pendidikan jasmani adalah 
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hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang 

media pembelajaran pendidikan jasmani sangat diperlukan. 

 Perbedaan sarana dan prasarana yang di miliki sekolah, menuntut 

seorang guru pendidikan jasmani untuk lebih kreatif dalam memperdayakan dan 

mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Seorang guru 

pendidikan jasmani yang kratif akan mampu menciptakan sesuatu yang baru, 

atau memodifikasi yang sudah ada tetapi disajikan dengan cara yang semenarik 

mungkin, sehingga anak didik akan merasa senang mengikuti pelajaran penjas 

yang diberikan. Banyak hal –hal sederhana yang dapat dilakukan oleh guru 

pendidikan jasmani demi kelancaran jalannya pendidikan jasmani. 

 

2.1.7 Sejarah Permainan Hockey  di Indonesia 

 Olahraga Hockey masuk ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Inggris 

dan Belanda. Peminatnya memang masih terbatas di kalangan mahasiswa, 

orang-orang Inggris, Belanda dan keturunan bangsa India. Pelopor Hockey di 

kalangan bangsa Indonesia ialah pelajar-pelajar sekolah Guru Lembang di 

Bandung Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK) sekitar tahun 1932 yang 

aktif mengadakan pertandingan-pertandingan di Jawa dan Sumatera. 

 Ketika organisasi-organisasi olahraga di tanah air tumbuh setelah 

diproklamasikan kemerdekaan RI, tahun 1954 atas prakarsa berbagai tokoh 

olahraga, yaitu Yusuf Ismail, Padmo Sumasto dan S. Asikin, didirikan top 

organisasi bernama Persatuan Hockey Seluruh Indonesia, disingkat PHSI. 

Kemudian, pada tahun 1956 PHSI diterima menajdi anggota FIH dalam 

kongresnya di Melbourne, bertepatan dengan diselenggarakannya Olimpiade di 

Australia. Waktu itu, PHSI diwakili oleh Eddy Osman. Sejak saat itu terbukalah 
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kesempatan bagi Indonesia mengikuti turnamen-turnamen di luar negeri. 

Selanjutnya, dalam sejarah perhokian di Indonesia peranan PON sangat besar 

artinya, karena sejak PON ke II tahun 1951 Hockey sudah dimasukkan dalam 

acara sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam setiap Pekan 

Olahraga Nasional setiap empat tahun sekali. Berturut-turut, data peserta cabang 

hoki dalam tiap PON adalah sebagai berikut : PON II tahun 1951 diikuti 5 daerah, 

PON III 1953 (6 daerah), PON IV 1957 (7 daerah), PON V 1961 (6 daerah). 

(Primadi tabrani,1985:63) 

 

2.1.8 Permainan Hockey 

 Hockey adalah olahraga dengan gaya permainan cepat, secepatnya 

mengumpan bola,sedikit mengolah bola,berlari secepatnya ke arah gawang 

lawan,dan berusaha memasukan bola ke gawang lawan.Dimainkan dengan 

menggunakan  stik dan bola yang berukuran kecil, dengan cara di dorong atau 

dipukul. Dengan gaya permainan tersebut di atas, Hockey merupakan cabang 

olahraga yang membutuhkan banyak energi, sehingga para atlet dituntut untuk 

memiliki tingkat kondisi fisik yang baik untuk pencapaian prestasi optimal. 

 Hockey adalah olahraga suatu permainan yang kreatif, bahkan bisa lebih 

kreatif dari sepak bola. Berbeda dengan sepak bola yang dimainkan dengan bola 

berukuran besar yang digerakan dengan kaki dan seluruh tubuh kecuali tangan, 

Hockey dimainkan dengan menggerakan bola yang sekecil bola tenis dengan 

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

(Primadi tabrani,1985:63) 

 Hockey adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 

pemain. Setiap tim memiliki 1 penjaga gawang, 5 pemain depan, 3 pemain 
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tengah dan 2 pemain belakang. Tujuan permainan ini adalah untuk memasukan 

bola ke gawang lawan,pukulan bola hanya boleh menggunakan stick Hockey, 

tidak boleh ditendang, dilempar atau di lambungkan dengan anggota badan (Carl 

Ward, 1996 ; 2). 

 Semakin terampil seorang pemain menguasai bola, semakin mudah 

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

jalannya pertandingan untuk tim. Tetapi titik tolak ketrampilan itu adalah demi 

kepentingan seluruh tim. Dengan demikian pemain yang menguasai teknik dasar 

dan ketrampilan bermain Hockey tidak akan menjadi pemain yang  baik. 

 

2.1.8.1  Peralatan Hockey 

1. Bola 

Bola hendaknya dibuat dari kulit putih dan dijahit dengan cara 

seperti pembungkus bola cricket. Berat bola tersebut sekurang-kurangnya 

minimum 5,5 ounces dan maksimum 5,75 ounces.Lingkaran 8 13/16 in. 

Minimum, 9 ¾ maksimumBerat ; 5,50 oz minimum, 5,75 maksimum  

2. Tongkat Pemukul ( Stick) 

Sebuah stick mempunyai batasan tertentu. Beratnya tidak boleh 

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

ounces untuk Pria. Stick tersebut mempunyai bagian permukaan yang 

rata (flat face) di sebelah kirinya, permukaan dari stick di sebelah kiri 

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

sebelah bawah dari sambungan kurang lebih ditengah batang stick 

haruslah terbuat dari kayu. 
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2.1.8.2  Teknik pukulan dalam permainan Hockey 

1. Push 

Push merupakan teknik pukulan yang cepat dan keras pada 

permainan Hockey, karena hal ini memungkinkan atlet berlari pada 

berbagai kecepatan untuk membawa bola dengan cepat pada arah yang 

di inginkan dengan seketika tanpa memerlukan petunjuk arah 

sebelumnya atau waktu pada saat menggiring bola ( Ivan Speeding, 

1984 : 41). Meskipun ada kekurangan kekuatan pada sebuah pukulan, 

seorang atlet dapat dengan mudah melakukan push sebuah bola sejauh 

75 meter dengan menggunakan teknik yang benar. 

 Berikut adalah cara melakukan push dengan benar : 

1. Tetap memperhatikan bola selam gerakan 

2. Menjaga agar tangan tetap pada bagian yang tepat pada saat 

memegang stik, tangan kanan untuk memberikan kekuatan 

eksplosif.  

3. Tangan haruslah pada bagian yang tepat dengan tangan kanan di 

dekat bagian tengah dari stik. 

4. Kaki harus melebar dengan tubuh membungkuk dan condong ke 

depan 

5. Bola harus berada di sisi kanan tubuh, disisi luar pundak dan ke 

arah kaki depan (kaki kiri) 

6. Kekuatan berasal dari gerakan tubuh ke arah bersamaan dengan 

perpanjangan sangat kuat dari tangan kanan 

7. Menggunakan kedua lengan untuk memberikan gerakn eksplosif 

dengan mengkombinasikan kendali arah tangan kanan dengan 
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tarikan ke belakang tangan kiri untuk mengayunkan kepala stik dan 

bola pada arah yang di inginkan. 

 

2. Hit 

Dalam permainan ketika memaksimalkan kecepatan bola penting 

dari pada mengalihkan perhatian untuk melepaskannya.Sebagai contoh, 

ketika menembak ke arah gawang, sebuah pukulan yang kerja keras 

akan menggerakan bola menuju target dengan sangat cepat sehingga 

penjaga gawang tidak mempunyai waktu reaksi yang cukup untuk 

bergerak menahan tembakan. 

Pemain harus dapat memukul bola dengan keras secara terus 

menerus dan dengan tepat selama berada di lapangan.Sebagai mana 

semua metode passing lainnya,seorang atlet yang baik harus dapat 

menggiring bola sewaktu bergerak, berlari ataupun diam di tempat ( Ivan 

Spedding, 1984:42).Untuk dapat melakukan hit,atlet harus banyak 

belajar tentunya dengan menggunakan teknik yang benar, yaitu :  

1. Perhatian atlet tertuju pada bola sampai saat stik memukul bola. 

2. Stik harus di ayun mengikuti garis bola ke arah sasaran, mengendalikan 

stik dari ayunan yang terlalu tinggi. 

3. Kemiringan pergelangan tangan dengan segera sebelumnya sampai 

pada  tumbukan. 

4. Meluruskan kedua siku selama mengayun 

5. Mengangkat dan menurunkan lengan 

6. Memutar bagian atas tubuh dari pinggang di tarik ke atas sewaktu 

mengayun ke belakang dan memukul bola. 
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3. Flik  

Pukulan flik digunakan untuk menaikan bola dari tanah secara 

tepat dan terarah. Maka dari itu pemain yang baik sering menggunakan 

flik untuk memindahkan bola melewati kepala lawan (Ivan Spedding, 

1984:46) 

Teknik untuk dapat melakukan flik yang benar sama seperti 

melakukan push, tetapi bola biasanya lebih kedepan dari tungkai kana 

sebagai tungkai tumpuan. 

1. Seluruh bagian bola dipukul 

2. Bagian tangan pada stik ( tangan kanan depan dan tangan kiri 

belakang). 

3. Tangan menyiapkan tindakan tiba – tiba untuk mendorong bola, 

tetapi tanpa ayunan belakang stik. 

4. Scoop  

Pukulan  scoop juga digunakan untuk menaikan bola dari tanah. 

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

biasanya kurang tepat.Pukulan scoop biasanya digunakan untuk jarak 

yang sangat tinggi dan panjang tetapi jarang digunakan pada 

Hockeymodern. Scoop umpan yang pendek dan ceat untuk menjaga 

atau mengurangi tekanan ketika sorang atlet tidak siap menerima 

pukulan yang sesuai (Ivan Spedding, 1984:46).Teknik untuk scoop yang 

benar yaitu: 

1. Seluruh permukaaan bola dipukul 

2. Bagian tangan pad stik 

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

tangan  pada stik 

5. Reserve Push  

Reserve push biasanya digunakan untuk lapangan yang 

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

digunakan untuk menekan atau menggores bola. Pukulan sama seperti 

menekan stik ke depan, mengunci pergelangan tangan dengan kedua 

tangan, tetapi umumnya adalah tangan kanan(Ivan Spedding,1984:47) . 

6. Reverse Hit 

Pukulan yang tepat dan terkontrol merupakan keahlian yang 

sangat penting dalam memindahkan bola dari kiri ke kanan lebih dari 5 

sampai 15 meter. Pukulan yang asal keras dan tidak terkontrol bisa 

membuat keragu-raguan ( Ivan spedding,1984:46).Berikut teknik yang 

benar : 

1. Untuk gerakan memukul balik, ujung stik dilengkungkan ke bawah 

depan,  melalui tanah 

2. Dengan pegangan stik secara bergantian , dengan memegang stik 

dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menjaga kekuatan pada 

ujung stik. 

3. Selama pukulan tangan dijaga untuk saling mendekat,tetapi 

menggunakan pegangan yang kuat pada stik yang mungkin 

digunakan untuk kontrol. 

4. Bola biasanya di mainkan hanya ketika berada di kaki 

kanan,meskipun atlet terlatih akan bermain bola dengan 

menggunakan kaki kiri. 
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2.1.8.3  Peraturan Pertandingan 

 Olahraga Hoki adalah permainan yang dipertandingkan oleh 2 (dua) 

regu, yang terdiri atas 11 orang dari masing-masing regu. Seperti dimaklumi satu 

regu yang terdiri atas 11 pemain adalah : 1) Penjaga gawang, 2) Bek kanan, 3) 

Bek kiri, 4) Gelandang kanan, 5) Gelandang tengah, 6) Gelandang kiri, 7) 

Gelandang kanan luar, 8) Gelandang kiri luar, 9) Penyerang tengah, 10) 

Penyerang kanan, 11) Penyerang kiri. 

Peraturan Umum dari permainan Hockey adalah sebagai berikut :  

Seorang pemain dilarang untuk : 

1.  Mengangkat stickdi atas pundaknya bilamana dapat membahayakan. 

2.  Melakukan permainan yang dapat membahayakan. 

3.  Memukul bola ke udara. 

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

sesuai peraturan). 

5.  Memukul, menggigit atau menahan sticklawan. 

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

menjatuhkan lawannya. 

 

Seorang pemain diperbolehkan untuk : 

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

sepanjang bola tersebut jatuh dengan segera, jadi bukan menangkap 

bola melainkan menahan bola dengan telapan tangan yang terbuka.  

2. Di dalam D (Striking circle) hanya penjaga gawang diperbolehkan 

bermain dengan kakinya, menendang dan menahan bola dengan 
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bahagian tubuh badan yang mana saja, tetapi ia tidak bolah berbaring di 

atas atau di depan bola.  

 

Hukuman yang dapat diberikan adalah :  

1. Free hit/pukulan bebas 

Pukulan bebas dilakukan pada tempat dimana pelanggaran terjadi  

2. Penalty corner short corner 

Penalty corner dapat dilakukan di atas garis pinggi gawang regu 

yang mendapat hukuman di sebelah mana saja, namun sekurang-

kurangnya 2,75 m dari tiang gawang yang terdekat. Penalty corner ini 

diberikan bilamana seorang diketahui dengan jelas menyentuh bola 

disebelah daerah gawangnya atau disebabkan sesuatu hal yang 

dilakukannya di dalam D atau striking circle.  

3. Penalty Stroke 

Penalty stroke diberikan disebabkan kesalahan yang dilakukan 

dalam D atau striking circle bila seorang pemain yang bertahan dengan 

jelas menghalangi sebuah bola yang akan masuk dengan cara yang 

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

gawang. Pemain-pemain lainnya harus berada di belakang garis 25 

yard. Bilamana penjaga gawang dapat menahan bola maka regu yang 

bertahan diberikan pukulan bebas (free hit) dari suatu titik 14,63 m dari 

gawang.  

4. Corner hit - long corner 

Corner hit diberikan bilamana seorang pemain dengan tidak 

sengaja memukul atau memainkan bola ke belakang garis gawangnya 
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dari jarak kurang dari garis 25 yard. Corner hit tersebut dilakukan dari 

jarak 9,14 m dari tiang gawang terdekat. Untuk hit ini pemain-pemain 

dari regu yang menyerang harus berada di belakang garis D atau 

striking circle.  

 

5. Hit in / pukulan ke dalam  

Bilamana seorang memukul atau menyentuh bola dengan 

sticknya melampaui garis pinggi, hit ini dilakukan di atas garis oleh 

seorang pemain lawan dari tempat dimana bola itu keluar lapangan. 

Pemain-pemain lain dengansticknya harus berada sekurang-kurangnya 

dalam jarak 4,55 m dari yang memukul bola. Apabila bola yang dipukul 

oleh seorang penyerang melampaui garis gawang maka hitnya atau free 

hit dilakukan dari suatu titik 14,63 pada arah dimana bola tersebut 

meninggalkan atau keluar lapangan.  

 

2.1.9 Krakteristik Permainan Hockey Kaylami 

2.1.9.1  Hakekat Permainan Hockey Kaylami 

 Permainan Hockey Kaylami merupakan permainan sejenis Hockey yang 

dimainkan dalam  lapangan yang lebih kecil. Kenapa dinamakan Hockey Kaylami 

karena merupakan gabungan dari kata “Hockey Kayu Lapangan Mini”. 

Permainan ini dimainkan oleh 10 orang. Dimana masing-asing tim terdiri dari 5 

pemain, menggunakan 2 buah gawang kecil berukuran 60x30 cm tanpa penjaga 

gawang. Untuk bola menggunakan bola yang lebih lunak dari standart nya. Dan 

untuk stick menggunakan sebuah stick yang saya modifikasi dari kayu yang 

dibentuk sehingga menyerupai sebuah stick Hockey dengan panjang 94x12 cm. 
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Dan ukuran lapangan 40x20 m yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku 

pada Hockey Kaylami. Dan lama waktu yang digunakan pada permainan ini 

adalah 2x10 menit. 

 Peraturan permainan yang dimainkan dalam Hockey Kaylami 

dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi  yang ada di lapangan. 

 Permulaan permainan yang digunakan dalam permainan Hockey 

Kaylami ini dilakukan dari tengah-tengah lapanan (kick off) sepaerti pertandingan 

Hockey pada umumnya. Masing-masing tim berusaha untuk memasukkan boa 

kedalam gawang lawan. Pada permainan terdapat 2 buah gawang yang ada 

dalam lapangan. Dan pada sekitar ada daerah  free zone dengan panjang 3x2 m. 

Pada daerah ini pemain penyerang maupun bertahan dilarang keras untuk 

berada pada daerah tersebut. Apabil ada pemain bertahan yang berdiri pada 

daerah tersebut maka tim lawan akan mendapt tembakan penalty. Dan apabila 

ada pemain penyerang yang berada pada daerah tersebut maka akan terjadi 

foul. Disini bertujuan agar taj ada satu orang pun yang menjaga atau menunggu 

bola pada daerah sekitar gawang. Dan pada permainan ini tidak boleh 

menggunakan pukulan hit 
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Tabel 2.1 Perbedaan Hockey Dengan Hockey Kaylami  

Hockey Normal Hockey Kaylami Keterangan 

Ukuran lapangan 
90m x 60m 

Ukuran lapangan 40 m 
x 20 m 

Untuk skala besar 
sekaligus skala kecil 

Ukuran gawang 
2m x 3m 

Menggunakan gawang 
dengan panjang 60cm  
dan tinggi 30cm 

Untuk skala besar 
dan skala kecil 

Ukuran/ berat bola 
5,50-5,75 onces 

Bola menggunakan 
bola tennis/tonnis 

Untuk memudahkan 
siswa dalam 
permainan  

11 pemain setiap 
tim dengan 1 
penjaga gawang 

5 pemain  setiap tim 
dan tanpa penjaga 
gawang 

10 pemain  tanpa 
penjaga gawang 
untuk skala  
 

Dengan pukulan 
ke dalam 

Dengan pukulan ke 
dalam 

Pukulan kedalam 
dari luar garis 
dimana terjadi out / 
bola keluar 
lapangan. 

Waktu 
2 x 35 menit 

Waktu 10 menit setiap 
permainan 

Pemain dalam 
permainan lebih aktif 

.  

 Secara garis besar permainan Hockey Kaylami hampir sama 

dengan permainan Hockey pada umumnya. Permainan Hockey 

Kaylami dapat digunakan pada pembelajaran guna meningkatkan 

aktifitas dalam bermain Hockey. 

 

2.1.9.2  Fasilitas dan Alat Bermain 

1. Lapangan. 

  Seperti Hockey pada umumnya yang berbentuk persegi panjang. 

Pada lapangan Hockey Kaylami berbentuk persegi panjang. Dan untuk 

ukuran pada permainan Hockey Kaylami ini hampir sama dengan ukuran 

lapangan pada permainan Hockey indoor. Hal ini dikarenakan jumlah 

anak yang bermain pada permainan Hockey Kaylami sama dengan 

jumlah anak yang bermain pada perminan Hockey indoor. 
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 Ukuran lapangan yang digunakan dalam permainan Hockey Kaylami. 

Panjang lapangan  : 40m   

 Lebar lapangan : 20m   

 Panjang Free Zone : 2m   

 Titik penalty  : 7m dari gawang 

Panjang sirkle  : 9m     

Lebar sirkle  : 18m  

Lebar Free Zone :  3m          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lapangan Hockey Kaylami 

 

: Lapangan 

 : Daerah Free Zone ( bebas pemain)  

 : Gawang 

 

( 40 m ) 
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2. Stick 

  Pada permainan Hockey Kaylami menggunakan stick yang saya 

modifikasi menggunakan kayu yang dibentuk menyerupai stick Hockey. 

Untuk ukuran stik pada permainan Hockey Kaylami sama dengan ukuran 

stick Hockey yang digunakan pada permainan Hockey field. 

 

Gambar 2.2 Stick Hockey Kaylami 

3. Gawang 

  Gawang pada permainan Hockey Kaylami ini menggunakan 

gawang kecil yang berukuran 60x30cm. 

 

Gambar 2.3 Gawang Hockey Kaylami 

Panjang : 60cm 

Tinggi : 30cm 
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1. Menggunakan bagian belakang stik untuk memainkan bola. 

2. Memainkan bola melebihi atas bahu.  

3. Menggunakan tubuh untuk menghalang pihak lawan untuk memainkan 

bola. 

4. Menyerang, menyepak atau menolak pihak lawan dan memegang 

pakaian dengan tujuan mengganggu atau mencederakannya. 

5. Tidak boleh berada pada daerah free zone (area gawang) 

 

Hukuman terhadap pelanggaran 

Pelanggaran dilakukan di luar daerah D (sirkle) 

1. Tim penyerang mendapat  tembakan bebas.  

2. Tim penyerang mendapat pukulan penalty corner, jika tim bertahan 

dengan sengaja membuat pelanggaran / foul dalam kawasan 25ela 

(22.9cm)  dari garis sirkle    

 

Pelanggaran dilakukan dalam daerah D (sirkle)   

1. Tim  bertahan mendapat tembakan bebas jika tim penyerang melakukan 

pelanggaran. 

2. Tim penyerang mendapat penalty corner jika tim bertahan melakukan 

pelanggaran  

 
3. Tim penyerang mendapat tembakan penalty jika tim bertahan melakukan 

pelanggaran dengan sengaja. 

4. Tim bertahan mendapat tembakan bebas apabila ada pemain dari tim 

penyerang masuk / berada pada daerah free zone. 
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5. Tim penyerang mendapat tembakan penalty apabila ada pemain bertahan 

masuk / berada pada daerah free zone. 

 

2.2 Landasan Teori 

 Pendidikan jasmani yang dilaksanakan dengan baik disekolah, akan 

mempermudah bagi pengelola pendidikan untuk dapat menciptakan manusia 

yang unggul, yaitu kualitas lulusan yang tidak hanya pandai dibidang akademik, 

tetapi juga memiliki kualitas dibidang ketrampilan, serta sehat jasmani dan 

rohani.  Sehingga setiap guru dituntut untuk lebih kreatif untuk bisa menciptakan 

model pembelajaran agar dalam pelaksanaan belajar mengajar siswa tidak 

merasa bosan dengan permainan yang monoton. Dan juga harus bisa lebih peka 

terhadap sarana dan prasarana yang kurang lengkap sehingga guru harus 

sebisa mungkin harus memodifikasi permainan agar proses belajar mengajar 

tetap berjalan. 

 Melalui permainan Hockey siswa dapat belajar nilai-nilai kerjasama, 

tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Permainan ini sangat bagus diberikan 

kepada anak SMA karena sedang berkembang baik kognitif, afektif, 

psikomotornya maupun fisiknya. Namun permasalahan dilapangan seorang 

siswa diberikan materi Hockey cenderung tanp adnya suatu modifikasi. Dan hal 

ini dapat mengakibatkan seorang siswa merasa bosan. Dan kita harus 

mengenalkan permainan ini kepada siswa. Agar permainan Hockey dapat 

memasyarakat. Tetapi permasalahan di lapangan banyak sekolah yang belum 

mempunyai fasilitas Hockey secara lengkap dan ini dijadikan sebagai alasan 

mengapa jarang diajarkan kepada siswa. Siswa hanya mengetahui kata Hockey 

tanpa mengetahui teknik apa saja yang terdapat dalam permainan tersebut 
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 Peneliti mempunyai ide untuk membuat produk modifikasi dari 

permainan Hockey. Yang dinamakan “Hockey Kaylami” dikarenkan pada 

permainan ini menggunakan stick yang menggunakan kayu dan lapangan ukuran 

mini, tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar 

permainan Hockey dapat diketahui oleh siswa. Dan siswa mengerti teknik apa 

saja yang digunakan dalam permainan tersebut. Dan dapat diserap oleh siswa 

dengan baik. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1  Kajian 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk 

model permainan Hockey  dalam pembelajaran permainan Hockey yang 

berdasarkan data pada uji coba skala kecil dan uji coba lapangan pada siswa 

SMA N 1 Limbangan Tahun 2016. 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Produk model pembelajaran permainan Hockey Kaylami sudah dapat 

dipraktikkan kepada subjek uji coba. Hal itu berdasarkan hasil analisis data 

dari evaluasi ahli penjas didapat rata - rata presentase 86,67%. 

Berdasarakan kriteria yang telah ditetapkan maka produk model 

pembelajaran Hockey Kaylami ini telah memenuhi kriteria baiksehingga 
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dapat digunakan untuk siswa SMA N 1 Limbangan. Faktor yang dapat 

menjadikan model pembelajaran ini dapat diterima siswa SMA adalah dari 

penilaian kualitas model pembelajaran yang dilakukan oleh ahli Penjas 

pada aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 14. Kedua belas aspek 

tersebut telah memenuhi kriteria baik yaitu mendapat poin 4. Selain 

keduabelas aspek tersebut, ada 3 aspek penilaian kualitas model 

pembelajaran yaitu 11, 12 , dan 15 telah memenuhi kriteria cukupbaik 

karena  masing-masing mendapat point 3dan evaluasi ahli pembelajaran 

didapat rata - rata presentase 84%.Berdasarakan kriteria yang telah 

ditetapkan maka produk model pembelajaran Hockey Kaylami ini telah 

memenuhi kriteria baiksehingga dapat digunakan untuk siswa putra putri 

SMA N 1 Limbangan. Faktor yang dapat menjadikan model pembelajaran 

ini dapat diterima siswa SMA adalah dari penilaian kualitas model 

pembelajaran yang dilakukan oleh ahli Pembelajaran pada aspek 3, 4, 12. 

Pada aspek tersebut telah memenuhi kriteria sangat baik yaitu mendapat 

poin 5. Selain aspek tersebut, ada 12 aspek penilaian kualitas model 

pembelajaran yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dan 15 telah 

memenuhi kriteria baikkarena  masing-masing mendapat point 4. 

Berdasarkan penilaian uji ahli yang ada maka produk pembelajaran 

permainan Hockey Kaylami ini telah memenuhi kriteria baik sehingga dapat 

digunakan untuk siswa SMA N 1 Limbangan. 

2. Produk model pembelajaran permainan Hockey Kaylami sudahdapat 

digunakan bagi siswa SMA. Hal ini berdasarkan Hasil analisis data ujicoba 

lapangan skalakecil didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 84,21%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka 
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permainan Hockey Kaylami ini telah memenuhi criteria baik. Faktor yang 

dapat menjadikan model permainan Hockey Kaylami ini dapat diterima 

siswa SMA adalah dari semua aspek ujicoba yang ada, sebagian besar 

siswa mampu mempraktekkan dengan baik, dari segi pemahaman 

peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan dan aktivitas 

gerak yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan. 

Sehingga dari hasil ujicoba kelompok kecil model permainan Hockey 

Kaylami ini dapat digunakan bagi siswa SMA N 1 Limbangan. 

3. Produk model pembelajaran permainan Hockey Kaylami in isudah dapat 

digunakan bag isiswa SMA. Hal ini berdasarkan hasil analisis data ujicoba 

lapangan skala besar didapat rata-rata persentase pilihan jawaban yang 

sesuai 85,68%. Faktor yang dapat menjadikan model permainan Hockey 

Kaylami ini dapat diterima siwa SMA adalah dari semua aspek ujicoba 

yang ada, sebagian besar siswa mampu mempraktekkan dengan baik, dari 

segi pemahaman peraturan permainan, penerapan sikap dalam permainan 

dan aktivitas gerak yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan. Sehingga dari hasil ujicoba lapangan skala besar model 

permainan Hockey Kaylami ini dapat digunakan bagi siswa SMA N 1 

Limbangan. 

4. Hasil uji coba kelompok kecil dan hasil uji coba lapangan serta hasil 

evaluasi dari ahli penjas dan ahli pembelajaran yang disajikan dalam 

bentuk persentase diatas model pembelajaran permainan Hockey Kaylami 

ini telah memenuhi kriteria baik karena berdasarkan hasil yang diperoleh 

anak telah melakukan model permainan Hockey dan hasil dari mengisi 

kuesioner telah memenuhi kriteria beberapa aspek yaitu (1) aspek kognitif 
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yaitu siswa mampu mengetahui, mematuhi, dan menjelaskan permainan 

Hockey Kaylami serta bisa memahami aturan permainannya, (2) aspek 

afektif yaitu siswa bisa menaati peraturan dan mampu bersikap sportif serta 

siswa dapat bekerjasama dengan kelompok, (3) aspek psikomotor yaitu 

siswa mampu bermain permainan Hockey Kaylami dengan baik. Dari hasil 

keseluruhan aspek, siswa dapat melakukan pengembangan model 

pembelajaran permainan Hockey Kaylami ini dengan baik. Sehingga 

pengembangan model pembelajaran permainan Hockey Kaylami ini layak 

digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk siswa SMA N 1 Limbangan 

dan semoga bisa dikembangkan lagi di SMA yang lain. 

 

5.2. Saran 

1. Model pembelajaran permainan Hockey Kaylami sebagai produk yang 

telah dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif 

penyampaian materi pembelajaran permainan bola kecil untuk siswa SMA.  

2. Penggunaan model ini dilaksanakan seperti apa yang direncanakan 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 

3. Bagi guru Penjasorkes di SMA diharapkan dapat mengembangkan model-

model permainan Hockey atau yang lebih menarik lainnya untuk digunakan 

dalam pembelajaran permainan bola kecil  di sekolah. 

4. Dalam permainan ini tentu tidak sepenuhnya sempurna dan masih perlu 

adanya sebuah pengembangan yang lebih lanjut yang tentunya 

disesuaikan dengan kondisi yang tersedia di sekolah, sehingga 



103 
 

 
 

pembelajaran permainan Hockey Kaylami ini dapat digunakan lebih efektif 

lagi dan menyenangkan. 
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