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ABSTRAK 
 
Aan Faozi. 2015. Pengembangan Model Permainan Bontengker untuk 
Pembelajaran  Gerak Dasar pada siswa kelas III SD Negeri Pakintelan 03 
Kecamtan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2015. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Reakreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing  Andry Akhiruyanto, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Pengembangan, Permainan BONTENGKER, Pembelajran Gerak 
Dasar. 

Latar belakang penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan pengamatan 
adalah kurangnya ranah pengembangan pembelajaran penjasorkes. Masalah 
pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan Permainan 
BONTENGKER untuk pembelajaran gerak dasar pada siswa kelas III SD Negeri 
Pakintelan O3 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2015. Tujuan 
penelitian ini adalah menghasilkan produk berupa Model Pengembangan 
Permainan  BONTENGKER untuk Pembelajaran Gerak Dasar pada siswa kelas 
III SD Negeri Pakintelan 03 Kecamtan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Adapun prosedur yang 
digunakan yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan (2) 
mengembangkan bentuk produk awal (berupa model permainan 
BONTENGKER), (3) uji validasi ahli yaitu menggunakan satu ahli penjas dan 
satu ahli pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar, serta uji coba kelompok 
kecil, dengan menggunakan kuesioner dan konsultasi yang kemudian dianalisis, 
(4) revisi produk pertama, revisi produk berdasrkan hasil dari evaluasi ahli dan  
uji coba kelompok kecil (10 siswa). Revisi ini digunakan untuk perbaikan 
terhadap produk awal yang dibuat oleh peneliti, (5) uji coba kelompok besar (27 
siswa), (6) revisi produk akhir yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba 
kelompok besar, (7) hasil akhir model permainan BONTENGKER bagi siswa 
kelas III yang dihasilka melalui revisi uji coba lapangan. 

Dari hasil rata-rata validasi ahli pada uji coba kelompok kecil didapat 
persentase sebesar 81,33% (baik). Hasil rata-rata kuesioner dan pengamatan 
siswa pada uji coba kelompok kecil didapat persentase sebesar 84,90% (baik). 
Dari hasil rata-rata validasi ahli pada uji coba kelompok besar didapat persentase 
sebesar 84,66% (baik). Hasil rata-rata kuesioner dan pengamatan siswa pada uji 
coba kelompok besar didapat persentase 87,27% (baik). 

Dari data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa model permainan 
BONTENGKER ini dapat digunkan untuk pembelajaran penjasorkes bagi siswa 
kelas III SD Negeri Pakintelan 03 Kecamtan Gunungpati Kota Semarang. Saran 
bagi guru penjasorkes disekolah dasar dapat menggunkan produk model 
permainan BONTENGKER sebagai salah satu alternatif dalam menyampaikan 
materi pembelajaran penjasorkes. 

  
 

 
 

 

 
 



 

iii 
 

 
 
 
 



 

iv 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

v 
 

 

 

 



 

vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 

 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk bekal hari tua.” 

(Aristoteles)  

 “Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan semua 

musuhnya dalam pergulatan atau perkelahian, melainkan orang yang 

kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya (H.R 

Bkhori muslim)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas 

jasmani yang dijadikan sebagai media untuk mencapai perkembangan individu 

secara menyeluruh. Melalui pendidikan jasmani, siswa disosialisasikan ke dalam 

aktivitas jasmani termasuk keterampilan berolahraga. Pendidikan jasmani 

merupakan usaha pendidikan dengan menggunakan aktivitas otot-otot besar 

sehingga proses pendidikan yang berlangsaung tidak terhambat oleh gangguan 

kesehatan dan pertumbuhan badan. Sebagai bagian integral dari proses 

pendidikan keseluruhan, pendidikan jasmani merupakan usaha yang bertujuan 

mengembangkan kawasan organik, neuromaskul intelektual, dan sosial (Adang 

suherman, 2000:1-13). 

Pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar sangat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Rangsangan utama bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gerak, semakin banyak bergerak 

maka anak akan semakin banyak belajar serta mengetahui banyak hal. 

Karakteristik anak di tingkat sekolah dasar yaitu suka bermain, melalui bermain 

anak akan merasa senang dan melakukan banyak gerak. 

Perkembangan gerak siswa sekolah dasar dimulai dari kemampuan gerak 

dasar yang merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga 

katagori yaitu locomotor, non locomotor, dan manipulatif. Kemampuan locomotor 

digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat lain atau untuk 
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mengangkat tubuh ke atas seperti, lompat dan loncat. Kemampuan gerak lainnya 

adalah berjalan, berlari, skipping, melompat, meluncur dan lari seperti kuda 

berlari (gallop). Kemampuan non-locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang 

gerak yang memadai. Kemampuan non locomotor terdiri dari menekuk, 

meregang, mendorong,  menarik, mengangkat menurun, melipat, memutar, 

mengocok, melingkar dan melambungkan. 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. Manipulatif objek jauh lebih unggul dari 

pada koordinasi mata-kaki dan tangan, yang mana cukup penting untuk item 

berjalan (gerak langkah) dalam ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif 

terdiri dari: Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang), gerakan 

menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting yang dapat diajarkan 

dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan karet atau macam bola yang 

lain dan gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola. (Amung Ma’

mun 2000: 19-21). 

Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar sering 

ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan 

pembelajaran. Kenyataan di lapangan sering ditemukan proses pembelajaran 

yang konvensial, monoton, dan kurang menarik bagi siswa sehingga membuat 

siswa merasa bosan dan jenuh bahkan terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. 

Dampak dari itu materi yang disampaikan kurang dapat dipahami oleh siswa dan 

siswa kesulitan menguasai keterampilan gerak yang dapat dikembangkan sesuai 

perkembangan gerak di usianya. 
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Model pengembangan permainan merupakan salah satu cara untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan khususnya pada 

pembelajaran gerak dasar. Pengembangan modifikasi permainan merupakan 

cara untuk mengemas materi pembelajaran agar lebih menarik dan sederhana 

sehingga lebih mudah dipahami siswa. Pengembangan modifikasi permainan 

bertujuan menghasilkan produk baru dengan sarana dan prasarana yang 

dimodifikasi serta aturan yang disederhanakan yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran dan kemampuan siswa. Melalui pengembangan modifikasi 

permainan ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

siswa merasa senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 28-31 januari 

2015 di SD Negeri Pakintelan 03, SD Negeri Gunung Pati 02 dan SD Negeri 

Ngijo 01 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan  proses  pembelajaran gerak dasar ditemukan beberapa 

permasalahn. Kurangnya partisipasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

gerak dasar menjadi salah satu penghambat dalam proses pembelajaran gerak 

dasar, pembelajaran masih berpusat kepada guru, artinya anak hanya bergerak 

berdasarkan instruksi guru, kurangnya perasaan gembira dalam pembelajaran 

menyebabkan siswa malas untuk bergerak, Siswa kurang mengeksplor gerak, 

karena kebanyakan siswa lebih banyak diam daripada bergerak. 

Hasil pengamatan dan wawancara di SD Negeri Pkintelan 03, SD Negeri 

Gunung Pati 02 dan SD Negeri Ngijo 01 di Kecamatan Gunung Pati Kota 

Semarang menyatakan bahwa dalam pembelajaran gerak dasar di temukan 

permasalahan sebagai berikut: 1) Dalam proses pembelajaran gerak dasar 

sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu adanya penambahan sarana dan 
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prasarana dalam pembelajaran gerak dasar 2) metode yang digunakan dalam 

pembelajaran gerak dasar sudah baik akan tetapi perlu adanya penambahan 

modifikasi dan inovasi yang baru terhadap siswa dalam pembelajaran gerak 

dasar 3) siswa cenderung kurang aktif untuk bergerak dan cenderung cepat 

bosan dalam proses pembelajaran gerak dasar 5) siswa cenderung menyukai 

mata pembelajaran penjas tertentu seperti bermain sepak bola, renang (aktivitas 

air) dan berjlajah (aktivitas luar kelas). 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengembangkan suatu 

produk permainan untuk proses pembelajaran gerak dasar sesuai kompetensi 

dasar SD kelas III yang akan memberikan unsur kompetisi di dalamnya melalui 

permainan  bola benteng keranjang (BONTENGKER).  

Permainan BONTENGKER adalah singkatan dari bola benteng keranjang 

yang digunkan untuk mengembangkan pembelajaran gerak dasar yang di 

modifikasi dengan menggunakan alat yaitu cone, kotak berbentuk persegi, bola, 

ban, paddle dan balok keseimbangan. Bentuk permainan BONTENGKER yaitu 

leter U dengan panjang ukuran 16,5 meter dan lebar 8 meter. Aturan permainan 

dibuat semenarik mungkin dan sederhana disesuaikan dengan karaktereristik 

dan kemampuan siswa. Dalam permainan BONTENGKER gerak dasar yang 

dikembangkan yaitu gerak lokomotor yang didalamnya ada berjalan diatas balok 

keseimbangan, melompat di cone yang berbentuk segitga, non lokomotor yang 

didalamnya ada meloncat diatas ban media rintangan dan melewati simpai yang 

digunakan sebgai media rintangan meloncat dan manipulatif yang didalamnya 

ada melempar bola kedalam keranjang target dan menimang-nimang bola 

dengan paddle. Permaianan BONTENGKER dimainkan oleh dua regu dan setiap 

regu terdiri dari 5 orang. Permainan ini bertujuan untuk mengembangkan 
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kemampuan gerak siswa dalam proses pembelajaran gerak dasar agar siswa 

tidak merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran gerak dasar. 

Peraturan permainan disederhanakan agar anak lebih mudah bermain dan 

sarana prasarana yang dibuat murah dan mudah untuk didapatkan. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengembangan Model Permainan 

BONTENGKER untuk Pembelajaran Gerak Dasar dalam Penjasorkes Pada 

Siswa Kelas III Sekolah Dasar di SD Negeri Pakintelan 03 Kecamtan Gunung 

pati Kota Semarang tahun  2015?  

1.3 Tujuan Pengembangan 

Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa model 

permainan “BONTENGKER” untuk pembelajaran gerak dasar pada siswa kelas 

III di SD Negeri Pakintelan 03 Kecamtan Gunungpati Kota Semarang tahun  

2015. 

1.4 Manfaat Pengembangan 

1) Bagi Guru 

Guru pendidikan jasmani dapat memperoleh suatu strategi pembelajaran 

dengan pendekatan bermain sebagai upaya inovasi pembelajaran. 

2)  Bagi Siswa 

Siswa dapat mengembangkan keterampilan gerak dasar, meningkatkan 

motivasi belajar siswa, serta siswa akan lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan. 

3) Bagi Peneliti 

Sebagai bekal pengalaman dalam mengembangkan model permainan dalam 
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pembelajaran penjasorkes. 

1.5 Spesifikasi Produk 

Produk yang dihasilkan melalui penelitian pengembangan ini berupa 

pengembangan permaianan untuk pembelajaran gerak dasar pada siswa kelas 

III SD Negeri pakintelan 03 dengan nama permainan BONTENGKER. 

Pengembangan permainan BONTENGKER adalah singkatan dari bola benteng 

keranjang yang digunkan untuk mengembangkan pembelajaran gerak dasar 

yang di modifikasi dengan menggunakan alat yaitu cone, kotak berbentuk 

persegi, bola, ban, paddle dan balok keseimbangan. Bentuk permainan 

BONTENGKER yaitu leter U dengan panjang ukuran 16,5 meter dan lebar 8 

meter. Aturan permainan dibuat semenarik mungkin dan sederhana disesuaikan 

dengan karaktereristik dan kemampuan siswa.  

1.6  Pentingnya Pengembangan 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai bekal pengalaman dalam perencanaan pembelajaran penjasorkes 

yang menarik. 

2) Bagi Guru Penjas 

Sebagai motivasi guru penjas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi 

dalam pembelajaran penjasorkes. 

3) Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai dasar penelitian lebih lanjut serta pertimbangan untuk penelitian 

pengembangan model pembelajaran gerak dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Kajian pustaka  

2.1.1 Pengertian Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas 

jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Pendidikan jasmani sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena melalui 

pendidikan jasmani tidak hanya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

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

( Samsudin, 2008:2) 

Adang suherman (2000:2) menyatakan bahwa pengertian pendidikan 

jasmani dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang tradisional dan 

sudut pandang modern. Pada sudut pandang tradisional menganggap bahwa 

manusia itu terdiri dari dua komponen utama yang dapat dipilah-pilah yaitu 

jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani merupakan proses mendidik jasmani 

sebagai pelengkap, penyeimbang atau penyelaras pendidikan rohani manusia. 

Sedangkan pada sudut pandang modern pendidikan jasmani menganggap 

bahwa  manusia adalah kesatuan dari bagian yang terpadu atau utuh. 

Pendidikan jasmani diartikan sebagai pendidikan melalui aktifitas jasmani serta 

proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan jasmani 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani 

Adang suherman (2000:22-23) menyatakan pada dasarnya pendidikan  
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jasmani merupakan proses melalui aktivitas jasmani sekaligus merupakan 

kegiatan untuk meningkatkan jasmani. Tujuan yang dicapai melalui pendidikan 

jasmani mencakup pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan 

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

aspek mental, emosional, sosial dan spiritual. 

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

wahana untuk mendidik anak. Bila tujuan pendidikan jasmani secara menyeluruh 

dapat tercapai memungkinkan siswa untuk: 

1.  Memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang aktivitas jasmani,  

pertumbuhan dan perkembangan, serta perkembangan estetika dan sosial. 

2.  Mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan gerak dan 

keterampilan manipulatif yang diperlukan untuk menguasai dan berpartisipasi 

secara aman dalam aktifitas jasmani. 

3.  Mengembangkan kapasitas untuk membuat keputusan dan mengambil 

tindakan menuju pola hidup sehat. 

4.  Mengembangkan sikap positif terhadap aktivitas jasmani yang menyumbang 

kepada kesejahteraan individu dan kelompok. 

5.  Mengembangkan keterampilan sosial yang memungkinkan seseorang dapat 

berkomunikasi secara efektif dengan dengan orang lain, baik didalam 

kelompok sebagai peserta maupun komunikasi antar kelompok. 

6.  Mengembangkan rasa keindahan berkenaan dengan peragaan dan 

keterampilan 

2.1.3  Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar 

Fokus pendidikan jasamani di sekolah dasar menurut Pangrazi  dan Dauer 

(1981) dalam samsudin (2008:6) pendidikan jasmani untuk masa awal kanak-
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kanak dan sekolah dasar diidentifikasikan sebagai belajar untuk bergerak, 

bergerak untuk belajar dan belajar tentang gerak. Artinya pendidikan jasmani 

pada sekoalah dasar merupakan wahana untuk anak belajar bergerak, serta 

melalui gerak anak akan belajar banyak hal. 

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

mengidentifikasi elemen-elemen pendidikan jasmani yang diberikan di SD 

adalah: 

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

keseimbangan, menendang, menangkap, melempar dan bergulir. 

2. Game dengan organisasi rendah dan lari beranting 

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

geme musik (musical games)  

4. Dasar-dasar ketrampilan untuk berbagai olahraga dan game  

Berdasarkan penjelasan tentang materi pendidikan yang ada disekolah 

dasar diatas, dapat disimpulkan bahwa permainan mempunyai peran yang 

sangat penting yang tidak dapat dipisah dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan jasamani khususnya pada tingkat sekolah dasar karena sesuai 

dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang suka bermain. Penyampaian 

materi pendidikan jasmani yang dikemas dalam permainan akan lebih 

disenangi oleh siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercpai. 

2.1.4 Belajar dan Pembelajaran  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan prilaku setiap orang dan 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh sesorang. 

Belajar memegang peranan yang sangat penting didalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan,keprobadian dan bahkan presepsi seseorang 
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(Achmad Rifa’I RC dan Catharina Tri Anni,2009:82) 

Menurut Briggs (1992) dalam Achmad Rifa’I RC dan Catharina Tri Anni 

(2009:1) pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (event) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

memperoleh kemudahan. Usaha untuk membentuk tingkah laku yang 

diinginkan.untuk utama dari pembelajaran pengalaman anak sebagai perangkat 

event sehingga terjadi proses belajar. 

Menurut Gagne (1981) dalam Achmad Rifa’I RC dan Catharina Tri Anni 

(2009:192) pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa eksternal peserta didik 

yang dirancang untuk mendukung proses belajar internal. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

2.1.4.1 Teori Belajar 

, Makna Toeri belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar 

yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui ekperimen. Menurut 

max Darsono (2001:24) belajar merupakan suatu kegiatan yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan tingkah laku pengertian pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah kearah yang lebih baik. Pengertian pembelajaran mempunyai arti secara 

khusus yaitu: 

1. Behavioristik  

Pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan 

stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan dan setiap 

latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan reinforcement (penguatan). 
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2. Kognitif  

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif yang menekankan 

pada kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang belajar. 

3. Gestalt  

 Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan 

materi sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

(mengaturnya) menjadi suatu Gesalt (pola bermakna). Bantuan guru sangat 

diperlukan untuk mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri 

siswa 

4. Humanistik 

       Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk mempelajarinya. 

Artinya pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan ajar dan cara mempelajari sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Tentu kebebasan yang dimaksud tidak keluar dari krangka 

belajar. Pembelajaran yang bersifat Humanistik ini mungkin sungkar 

menerapkannya dengan penuh, mengingat budaya dan kondisi social dan 

budaya social yang tidak menunjang. 

2.1.4.2 Model Pembelajaran 

        Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran (Husdarta dan Yudha M Saputra, 2000:35). Model 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai dalam 

pembelajaran karena dalam model pembelajaran berisi strategi pengajaran yang 
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digunakan untuk untuk mencapai intruksional. 

        Menurut (Husdarta dan Yudha M Saputra, 2000: 35), ada empat kelompok 

model pembelajaran yaitu:  

1. Kelompok Model Informasi 

Kelompok model pembelajaran ini bertujan untuk mengembangkan 

intelektual siswa dalam hal menerima, menyimpan, mengolah dan 

menggunakan informasi. 

2.   Kelompok Model Personal 

Kelompok model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan 

kepribadian siswa. Melalui kelompok pembelajaran ini diharapkan siswa 

dapat mengembangkan jati dirinya. 

3.   Kelompok Model Interaksi Sosial 

Kelompok ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang 

yang akan dan harus berinteraksi sosial dengan lingkungan lainnya. 

4.    Kelompok Model Perilaku 

Kelompok ini bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa yang teratur. 

Dalam mengubah tingkah laku ini didasarkan pada prinsip rangsangan 

dan jawaban. 

2.1.5 Pertumbuhan dan Perkembangan  Anak 

         Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling 

berkaitan, perkembangan anak akan diikuti oleh proses pertumbuhan, tetapi ada 

kemungkinannya bahwa pertumbuhan akan menentukan perkembangan. 

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

Aktivitas jasmani ini sangat penting bagi anak-anak dalam masa 

pertumbuhannya. Gerak mereka berarti berlatih tanpa disadarinya.Dasar gerak 
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mereka menjadi lebih baik karena kekuatan otot, kelentukan, daya tahan otot 

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

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

mereka, berarti semakin baik pula fungsi organ tubuh mereka, sehingga dapat 

dikatakan, bahwa dari pertumbuhan mereka, akan terjadi perkembangan yang 

lebih baik (Sukintaka, 1992:  12). 

        Tahap Perkembangan Anak Sekolah Dasar pada Kelas Rendah Menurut 

Anarino (1980) dan Cowell (1955) dalam Sukintaka (1992: 41-43) 

perkembangan anak kelas I dan II, berumur 6 sampai 8 tahun mempunyai 

karakteristik: 

1. Segi Jasmani 

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

besar, senang kejar mengejar, memanjat, berkelahi dan  berburu. 

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

3) Tulang lembek dan mudah berubah bentuk. 

4) Jantung mudah dalam keadaan yang membahayakan. 

5) Rasa untuk mempertimbangkan dan pemahaman berkembang. 

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

menggunakan otot-otot halus dengan baik. 

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

dan daya perlawanan rendah. 

2. Segi psikologik atau mental 

1) Bentuk perhatian singkat. 

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

lihat, dan menanyakan sesuatu secara alami. 
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3) Ada perkembangan kemampuan untuk mengkontrol organ untuk bicara. 

4) Peningkatan terhadap aktivitas yang disenangi. 

5) Kemampuan menyatakan pendapat terbatas. 

6) Tertarik pada semuanya. 

7) Menunjukan keinginan berkreatif, daya khayal besar. 

3. Segi sosial 

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

2) Senang berkelahi, berburu dan memanjat. 

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

senang kepada dongeng atau ceritera, suka diperhatikan oleh 

kelompoknya, individualistik, berjiwa bebas,menyenangi kepada hal-hal 

yang membahayakan atau sensasi. 

        Tingkat perkembangan yang harus dicapai pada tahap ini adalah 

ketrampilan dalam mengerjakan mekanika tubuh yang baik dalam berbaring, 

duduk, berjalan, dan berdiri, mengembangkan keseimbangan tendo otot untuk 

membentuk tubuh yang layak dan benar, mengembangkan kemampuan 

relaksasi, mengembangkan tataran kekuatan, kecepatan, kelincahan dan daya 

tahan untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas. Bentuk penyajian sebaiknya 

dalam bentuk bermain, cerita, senam si buyung, meniru gerak dan lagu. 

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

tahun, mempunyai karakteristik dari segi: 

1. Jasmani 

1)  Perbaikan koordinasi dalam keterampilan gerak. 

2)  Daya tahan berkembang. 

3)  Pertumbuhan tetap. 
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4)  Koordinasi mata dan tangan baik. 

5)  Sikap tubuh yang tidak baik mungkin diperhatikan. 

6)  Pembedaan jenis kelamin tidak menimbulkan konsekuensi yang besar. 

7)  Secara fisiologik putri pada umumnya mencapai kematangan lebih dahulu 

dari pada anak laki-laki. 

8)  Gigi tetap, mulai tumbuh. 

9)  Perbedaan secara perorangan dapat dibedakan dengan nyata. 

10) Kecelakaan cenderung memacu mobilitas. 

2. Psikologi atau mental 

1) Perhatian terbentuk, berkembang dan akan berkembangnya masalah 

hasil atau keuntungan. 

2) Kemampuan untuk mengeluarkan pendapat makin berkembang sebab 

telah bertambah pengalamannya. 

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

4) Senang meniru sesuai dengan idamannya. 

5) Perhatian terhadap permainan yang diorganisasi berkembang, tetapi 

anak-anak belum menepati peraturan yang sebenarnya. 

6) Sangat mengharapkan pujian dari orang dewasa. 

7) Aktivitas yang menyenangkan bertambah. 

8) Sangat menyenangi kegiatan kompetitif. 

9) Sosial 

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

11) Suatu saat suka membual. 

        Tahap perkembangan motorik yang harus dicapai pada tahap ini adalah 

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

kekurangan sebaik mungkin, berusaha untuk menguasai ketrampilan sebaik 

mungkin, memperbanyak kegiatan untuk meningkatkan kemampuan jasmani 

dengan latihan-latihan dasar, serta mengembangkan kekuatan otot, daya tahan 

dan kelentukan otot. Bentuk penyajian pembelajaran yaitu dalam bentuk 

permainan, sedikit senam buyung, gerak dan lagu, lomba, meniru dan tugas. 

2.1.6  Belajar Motorik 

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

motorik terdiri dari dua kata belajar dan motorik. Belajar dapat dinyatakan 

sebagai internal individu yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang 

relatif setabil, sebagai hasil latihan, sedangkan motorik menunjukan 

keadaan/sifat bentuk apa yang telah dihasilkan dalam proses berlatih. Belajar 

motorik adalah perubahan internal dalam bentuk gerak (motor) yang dimiliki 

individu yang disimpulkan dari perkembangan prestasinya yang relatif permanen 

dan ini semua merupakan hasil dari suatu latihan. 

2.1.6.1  Karakteristik perkembangan motorik anak usia sekolah dasar 

2.1.6.1.1 Ukuran dan bentuk tubuh anak usia 6-12 tahun 

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

Walaupun pertumbuhan waktu itu lambat, tetapi mempunyai waktu belajar yang 

cepat (Goodenough, 1945) dalam Yanuar Kiram (1992: 31). Keadaan ini dapat 

dipertimbangkan pula sebagai konsolidasi pertumbuhan, yang ditandai dengan 

adanya kesempurnaan dan kestabilan terhadap keterampilan dan kemampuan 

yang telah  ada dibandingkan keterampilan yang baru dipelajari. Keadaan ini 

merupakan faktor penting dalam peningkatan fungsi motorik dan koordinasi. 

Ukuran dan proposi tubuh berubah secara bertahap, dan hubungan hampir 
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konstan dipertahankan dalam perkembangan tulang dan jaringan. Energi anak 

dapat diarahkan ke arah penyempurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk 

selama periode masa awal anak. Selain penyempurnaan pola gerak dasar, 

adaptasi dan modifikasi terhadap gerak dasar perlu dilakukan, hal ini 

dimaksudkan untuk menghadapi adanya peningkatan ataupun pertambahan 

berbagai situasi (Yanuar Kiram,1992:36). 

2.1.6.1.2 Perkembangan aktifitas motorik kasar (Gross Motor Ability) 

        Keterampilan dasar merupakan sifat khas perkembangan anak umur 3 

sampai 7 tahun dan meliputi keterampilan lokomotor meliputi jalan, lari, lompat, 

loncat, dan ketrampilan menguasai bola seperti melempar, menendang, dan 

memantulkan bola. Keterampilan motorik dasar dikembangkan pada masa anak 

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

untuk mempraktikkan ketrampilan gerak yang efisien bersifat umum dan 

selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan ketrampilan 

motorik yang lebih khusus yang semuanya ini merupakan dari bagian integral 

prestasi bagi anak dalam segala umur dan tingkatan. Pengembangan pola gerak 

dasar merupakan fungsi kematangan dan pengalaman. Kematangan merupakan 

suatu keadaan dimana keterampilan motorik dasar berkembang tetapi sebaliknya 

keterampilan dasar tidak akan dapat berkembang tanpa latihan yang sesuai atau 

pengalaman (Yanuar Kiram, 1992: 42) 

2.1.6.1.3 Perkembangan aktifitas motorik halus  

        Kontrol motorik halus telah didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengatur atau mengkoordinasi penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat.dan adaptif. Perkembangan kontrol motorik halus atau 

keterampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting, 
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perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas sistem saraf pusat untuk mengangkut dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut ke bentuk ketrampilan. Untuk mendapatkan 

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

berinteraksi dengan praktik dan melakukan komunikasi terhadap objek sekolah 

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

perbedaan struktur, kontrol motorik halus dapat didefinisikan dengan kemampuan 

mengkoordinasikan aktivitas/tindakan mata-tangan bersama-sama untuk 

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

2.1.7 Pengertian Gerak 

        Amung Ma’mun (2000: 19-21) mejelaskan bahwa dalam perkembangan 

manusia ada tiga ranah yang berkaitan yaitu ranah afektif, kognitif, dan motorik 

(gerak). Gerak (motor) adalah istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak 

manusia. Gerak siswa dimulai dari kemampuan gerak dasar yang merupakan 

kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. 

Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tiga katagori yaitu locomotor, non 

locomotor, dan manipulatif. 

1. Kemampuan Locomotor 

        Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu 

tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti, lompat dan loncat. 

Kemampuan gerak lainnya 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 
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meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurun, melipat dan 

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

3. Kemampuan Manipulatif 

        Kemapuan 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. 

Manipulatif objek jauh lebih unggul dari pada koordinasi mata-kaki dan 

tangan, yang mana cukup penting untuk item berjalan (gerak langkah) dalam 

ruang. Bentuk-bentuk kemampuan manipulatif terdiri dari:  

1. Gerakan mendorong (melempar, memukul, menendang) 

2. Gerakan menerima (menangkap) obyek adalah kemampuan penting 

yang dapat diajarkan dengan menggunakan bola yang terbuat bantalan 

karet atau macam bola yang lain. 

3. Gerakan memantul-mantulkan bola atau menggiring bola.  

2.1.8 Klasifikasi Ketrampilan Gerak  

         Barbara Godfrey dan Newel Kephart (1969) dalam Amung Ma’mun dan 

Yudha M. Saputra (2000: 80) menyatakan, keterampilan gerak lebih berupa 

kegiatan yang dibatasi dalam keluasannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal 

atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat kecepatan 

dan kecermatan yang tinggi. Pada dasarnya keterampilan merupakan 

penghalusan gerak dari pola-pola gerak dasar. 

       Penggolongan keterampilan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

stabilitas lingkungan, jelas tidaknya titik awal serta titik akhir dari gerakan, dan 

ketepatan gerakan yang dimaksud. Penggolongan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui perbedaan-perbedaan dalam keterampilan, sehingga memudahkan 
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bagi pendidik dalam membuat tahapan pembelajaran. 

2.1.9 Modifikasi 

        Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan 

karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu, “Developmentally 

Appropriate Practice” (DAP). Artinya tugas ajar yang diberikan harus 

memperhatikan perubahan kemampuan anak dan dapat membantu mendorong 

perubahan kemampuan anak dan dapat membantu perubahan tersebut. 

Modifikasi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar dapat mencerminkan DAP. Oleh karena itu, DAP, termasuk di dalamnya 

“body scaling” atau ukuran tubuh siswa, harus selalu dijadikan prinsip utama 

dalam memodifikasi pembelajaran pendidikan jasmani. Esensi modifikasi adalah 

menganalisa sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya (Yoyo Bahagia, 2000: 1). 

         Yoyo Bahagia dan Adang Suherman (2000:31) menyatakan bahwa 

pembelajaran dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur permainan 

yang sebenarnya sehingga pembelajaran strategi pembelajaran permainan dapat 

diterima dengan relatif mudah oleh siswa. Struktur-struktur tersebut diantaranya: 

(1) Ukuran lapangan (2) Jenis skill yang digunakan (3) Bentuk, ukuran dan 

jumlah peralatan yang digunakan (4) Aturan (5) Jumlah Pemain (6) Organisai 

permainan (7) Tujuan permainan. 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa modifikasi menurut Yoyo 

bahagia dan Adang Suherman adalah menganalisa sekaligus mengembangkan 

materi pelajaran dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar 

yang potensial dapat memperlancar siswa dalam belajarnya dan pembelajaran 
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dapat dimodifikasi dengan cara mengurangi struktur permainan yang sebenarnya 

sehingga pembelajaran strategi pembelajaran permainan dapat diterima dengan 

relatif mudah oleh siswa sesuai dengan karakteristik siswa. 

2.1.9.1 Prinsip-prinsip modifikasi  

1. Modifikasi Tujuan Pembelajaran 

      Yoyo bahagia dan Adang Suherman (2000:2-3) menyatakan modifikasi 

pembelajaran dapat dikaitkan dengan tujuan pembelajaran dari mulai tujuan yang 

paling rendah sampai tujuan yang paling tinggi. Modifikasi materi ini dapat 

dilakukan dengan cara membagi tujuan materi kedalam tiga komponen yakni: 

tujuan perluasan, penghalusan dan tujuan penerapan. Tujuan perluasan 

maksdunya adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan 

pengetahuan dan kemampuan melakukan bentuk atau wujud ketrampilan yang 

dipelajatinya tanpa memperhatikan aspek esensi dan efektifitas. Tujuan 

penghalusan adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada 

perolehan kemampuan pengetahuan dan kemampuan melakakan efesiensi 

gerak atau ketrampilan yang dipelajarinya. Tujuan penerapan adalah tujuan 

pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan 

kemampuan efektivitas  gerak atau kemampuan yang dipelajarinya. 

2. Modifikasi Materi Pembelajaran 

        Materi dalam kurikulum pada dasarnya merupakan ketrampilan-ketrampilan 

yang akan dipelajari siswa. Guru dapat memodifikasi ketrampilan yang dipelajari 

siswa tersebut dengan cara menambah atau mengurangi kompleksitas dan 

kesulitannya. Misalnya dengan cara menganalisa dan membagi ketrampilan 

keseluruhan kedalam komponen-komponen lalu melatihnya pekomponen 

sebelum melakukan latihan keseluruhan. (Yoyo Bahagia dan Adang 
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Suhuerman,2000:4). 

3. Modifikasi Kondisi Lingkungan Pembelajaran 

       Modifikasi lingkungan pembeljaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa klasifikasi seperti perlatan, penataan ruang gerak dalam berlatih, 

jumlah siswa yang terlibat, organisai atau siswa yang berlatuh. (Yoyo Bahagia 

dan Adang Suherman, 2000:7). 

4. Modifikasi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi materi maksudnya adalah penyususnan aktifitas belajar yang 

terfokus pada evaluasi skiil yang sudah dipelajari siswa pada berbagai situasi. 

Aktifitas evaluasi dapat merubah fokus perhataian siswa dari bagaimana skill 

yang seharusnya dilakukan menjadi bagaimana skill itu digunakan atau apa 

tujuan skill itu. Guru harus pandai-pandai memodifikasi evaluasi yang sesuai 

dengan keperluannya. (Yoyo Bahagia dan Adang Suherman, 2000:8) 

2.1.10  Hakekat Inovasi 

Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian dan metode yang dirasakan 

atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang 

masyarakat, baik itu berupa hasil invensi maupun diskovery. Inovasi diadakan 

untuk mencapai tujuan tertentu dan memecahakan suatu masalah tertentu. 

Invensi dapat diartikan suatu penemuan manusia yang benar – benar hasil kreasi 

manusia sedangkan diskovery dapat diartikan penemuan sesuatu yang 

sebenarnya benda atau hal yang sudah ada  hanya belum diketahui orang. 

(Ibrahim,1988:55) 

2.1.10.1 Inovasi pendidikan 

Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi 

untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan. Artinya inovasi pendidikan 
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merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal 

yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat baik hasil 

invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka 

inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen 

sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga 

pendidikan yang lain.(Ibrahim,1988:51) 

Hasbullah (2013:189) menyatakan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu 

perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari yang sebelumnya serta 

sengaja digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian 

tujuan tertentu dalam pendidikan. Baru dalam pengertian tersebut adalah apa 

saja yang belum dipahami ,diterima atau dilaksanakan oleh sipeneriama inovasi 

meskipun bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain. Kualitatif dalam 

pengertian tersebut adalah bahwa inovasi tersebut memungkinkan adanya 

reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. 

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa inovasi pendidikan 

adalah inovasi untuk memecahkan permaslahan dalam pendidikan dengan 

perubahan yang baaru dan bersifat kualitatif. Artinya dalam permaslahan 

pendidikan jasmani yang berhubungan dengan sistem kependidikan khususnya 

di sekolah dasar dengan melakukan perubahan yang baru dan yang bersifat 

kualitatif dapat memecahkan permaslahan pendidikan jasmani khususnya di 

sekolah dasar. 

2.1.11 Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang 
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dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran yang dirancang oleh guru, 

disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar lebih efektif. 

(http://www.kawandnews.com/2011/08/pengertian-pembelajaran-inovatif.html). 

Dalam proses pendidikan guru mempunyai tugas utama yaitu membimbing, 

mengajar, mendidik, dan melatih yang berperan dalam menggerakan kemajuan 

dan perkembangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya, 

pengembangan pembelajaran berusaha untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran, permasalahan yang dihadapi biasanya berasal 

dari kemampuan dan semangat siswa. Sarana belajar yang tidak sesuai dengan 

karakter anak serta keterbatasan wawasan guru dalam melakukan pembelajaran. 

Keterbatasan sarana dan prasaran yang dimiliki sekolah merupakan 

permasalahan yang biasanya dialami sekolah-sekolah dan membutuhkan 

pemecahan  dengan metode pembelajaran yang kreatif.  

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran inovatif 

adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran berupa sarana dan 

prasarana disekolah serta keterbatasan guru wawasan guru dalam melakukan 

pembelajaran. 

2.1.12 Bermainan 

        Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan rasa senang, suka 

rela, bersungguh-sungguh, tetapi bukan merupakan suatu kesungguhan, dan 

semata-mata hanya memperoleh kesenangan dalam bermainnya (Sukintaka, 

1992: 91). Adapun makna permainan dalam pendidikan yang diutarakan oleh 

Sukintala (1992:7),yaitu bermaian mempunyai beberapa sifat: 
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1. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukakan sukarela atas dasar rasa 

senang. 

2. Bermain dengan rasa senang menumbuhkan aktivitas yang dilakukan 

secara sepontan. 

3. Bermain dengan rasa senang untuk memperoleh kesenangan 

menimbulkan kesadaran agar bermain dengan baik perlu berlatih, kadang-

kadang memerlukan kerjasama dengan teman, menghormati lawan, 

mengetahui kemampuan teman, patuh pada peraturan dan kemampuan diri 

sendiri. 

       Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa bermain merupakan 

kegiatan yang dipilih sendiri, kegiatan yang dilakukan dengan bersungguh-

sungguh, suka rela tanpa ada paksaan, tetapi bermain juga bukan suatu 

kesungguhan merupakan wahana untuk memperoleh kesenangan saja. 

2.1.12.1 Fungsi Bermain dalam Pendidikan Jasmani  

        Permainan merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan 

jasmani. Oleh sebab itu permainan atau bermain mempunyai tugas dan tujuan 

yang sama dengan tugas dan tujuan pendidikan jasmani. Dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani anak diberi permainan, maka anak akan 

melakukan permainan dengan rasa senang dan pada umumnya anak merasa 

lebih senang melakukan permainan, daripada melakukan cabang olahraga yang 

lain. Pemberian pembelajaran pendidikan jasmani melalui permainan membuat 

anak merasa senang, melalui rasa senang tersebut anak dapat mengungkapkan 

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

membentuk kepribadiannya. Dengan demikian bermain membuat orang dapat 

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

2.1.13 Permainan Bontengker Untuk Pembelajaran Gerak Dasar 

2.1.13.1 Gerak dasar  dalam permainan bontengker 

1. Gerak Dasar Lokomotor 

Kemampuan locomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat 

lain  (Amung Ma’mun (2000: 19-21) seperti: 

1) Jalan 

Jalan adalah suatu gerakan melangkah ke segala arah yang dilakukan 

oleh siapa saja, tidak mengenal usia. Gerakan  jalan yang dikembangkan 

dalam permainan BONTENGKER yaitu: Jalan maju, Gerak maju dengan 

melangkah ke depan di atas balok keseimbangan. 

2) Lompat  

Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ketitik 

yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan anacang-ancang lari cepat 

atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan 

kaki/anggota tubuh yang lainnya dengan keseimbangan yang baik. 

2. Gerak non-lokomotor  

Kemampuan non locomotor dilakukan di tempat, tanpa ada ruang gerak yang 

memadai. (Amung Ma’mun 2000: 19-21) 

1)  Loncat  

 Gerakan lompat yang dikembangkan dalam permainan BONTENGKER 

yaitu: Meloncat di atas ban yang di gunakan sebagai  media rintangan 

2) Melewati Simpai 

             Melewati simpai yang di gunakan sebagai media rintangan 

3. Gerak Dasar Manipulatif 
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Kemapuan 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. Manipulatif objek 

jauh lebih unggul dari pada koordinasi mata-kaki dan tangan, yang mana cukup 

penting untuk item berjalan (gerak langkah) dalam ruang. (Amung Ma’mun 2000: 

19-21) 

1)  Melempar 

Melempar adalah suatu gerakan yang menyalurkan tenaga pada suatu 

benda yang menghasilkan daya pada benda tersebut dengan memiliki 

kekuatan ke depan atau ke atas. Gerakan melempar yang di 

kembangkan dalam permainan BONTENGKER yaitu: Melempar 

sasaran yaitu melempar bola ke dalam kranjang target. 

2) Gerakan menimang-nimang bola  

Gerakan menimang-nimang bola yang dikembangkan yaitu dengan cara 

menimang-nimang bola  dengan paddle. 

2.2 Kerangka Berfikir 

Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu pendidikan 

secara keseluruhan. Pendidikan jasmani sangat mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan anak karena unsur utama dari pendidikan jasmani adalah 

gerak, dengan bergerak seorang anak akan belajar dan mengetahui banyak hal 

(Adang suherman, 2000:1-13). 

Berdasarkan hal tersebut, proses pendidikan jasamani yang sesuai dengan 

siswa sekalah dasar adalah dengan bermain. Permainan yang digunakan adalah 

bontengker. Bontengker mempunyai peranan unsur pembelajaran gerak dasar. 

Dengan adanya permainan bontengker diharapkan mampu menarik motivasi dan 
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antusias siswa. Tumbuhnya motivasi dan antusias siswa akan membuat 

pembelajaran gerak dasar tercapai sehingga akan mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan siswa. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

        Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah produk model 

permainan BONTENGKER yang berdasarkan uji coba kelompok kecil (N=10) 

dan uji coba kelompok besar (N=27) pada siswa kelas III SD Negeri Pakintelan 

03 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 

         Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini maka 

dapat disimpulkan bahwa produk model permainan  BONTENGKER dapat 

digunakan untuk pembelajaran gerak dasar pada kelas III SD Negeri Pakintelan 

03. Berdasarkan analisis data uji coba kelompok kecil dan evaluasi ahli yaitu ahli 

penjas didapat persentase 88% (baik) dan guru penjasorkes 74,76% (baik) 

sehingga diperoleh rata-rata persentase penilaian ahli sebesar 81,33% kategori 

“baik” maka produk permainan BONTENGKER ini dikatakan layak untuk 

digunakan bagi siswa kelas III di SD Negeri Pakintelan 03. Pada hasil uji coba 

kelompok besar didapat persentase penilaian ahli yaitu ahli penjas sebesar 88% 

(baik) dan ahli pembelajaran sebesar 81,33% (baik) dengan rata-rata penilaian 

ahli sebesar 84,66% kategori “baik” maka produk permainan BONTENGKER 

layak untuk digunakan bagi siswa kelas III di SD Negeri Pakintelan 03 Kecmatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

 Produk model permaianan BONTENGKER sudah dapat digunakan untuk 

siswa kelas III SD Negeri Pakintelan 03 Kecamatan Gunung Pati Kota 

Semarang. Berdasarkan hasil  Analisis data uji coba kelompok kecil didapat 

persentase sebesar 84,90% dengan kriteria baik dan hasil analisis data uji coba 
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Kelompok besar didapat persentase 87,27% dengan kriteria  baik. Berdasarkan 

kriteria yang ada terdapat peningkatan dengan selisih selisih 2,37%, maka 

pembelajaran melalui permainan BONTENGKER ini telah memenuhi kriteria 

sangat baik sehingga dapat dikatakan layak dan dapat diterapkan di SD Negeri 

Pakintelan 03 Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 

5.2 Saran  
 

        Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam pemanfaatan produk 

permainan BONTENGKER, antara lain: 

1. Model permainan BONTENGKER merupakan produk yang dihasilkan 

penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran gerak dasar melalui pendekatan 

bermain untuk siswa sekolah dasar. 

2. Media  pembelajaran yang digunakan dalam permainan BONTENGKER 

sangat sederhana sehingga dapat menjadi alternatif bagi sekolah yang 

tidak mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap 

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

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan dalam pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan. 

4. Bagi siswa, kebingungan dan kesalahan dalam bermain permainan 

BONTENGKER khususnya bagi para pemula diharapkan dapat terus 

belajar dan berlatih mengusai gerak dalam permainan ini. 

5. Peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari penelitian 

pengembangan ini sehingga produk permainan BONTENGKER dapat 

lebih menarik. 
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