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SARI 

Abu Sujai. Pengembangan Model Pembelajaran Ketepatan Melempar Ke  

Sasaran Menggunakan Bola Kasti melalui Pendekatan Lingkungan Sekitar 

Sekolah Siswa Kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten 

Tegal Tahun Pelajaran 2010 – 2011. Skripsi. Jurusan PJKR Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Rumini, S.Pd, 

M.Pd, Pembimbing Pendamping : Drs. Kriswantoro, M.Pd 
 

Kata kunci :  model pembelajaran, ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti, pendekatan lingkungan sekitar sekolah 
 

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana model dan proses 

pembelajaran yang mengarah ke ketepatan melempar ke sasaran dengan 

menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah pada 

siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran 2010 – 2011. Adapun tujuannya untuk mengetahui proses dan 

model pembelajaran ketepatan melempar sasaran dengan menggunakan bola kasti 

melalui pendekatan lingkungan sekolah.  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research - based 

development) yang berorientasi pada produk. Produk yang dimaksud adalah 

pengembangan pada jarak ketinggian melempar melalui pemanfaatan lingkungan 

sekitar sekolah, seperti memanfaatkan tembok keliling, pohon-pohon besar 

sebagai media pembelajar tentunya disesuaikan dengan karakteristik 

perkembangan anak usia Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan ke dalam dua 

tahap, yaitu uji coba skala kecil dan uji lapangan (skala besar). Instrumen 

penelitian ini berbentuk kuesioner untuk siswa dan lembar evaluasi ahli masing-

masing sebanyak 15 butir pertanyaan. Subyek penelitian meliputi satu orang ahli 

pendidikan jasmani dan olahraga (Pembimbing Penjasorkes), dua orang ahli 

pembelajaran penjasokes (Guru Penjasorkes), siswa yang terlibat uji coba skala 

kecil berjumlah 10 orang, dan siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar 

berjumlah 30 orang masing-masing siswa kelas III SD Negeri Jenggawur 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.  

Berdasarkan hasil pengembangan produk awal diperoleh 80 % model 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah baik dan layak digunakan dengan sedikit 

revisi yang semula melempar dengan jarak dan ketinggian “ring” yang sama, 

ditambah dengan variasi antara jarak melempar dengan ketinggian “ring”. Setelah 

direvisi, dihasilkan produk akhir dengan hasil perolehan 98 % model 

pembelajaran sangat baik dan layak digunakan di lingkungan sekitar sekolah. 

Sehingga disimpulkan bahwa model pembelajaran ketepatan melempar ke 

sasaran dengan menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kec. Pangkah Kab. Tegal Tahun 

Pelajaran 2010 – 2011 layak digunakan. Saran peneliti adalah (1) hendaknya 

dalam pembuatan model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan  

kompetensi dasar yang sesuai (2) penggunaan model pembelajaran sebaiknya 



 

iii 

 

memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan siswa baik alat maupun media 

pembelajaran lainnya.   

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa isi dari skripsi ini benar-benar merupakan hasil 

karya saya sendiri dan bukan merupakan tiruan atau jiplakan dari karya orang lain. 

Berbagai pendapat serta temuan dari orang ataupun pihak lain yang ada didalam 

skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 Semarang,                  2011  

 

 

 Abu Sujai   

 NIM. 6102909125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri 

Semarang pada :  

Hari :  

Tanggal :   

Panitia Ujian Skripsi 

        Ketua Panitia,           Sekretaris, 

 

 

Drs. H. Harry Pramono, M.Si    Drs. Cahyo Yuwono, M.Pd 
NIP. 19591019 198503 1 001    NIP. 19620425 198601 1 001 

 

Dewan Penguji 

  

 1. Dra. Heny Setyawati, M.Si (Penguji Utama) .........................................  

  NIP. 19670610 199203 2 001  

 

 

 2. Rumini, S.Pd.M.Pd (Penguji 1)   ...................................... ......   

  NIP. 19700223 199512 2 001 
 

 

 3. Drs. Kriswantoro,M.Pd  (Penguji 2)  .. ..........................................  

  NIP. 19610630 198703 1003 
 



 

v 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

 

MOTTO : 

 Kesuksesan adalah hasil kerja keras, ketekunan, kesabaran, kebenaran dalam 

tindak dan berpikir akhirnya menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha 

Kuasa (R.A. Kartini). 

 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu 

pekerjaan dilakukan secara itqon/professional (Hadit Riwayat Baehaki). 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini ku persembahkan untuk : 

1. Istriku, Suharti tercinta yang dengan ikhlas 

dan tulus memberikan motivasi dalam 

hidupku. 

2. Anakku, Bambang Febriyanto, Dwiyugo 

Nugroho, dan Guntur Wicaksono yang 

menjadi penyemangat hidupku. 

3. Teman-teman seangkatan dan Almamater 

FIK UNNES  

 

 



 

vi 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik.  Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini adalah 

berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari Bapak dan Ibu dosen serta bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis.  

Untuk itu dengan kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis untuk menimba ilmu 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memperlancar dalam perizinan penelitian ini. 

3. Ketua Jurusan PJKR FIK UNNES yang telah memberikan arahan, dan saran-

saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Rumini, S.Pd.M.Pd, selaku Pembimbing I dan Drs Kriswantoro, M.Pd, selaku 

Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan ini. 

5. Kepala Sekolah SD Negeri Jenggawur Pangkah Kabupaten Tegal yang telah 

memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian ini. 

6. Kuntoro, S.Pd dan Subechi, S.Pd, selaku Tim Expert (Ahli Pembelajar 

Penjasorkes) yang telah membantu pelaksanaan penelitian. 

7. Siswa-Siswi SD Negeri Jenggawur Pangkah Kabupaten Tegal yang telah 

membantu dalam pelaksanakan penelitian. 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  

 

  Semarang,             2011 

        Penulis 



 

vii 

 

 

DAFTAR ISI 

 

  Halaman 

JUDUL  ...................................................................................................  i 

SARI ........................................................................................................  ii 

HALAMAN PERNYATAAN  ...............................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  ................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..........................................................  v 

KATA PENGANTAR  ...........................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................   vii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  .............................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ..........................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah  .................................................  1 

1.2. Perumusan masalah  ........................................................  5  

1.3. Tujuan Pengembangan  ...................................................  6 

1.4. Spesifik Produk   .............................................................  6 

1.5. Pentingnya Pengembangan  ............................................  7 

1.6. Sumber Pemecahan Masalah  .........................................  8 

1.6.1. Model Pembelajaran Ketepatan Melempar ke  

 Sasaran Menggunakan Bola Kasti  .....................  8  

1.6.2. Lingkungan Fisik Sekolah sebagai Sumber Belajar  8 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR   .....  9 

2.1. Hakekat Model Pembelajaran  ........................................  9 

2.1.1 Model Pembelajaran ...........................................  9 

2.1.2 Macam-macam Model Pembelajaran  .................  10 



 

viii 

 

2.2. Hakikat Kemampuan Gerak Dasar .................................  12 

2.2.1. Keterbelajaran Gerak  .........................................  12 

2.2.2. Klasifikasi Keterbelajaran Gerak   ......................  13 

 2.2.2.1. Klasifikasi Berdasarkan Kecermatan  

   Gerak ......................................................  13 

 2.2.2.2. Klasifikasi Berdasarkan Perbedaan  

   Titik Awal ..............................................  13 

 2.2.2.3. Klasifikasi Berdasarkan Stabilitas  

   Lingkungan ............................................  14 

2.2.3. Unsur-unsur Keterbelajaran Gerak  ....................  15 

 2.2.3.1 Unsur Kemampuan Fisik  .......................  15 

 2.2.3.2 Unsur Kemampuan Mental  ....................  15 

 2.2.3.3 Unsur Kemampuan Emosional  ..............  16 

2.2.4. Prinsip Belajar Gerak dan Perkembangannya .....  16 

 2.2.4.1. Perkembangan Aktifitas Motorik Kasar 

   (Gross Motor Activity)  ..........................  18 

 2.2.4.2. Perkembangan Aktifitas Motorik Halus    

   (Fine Motor Activity)..............................  18 

2.3. Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 19 

2.3.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Usia 6-12 Tahun ......  19 

2.3.2 Kemampuan Motorik Anak Sekolah Dasar ........  19 

 2.3.2.1 Perkembangan Kognitif  .........................  19 

 2.3.2.2 Perkembangan Afektif  ...........................  20 

 2.3.2.3 Kemampuan Fisik  ..................................  21 

 2.3.2.4 Perkembangan Psikomotorik  .................  21 

2.3.3 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar pada  

 Anak Besar ..........................................................  23 

 2.3.3.1 Perkembangan Kemampuan Berlari  ......  25 

 2.3.3.2 Perkembangan Kemampuan Meloncat  ..  25 

 2.3.3.3 Perkembangan Kemampuan Melempar  .  26 

2.4. Teknik Melempar Bola  ..................................................  27  



 

ix 

 

2.5. Pengertian Pendekatan dalam Pembelajaran   .................  30 

2.6. Kerangka Berpikir  ..........................................................  31 

BAB III METODE PENGEMBANGAN  ...........................................  34 

3.1. Model Pengembangan   ...................................................  34 

3.2. Prosedur Pengembangan  ................................................  34 

3.3. Uji Coba Produk  .............................................................  36 

 3.3.1.  Desain Uji Coba  .................................................  36 

  3.3.1.1. Evaluasi Ahli  .........................................  36 

  3.3.1.2. Uji Coba Kelompok Kecil  .....................  36 

 3.3.1.3. Uji Lapangan  .........................................  37  

 3.3.2. Subyek Penelitian  .................................................  37 

3.4. Jenis Data  .......................................................................  37  

3.5. Instrumen Pengumpulan Data  ........................................  37 

 3.5.1. Instrumen Pendahuluan (Analisis Kebutuhan) ...  38 

 3.5.2. Instrumen Evaluasi oleh Para Ahli  .....................  38 

 3.5.3. Instrumen Kuesioner untuk Peserta Didik  .........  39 

 3.5.4.  Penilaian Materi pada Uji Coba  .........................  39 

 3.5.5 Penilaian Prasarana dan Sarana pada Uji Coba ..  39 

3.6. Analisa Data  ...................................................................  40 

  

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN  ................................................  41 

4.1. Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil  ...................  41 

4.1.1. Diskripsi Draf Produk Awal  ...............................  41 

4.1.2. Validasi Ahli  ......................................................  43 

4.2. Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil  ......................  43 

4.3. Revisi Produk Awal (Uji Coba Skala Kecil)  ..................  48 

4.4. Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Besar  ..................  49 

4.4.1. Diskripsi Produk Kedua  .....................................  49 

4.4.2. Hasil Analisis Data Uji Coba Lapangan (Skala Besar)  49 

4.5. Prototipe Produk  ............................................................  53 

 



 

x 

 

 

 

BAB V KAJIAN DAN SARAN ..........................................................  56 

5.1. Kajian Prototipe Produk  .................................................  56 

5.2. Saran Pemanfaatan, Desiminasi dan    Pengembangan                                

lebih Lanjut .....................................................................  56 

5.2.1. Saran Pemanfaatan  .............................................  56 

5.2.2. Desiminasi dan    Pengembangan Lebih Lanjut  .  57 

DAFTAR PUSTAKA  ...........................................................................  58 

LAMPIRAN  ..........................................................................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

 

 

   DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel   Halaman 

 

1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli  ...................................................  44 

2. Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa  .................................................  46 

3. Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa ..........................................  47 

4. Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa ....................................................  47 

5. Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa  ..................................   48 

6. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli  ...................................................   49 

7. Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa  .................................................  51 

8. Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa ..........................................  52 

9. Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa ....................................................  52 

10. Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa  ..................................   53 

11. Rekapitulasi Hasil Analisis Keseluruhan  .........................................   54 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR  

 

Gambar  Halaman 

 

1. Lemparan melambung  ......................................................................  27 

2. Lemparan mendatar ...........................................................................  28 

3. Lemparan menyusur   ........................................................................  28 

4. Lapangan ketepatan melempar ke sasaran dengan jarak dan ketinggian  

 yang ditentukan  ................................................................................  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran   Halaman 

 

1. Model Pembelajaran Ketepatan Melempar ke Sasaran Menggunakan  

 Bola Kasti  ...............................................................................................  60 

2. Daftar Siswa Uji Skala Kecil  .................................................................  67 

3. Instrumen Penelitian Siswa Uji Coba Skala Kecil ..................................  68 

4. Hasil Kuesioner  Uji Coba Skala Kecil ...................................................  70 

5. Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba Skala Kecil  .........................................   71 

6. Hasil Evaluasi Ahli Uji Coba Skala Kecil  .............................................  73 

7. Saran dan Komentar Pengembangan dari Ahli Uji Skala Kecil  ............  74 

8. Daftar Siswa Uji Skala Besar   ................................................................  76 

9. Instrumen Penelitian Siswa Uji Coba Skala Besar .................................  77 

10. Hasil Kuesioner  Uji Coba Skala Besar  .................................................  79 

11. Lembar Evaluasi Ahli Uji Coba Skala Besar  .........................................   80  

12. Hasil Evaluasi Ahli Uji Coba Skala Besar  .............................................  82 

13. Saran dan Komentar Pengembangan dari Ahli Uji Skala Besar  ............  83 

14. Jadwal Kegiatan Penelitian I  ..................................................................  85 

15. Dokumen Pelaksanaan Penelitian I  ........................................................  87 

16. Jadwal Kegiatan Penelitian II .................................................................  90 

17. Dokumen Pelaksanaan Penelitian II .......................................................  92 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani adalah proses interaksi sistematik antara anak didik 

dan lingkungan yang dikelola melalui pengembangan jasmani secara efektif dan 

efisien menuju pembentukan manusia seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan 

jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang 

menunjang perkembangan siswa  melalui kegiatan fisik atau gerakan insani. Hal 

ini kemudian disusun secara sistematik dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar 

untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial siswa. Pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani merupakan bagian 

dari upaya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta upaya 

peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan 

kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan 

kesegaran jasmani harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 

Kesegaran jasmani merupakan modal dasar yang sangat penting bagi 

manusia. Bagi peserta didik (siswa) kesegaran jasmani dibutuhkan  untuk 

mempertinggi kemampuan belajar, pertumbuhan dan perkembangannya, dan 

mempertahankan kondisi fisiknya (Dangsina Moeloek,1984:48 ), sehingga perlu 

ada pembelajaran penjasorkes yang bervariasi guna memenuhi kebutuhan 

kesegaran jasmaninya. Tentunya guru penjasorkes menyusun strategi, metode, dan 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi 
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sekolah. Karena selama ini proses pembelajaran penjasorkes terpaku di 

lingkungan sekolah dan lapangan sekitarnya tanpa menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi. 

Pembinaan kesegaran jasmani pelajar di Indonesia sudah tercantum dalam 

kurikulum sekolah dengan jenjang pendidikannya. Departemen Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugasnya menjelaskan bahwa seirama dengan 

derap pembangunan bangsa dan negara, masyarakat sekolah haruslah 

dikondisikan secara sosial kultural, misalnya dapat memberikan nilai yang tinggi 

dan rasional terhadap arti kesegaran jasmani. Hal tersebut mengandung pengertian 

bahwa dalam hubungan antara pembangunan bangsa dan negara, kaitannya 

dengan kesegaran jasmani, maka yang menjadi obyek dan subyeknya adalah anak-

anak sekolah dan lingkungannya. Masyarakat sekolah diharapkan melakukan 

usaha-usaha pembinaan kesegaran jasmani agar dapat mempengaruhi lingkungan 

sehingga berkembang dikalangan masyarakat umum. 

Kesegaran jasmani dari segi medis menunjukkan potensi fungsional dan 

potensi metabolik. Dengan demikian kesegaran jasmani merupakan wujud dari 

kapasitas fungsional seseorang untuksecara total melakukan kerja tertentu dengan 

hasil baik atau memuaskan dan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam pendidikan jasmani bertujuan 

untuk mengembangkan aspek jasmani, intelektual, sosial, emosi, moral, dan 

pembiasaan pola hidup sehat melalui kegiatan jasmani. (Agus Salim, 2003:43) 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani pada hakekatnya adalah belajar keterampilan 

gerak, dimana gerak manusia dimanipulasi dalam bentuk kegiatan fisik dan 
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permainan/olahraga yang didalamnya terkandung nilai-nilai sikap/perilaku. 

Pendidikan jasmani menekankan aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh 

(kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

ketrampilan sosial, penalaran dan tindakan moral), yang merupakan tujuan 

pendidikan pada umumnya. Semua aktivitas jasmani ini bermuara pada aspek 

kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Tentu saja tanpa meninggalkan aspek-

aspek lain yang dapat mempengaruhi kesegaran jasmani. Diantara aspek yang 

sangat berpengaruh pada tingkat kesegaran jasmani adalah penerapan pola hidup 

sehat. Penerapan pola hidup sehat ini dimulai proses pendidikan dan 

pembudayaan. Sehingga peningkatan kualitas fisik yang meliputi perbaikan status 

gizi, peningkatan status kesehatan, dan kesegaran jasmani juga harus dilakukan 

melalui proses pendidikan dan kebudayaan. Ini semua ditempuh melalui 

pembinaan kesegaran jasmani, serta model pengembangan yang ditujukan kepada 

seluruh masyarakat. 

Kesegaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam 

melakukan pekerjaan dan bergerak. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan oleh 

setiap manusia tentu akan berbeda. Kesegaran jasmani yang dibutuhkan oleh 

seorang anak berbeda dengan yang dibutuhkan oleh orang dewasa, bahkan tingkat 

kebutuhannya sangat individual. 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran pada 
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proses pembelajaran penjasorkes tidak harus mahal dan berbelit-belit. Oleh karena 

itu model pembelajaran tentunya didukung oleh sarana dan prasarana 

pembelajaran yang memadai. Jika salah satu diantaranya kurang memadai baik 

terbatas secara kuantitas maupun kualitasnya maka sangat berpengaruh pada 

proses pembelajaran. 

Salah satu kurang berkembangnya proses pembelajaran penjasorkes di 

sekolah dikarenakan kurang kreatifitas dan inovatif para guru penjasorkes dalam 

menggunakan model pembelajaran. Guru penjasorkes selalu menggunakan sarana 

dan prasarana yang seadanya secara terus menerus tanpa berpikir untuk 

mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovatif, 

sehingga banyak siswa merasa jemu dan bosan dengan pembelajaran yang 

konvensional. Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dirasakan oleh siswa 

tidak menyenangkan dan kurang menarik. Oleh karena itu perlu ada pembaruan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran penjasorkes. 

Dampak dari kurangnya pengembangan model pembelajaran penjasorkes 

diantaranya mempengaruhi proses pembelajaran penjasorkes. Siswa tidak 

diberikan variasi-variasi pembelajaran. Terutama pada ketepatan melempar ke 

sasaran menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah. 

Ketepatan yang dimaksud adalah melempar bola kasti ke sasaran dengan 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah yaitu memanfaatkan perkebunan tebu yang 

sudah dipanen. Pemanfaatan lingkungan sekitar rumah diharapkan proses 

pembelajaran menyenangkan dan menarik siswa sehingga apa yang ingin 
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disampaikan dapat dimengerti siswa. Sehingga siswa akan merasa lebih fresh dan 

memiliki pengalaman baru melalui pendekatan lingkungan luar sekolah. 

Pemanfaatan lingkungan - lingkungan tersebut sangat berpotensi untuk 

mengembangkan model pembelajaran penjasorkes yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. Penelitipun mempunyai asumsi jika pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dilaksanakan di 

lingkungan luar sekolah, siswa akan mendapat pengalaman dan pengetahuan lebih 

dari hasil proses pembelajaran. Lingkungan luar sekolah yang akan digunakan 

adalah lingkungan sekitar sekolah berupa lapangan perkebunan tebu. Kebetulan 

letak geografis sekolah yang akan dijadikan obyektif penelitian berada dekat 

dengan perkebunan tebu. Dimungkinkan dengan pembelajaran melalui 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah, guru penjasorkes dapat mengembangkan 

model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa 

khususnya pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan model pembelajaran penjasorkes tersebut kedalam sebuah 

penelitian yang berjudul “ Pengembangan Model Pembelajaran Ketepatan 

Melempar Ke Sasaran Menggunakan Bola Kasti melalui Pendekatan Lingkungan 

Sekitar Sekolah Siswa Kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 - 2011 ”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya                              

“ Bagaimana model pembelajaran yang mengarah ke ketepatan melempar sasaran 
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dengan menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah 

pada siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

Tahun Pelajaran 2010 – 2011 ? ”. 

 

1.3 Tujuan Pengembangan  

Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengembangan model 

pembelajaran melalui ketepatan melempar sasaran dengan menggunakan bola 

kasti melalui pendekatan lingkungan sekolah pada siswa kelas III SD Negeri 

Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2010 – 2011. 

  

1.4 Spesifikasi Produk 

Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah pengembangan 

model pembelajaran dan proses pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

dengan menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah. 

Dalam hal ini disesuaikan dengan lingkungan sekolah (misal : tembok, pohon 

yang besar/tinggi, diberi batas ketinggian, dll). Sehingga sangat efektif dan efisien 

dalam penggunaan waktu dan biaya pembelajaran. Pengembangan model 

pembelajaran yang akan diberikan yaitu memodifikasi alat perlengkapan dan 

sumber belajarnya (lapangan) dengan variasi pembelajaran. 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan 

pihak sekolah, diantaranya :  

a. Bagi guru sebagai wacana baru dan informasi tentang pengembangan model 

pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

bagi siswa sekolah dasar. 
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b. Sebagai wacana bagi guru penjasorkes untuk memperoleh informasi ilmiah 

tentang inovasi model pembelajaran penjasorkes di sekolah dasar  

c. Guru dapat menciptakan dan memfasilitasi siswa untuk lebih banyak bergerak 

dalam suasana penjas yang menyenangkan  

d. Dapat menambah pengalaman siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

penjasorkes yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga 

pembelajaran bermakna 

e. Dapat dijadikan referensi sekolah bahwa model pembelajaran penjasorkes 

dapat mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah pada 

siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk variasi pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan. Pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

media pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

dengan ketinggian atau jarak yang berbeda (dari besar ke kecil, atau dari jarak 

ketinggian 1m, 2m, 3m, dst) dapat dijadikan variasi dalam proses pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Sehingga proses pembelajaran lebih bervariatif dan menantang sehingga 

dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa maupun guru agar pembelajaran 

lebih aktif dan menyenangkan serta menarik bagi siswa. Mengingat selama ini 

pembelajaran hanya biasa-biasa saja tanpa ada variasi pembelajaran. 
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1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Ada beberapa sumber pemecahan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1.6.1 Model Pembelajaran Ketepatan Melempar ke Sasaran Menggunakan 

Bola Kasti 

 

Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti pada dengan ketinggian atau jarak 

yang berbeda (dari besar ke kecil, atau dari jarak ketinggian 1m, 2m, 3m, dst) 

melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah. Hal ini diharapkan agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, tidak membosankan, dan 

menyenangkan bagi siswa.  

1.6.2 Lingkungan Fisik Luar Sekolah sebagai Sumber Belajar 

 

Berdasarkan artikel Wiji Supriyanto (2008) penggunaan cara atau metode 

yang bervariasi ini merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

pendidikan untuk anak tingkat Sekolah Dasar (SD). Begitu banyaknya nilai dan 

manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam 

pendidikan anak, namun demikian diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif 

dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.  

Lingkungan fisik luar sekolah yang merupakan lingkungan pembelajar 

(sumber belajar) yang akan dimanfaatkan dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti, yaitu lingkungan sekolah. Kondisi 

tersebut di sesuaikan dengan lingkungan sekolah (misal : tembok, pohon yang 

besar/tinggi, diberi batas ketinggian, dll). Sehingga sangat efektif dan efisien 

dalam penggunaan waktu dan biaya pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Hakekat Model Pembelajaran 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model 

pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil yang dikutip oleh Dedi Supriawan 

dan A. Benyamin Surasega (1990 : 115) mengetengahkan 4 (empat) kelompok 

model pembelajaran, yaitu : (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan 

informasi; (3) model personal-humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. 

Menurut Joyce dan Weil yang dikutip Suharno, dkk (1998: 25-26) bahwa “ 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (suatu rencana pembelajaran jangka panjang) merancang 

bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain 

”. Pendapat lain dikemukakan Syaiful Sagala (2009: 176) bahwa model 

pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan 

dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran bagi para guru dalam 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. 
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Berdasarkan semua pendapat di atas menunjukkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu pola atau perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam mengajar. Dalam model pembelajaran dibutuhkan perangkat-

perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu dalam 

memilih model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, 

misalnya materi pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, sarana atau 

fasilitas yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat 

memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan 

berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan.  

2.1.2 Macam – Macam Model Pembelajaran 

Menerapkan model pembelajaran yang tepat sangat penting bagi seorang guru. 

Model pembelajaran dapat dipelajari untuk pengetahuan dan untuk keperluan praktek 

mengajar. Adapun model-model pembelajaran menurut Joyce dan Weil yang dikutip 

Suharno, dkk (1998: 27) sebagai berikut : 

a) Pendekatan/model Behavioristik (pribadi) yang meliputi : pendekatan 

pengawasan diri dengan pendekatan perilaku dan pendekatan reduksi tekanan 

jiwa. 

b) Pendekatan/model proses sosialisasi yang meliputi : pendekatan penelitian 

kelompok dan pendekatan sosial. 

c) Pendekatan/model proses informasi yang meliputi : pendekatan berpikir 

induktif, latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance organizer . 
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d) Pendekatan/model humanistik yang meliputi : pendekatan sejnestic dan 

pertemuan tatap muka. 

Untuk macam-macam model pembelajaran tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Model Behavioristik 

Menurut Suharno, dkk (1998: 29) Kelompok model behavioristik terdiri 

dari lima model pengajaran yaitu : model pengajaran non directive, model 

latihan kesadaran, model synectics, model sistem konseptual, dan model 

pertemuan tatap muka. Kelima model pembelajaran tersebut dapat mendorong 

keaktifan siswa yaitu model synectics dan model tatap muka. 

b) Model Proses Sosialisasi 

Model proses sosialisasi atau lebih dikenal dengan model interaksi 

sosial. Menurut Suharno, dkk (1998: 35) kelompok model ini terdiri dari enam 

model pembelajaran yaitu : model penelitian kelompok, model penelitian 

social, model metode laboratorium, model jurisprodensi, model bermain 

peranan, dan model simulasi sosial. Dengan keenam model tersebut dapat 

menimbulkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan siswa dapat 

memecahkan masalah sosial secara logis dan memahami hubungan antar 

pribadi dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

c) Model Pemrosesan Informasi 

Kelompok model pemrosesan informasi terdiri dari tujuh model 

pengajaran lebih lanjut Suharno, dkk (1998: 40-41) membagi menjadi : model 

induktif, model latihan inkuiri, model inkuiri ilmiah, model pemerolehan 



 

12 

 

konsep, model pertumbuhan berpikir, model advance organizer dan model 

ingatan, dan model humanistik 

Kesimpulannya bahwa model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian yaitu model pemrosesan informasi dengan pendekatan berpikir induktif, 

latihan inkuiri, perolehan konsep, dan advance organizer . 

 

2.2 Hakekat Kemampuan Gerak Dasar 

2.2.1 Keterbelajaran Gerak 

Belajar gerak adalah belajar yang menekankan pada aktivitas gerakan 

tubuh, belajar gerak mempunyai pola–pola gerakan keterampilan tubuh, misalnya 

gerakan-gerakan dalam olahraga, proses belajarnya meliputi pengamatan gerakan 

untuk bisa mengerti prinsip, bentuk gerakannya kemudian menirukan dan 

mencoba melakukan berulang-ulang, sehingga bisa menyelesaikan tugas gerakan 

dengan efektif dan efisien. (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 234). 

Sedangkan menurut Sugiyanto dan Sudjarwo, (1993 : 234) yang dikutip 

dari Jhon N Drowtzky, menyebutkan bahwa belajar gerak adalah belajar yang di 

wujudkan melalui respon–respon muscular yang diekspresikan dalam gerak tubuh. 

Dan keterbelajaran gerak adalah kemampuan atau kemudahan seseorang untuk 

mempelajari keterampilan gerak.  

Kesimpulannya dari beberapa pengertian tersebut penulis mencoba 

menyimpulkan bahwa keterbelajaran gerak adalah kemampuan atau kesanggupan 

seseorang untuk mempelajari dan melakukan tugas-tugas keterampilan gerak 

dengan efektif dan efisien. 
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2.2.2 Klasifikasi Keterbelajaran Gerak 

Pengklasifikasian keterbelajaran gerak menurut Sugiyanto dan Sudjarwo 

(1993 : 247) yang dimaksud adalah pengklasifikasian berdasarkan ketrampilan 

gerak, klasifikasi ketrampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut 

pandang sebagai berikut : 

2.2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Kecermatan Gerak 

Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan 

gerak, kecermatan pelaksanaan gerakan bisa ditentukan antara lain oleh jenis-jenis 

yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan ada yang 

melibatkan otot-otot halus. Berdasarkan kecermatan gerakan atau jenis-jenis otot 

yang terlibat keterampilan gerak bisa dikatagorikan menjadi 2 kategori yaitu : 1) 

keterampilan gerak agal (gross motor skil), dan 2) keterampilan gerak halus (fine 

motor skill). 

Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanan 

melibatkan otot besar sebagai basis utama gerakan. Sedangkan keterampilan gerak 

halus adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot kecil sebagai 

basis utama gerakan, pada keterampilan gerak agal di perlukan keterlibatan 

bagian-bagian tubuh secara keseluruhan, sedangkan pada ketrampilan gerak halus 

hanya melibatkan sebagian dari anggota badan yang di gerakan oleh anggota 

badan yang di gerakan oleh otot halus (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 249). 

2.2.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Perbedaan Titik Awal 

Apabila diperlukan gerakan ketrampilan ada yang dengan mudah bisa 

diketahui bagian awal dan akhir dari gerakannya, tetapi ada yang sukar untuk 
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diketahui, dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak bisa di bagi 

menjadi 3 kategori, 1) ketrampilan gerak diskrit (discret motor skill) yaitu 

keterampilan gerak dimana dalam pelaksanaanya bisa dibedakan secara jelas titik 

awal dan titik akhir dari gerakan, 2) ketrampilan gerak serial (serial motor skill) 

yaitu ketrampilan gerak diskrit yang di lakukan beberapa kali secara 

berkelanjutan, 3) keterampilan gerak kontinyu (continuou motor skill) yaitu 

ketrampilan gerak yang tidak bisa dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir 

dari gerakannya. 

Pada keterampilan gerak kontinyu, untuk melaksanakannya lebih 

dipengaruhi oleh kemampuan si pelaku dan situasi eksternal, dibandingkan 

dengan pengaruh bentuk gerakannya sendiri (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 

249-25). 

2.2.2.3 Klasifikasi Berdasarkan Stabilitas Lingkungan 

Di dalam melakukan suatu gerakan keterampilan, adakalanya pelaku 

menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah dan adakalanya menghadapi 

lingkungan yang berubah-ubah, berdasarkan keadaan kondisi lingkungan seperti 

itu, gerakan ketrampilan bisa di lakukan menjadi 2 yaitu: 1) ketrampilan gerak 

tertutup (close skill) adalah keterampilan gerak dimana pelaksanaannya terjadi 

pada kondisi lingkungan yang tidak berubah dari stimulus gerakannya timbul dari 

diri si pelaku sendiri, dan 2) keterampilan gerak terbuka (open skill) adalah 

keterampilan gerakan dalam pelaksanaanya terjadi pada kondisi lingkungan yang 

berubah-ubah dan pelaku bergerak menyesuaikan dengan stimulus yang timbul 

dari lingkungan. Lingkunganya bisa bersifat temporal dan bersifat spesial 
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(Sugiyanto dan Sudjarwo : 250–251). Ada dua pembagian gerak yaitu terbuka dan 

tertutup apabila ada faktor luar yang turut mengarahkan gerak, gerak terbuka 

apabila gerak halus disesuaikan dengan keadaan luar yang tidak dapat di duga 

sebelum terjadi (Ateng Abdul Kadir, 1991 : 11). 

2.2.3 Unsur-Unsur Keterbelajaran Gerak 

Unsur kemampuan pada setiap individu bisa berfungsi dengan baik, 

keterlibatan unsur kemampuan bisa menghasilkan gerakan yang efisien, untuk 

mencapai efisien gerak di perlukan beberapa unsur-unsur kemampuan.  Adapun 

jenis-jenis unsur kemampuan menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 255) 

sebagai berikut : 

2.2.3.1 Unsur Kemampuan Fisik 

Fisik merupakan faktor yang sangat berfungsi untuk melakuakan gerakan, 

agar menghasilkan gerakan yang efektif dan efisien. Harus didukung oleh 

kemauan fisik yang baik, macam-macam kemampuan fisik antara lain :                     

1) kecepatan reaksi, 2) kekuatan, 3) ketahanan, 4) kecepatan gerak, 5) 

fleksibilitas, dan 6) ketajaman indra.  

Dalam pelaksanaan gerakan besarnya peran setiap unsur kemampuan tidak 

sama untuk setiap gerakan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 257). Dari keenam 

unsur kemampuan fisik tersebut yang paling berpengaruh terhadap keterbelajaran 

gerak anak adalah unsur kekuatan, kecepatan gerak, dan fleksibelitas. 

2.2.3.2 Unsur Kemampuan Mental 

Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk 

berfikir. Fungsi kemampuan mental adalah memberikan komando gerak sesuai 
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dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Kemampuan yang 

termasuk kemampuan mental diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan 

yang efisien, macam-macam jenis kemampuan mental sebagai berikut : 1) 

kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan, 2) kecepatan memahami 

stimulus, 3) kecepatan membuat keputusan, 4) kemampuan memahami hubungan 

spesial, 5) kemampuan menilai obyek gerak, 6) kemampuan menilai irama, 7) 

kemampuan menilai gerakan masa lampau, dan 8) kemampuan memahami 

mekanika gerak. Pemahaman diperlukan agar pelaku tahu apa yang akan 

dilakukan sesuai dengan petunjuk, (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 259). 

2.2.3.3 Unsur Kemampuan Emosional 

Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung 

terjadinya gerakan yang efektif dan efisien, macam-macam kemampuan yang 

termasuk kemampuan emosional berikut : 1) kemampuan mengendalikan emosi 

dan perasaan, 2) tidak ada gangguan emosional, 3) merasa perlu dan ingin 

mempelajari dan melakukan gerakan, 4) memiliki sifat positif terhadap prestasi 

gerakan, dan 5) koordinasi gerak terganggu karena keadaan emosi yang tidak 

terkendali. Motivasi internal yang positif cenderung berperilaku dengan 

sebaikbaiknya, berusaha untuk berprestasi dengan mengikuti aturan serta 

melakukan yang seharusnya dilakukan (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993 : 261).  

2.2.4 Prinsip Belajar Gerak dan Perkembangannya 

Gerak manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang 

berlangsung selama manusia menjalani kehidupannya antara lain pengaruh aspek 

gizi yang baik atau kurang baik. Manusia yang mempunyai gizi yang baik, akan 
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memiliki kapasitas gerak yang tinggi dibandingkan dengan orang yang 

kekurangan gizi. Anak usia besar 9-12 tahun merupakan anak pada usia sekolah 

dasar yaitu usia 6-12 tahun. Perkembangan antara anak laki-laki dan perempuan 

sudah mulai terlihat pada perkembangan fisiknya, terutama pada saat menjelang 

reproduksi. 

Perkembangan kemampuan fisik bagi anak laki-laki dan perempuan mulai 

ada perbedaan antara lain perkembangan kekuatan pria lebih tinggi dibandingkan 

dengan perkembangan kekuatan wanita. Sejalan dengan meningkatnya ukuran 

tubuh dan meningkatnya kemampuan fisik maka meningkat pula kemampuan 

gerak anak besar. Berbagai kemampuan gerak dasar yang sudah mulai bisa 

dilakukan pada masa anak kecil semakin dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak 

bisa diidentifikasi dalam bentuk: 1) gerakan bisa dilakukan dengan mekanika 

tubuh yang semakin efisien, 2) gerakan bisa dilakukan dengan semakin lancar dan 

terkontrol, 3) pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi, 4) gerakan semakin 

bertenaga. 

Beberapa macam gerakan yang mulai bisa dilakukan apabila anak 

memperoleh kesempatan melakukannya pada masa anak kecil. Gerakan-gerakan 

tersebut semakin dikuasai dengan baik. Kecepatan perkembangan sangat 

dipengaruhi oleh kesempatan yang diperoleh untuk melakukan berulang-ulang 

dalam aktivitasnya. Anak-anak yang kurang dalam kesempatan melakukan 

aktivitas fisik akan mengalami hambatan untuk berkembang. 
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2.2.4.1 Perkembangan Aktivitas Motorik Kasar (Gross Motor Activity) 

Perkembangan motorik kasar difokuskan pada ketrampilan yang biasa 

disebut dengan ketermpilan motorik kasar meliputi pola lokomotor seperti jalan, 

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

dan memantulkan bola, ketrampilan motor dasar dikembangkan pada masa anak 

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

awal untuk mendapatkan ketrampilan gerak yang efisien yang bersifat umum dan 

selanjutnya akan diperlukan sebagai dasar untuk perkembangan ketrampilan 

motorik yang lebih khusus yang semuanya ini merupakan bagian integral prestasi 

bagi anak dalam segala umur dan tingkatan (Yanuar Kiram, 1992: 38). 

2.2.4.2 Perkembangan Aktivitas Motorik Halus (Fine Motor Activity) 

Kontrol motorik halus telah didefisinikian sebagai kemampuan untuk 

mengkoordinasikan atau mengatur penggunaan bentuk gerakan mata dan tangan 

secara efisien, tepat dan adaptif, perkembangan kontrol motorik halus atau 

ketrampilan koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting 

perkembangan motorik secara total anak-anak dan secara jelas mencerminkan 

kapasitas system syaraf pusat untuk mengangkat dan memproses input visual dan 

menterjemahkan input tersebut kedalam bentuk ketrampilan. Untuk mendapatkan 

ketrampilan yang baik, maka perilaku yang perlu dilakukan anak harus dapat 

berinteraksi dengan praktek dan melaksanakan komunikasi terhadap obyek 

sekolah dan lingkungan rumah (Yanuar Kiram, 1992 : 42-43). 

Kesimpulannya bahwa kemampuan gerak dasar adalah kemampuan atau 

kesanggupan seseorang dalam keterampilan gerak dasar. Dalam penelitian ini 
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kemampuan gerak termasuk dalam klasifikasi stabilitas lingkungan yaitu 

menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah sesuai dengan kemampuan 

fisik anak dan disesuaikan dengan perkembangan gerak anak Sekolah Dasar (SD). 

 

2.3 Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Sekolah Dasar 

2.3.1 Ukuran dan Bentuk Tubuh Usia 6-12 Tahun 

Perubahan dan ukuran tubuh secara bertahap dan berkonsentrasi dalam 

perkembangan tulang dan jaringan, oleh karena itu energi anak dapat diarahkan ke 

arah penyepurnaan pola gerak dasar yang telah terbentuk selama periode masa 

awal anak, penyempurnaan pola gerak dasar. Adaptasi dan modifikasi terhadap 

gerak dasar perlu dilakukan hal ini dimaksudkan untuk menghadapi adanya 

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

2.3.2 Kemampuan Motorik Anak Sekolah Dasar 

Bagi seorang anak kecil, bergerak merupakan inti dari hidupnya. Gerak 

menembus semua fase dari perkembangannya, baik psikomotor, kognitif, maupun 

afektif yakni ketiga kawasan tingkah laku manusia. Dari program gerak anak-anak 

adalah perkembangan kompetensi psikomotor. Perkembangan psikomotorik 

merupakan pokok dari program pendidikan jasmani dan harus dipandang sebagai 

sarana untuk memacu kedua kompetensi lainnya yaitu kognitif dan afektif. 

Perkembangan psikomotor mengacu pada belajar gerak dengan sadar dan efisien 

dalam ruang gerak. 

2.3.2.1 Perkembangan Kognitif 

Tujuan lain yang penting dari pendidikan gerak yang baik bagi anak-anak 

adalah meningkatkan konsep kognitif dasar. Dalam teori kognitif diungkapkan 
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bahwa individu tidak pasif, tetapi secara aktif memperhatikan aspek-aspek 

tertentu mengenai ligkungannya dan mengesampingkan aspek-aspek tertentu 

lainnya, kemudian menyusun kembali informasi yang diperoleh dari apa yang 

diperhatikannya. (Sugiyanto dan Sudjarwo, 1993: 19). 

Ada dua aspek utama dari perkembangan kognitif yang mendukung secara 

efektif melalui pendidikan gerak anak-anak. Aspek pertama adalah berbagai 

konsep-konsep perseptual yang mencakup perkembangan kesadaran tubuh, 

kesadaran ruang, kesadaran arah dan pembentukan orientasi ruang waktu secara 

efektif. Yang kedua dari aspek perkembangan kognitif mencakup perkembangan 

dan pacuan peningkatan pengertian dan sikap dari konsep-konsep akademik dasar 

termasuk sains, matematika, seni bahasa dan studi sosial melalui medium gerak. 

Kebanyakan dari bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa kedua tipe konsep 

kogitif, apakah itu motorik perseptual atau akademik, dapat dipacu melalui 

keikutsertaan aktif dalam aktifitas gerak dalam kegiatan gerak terpilih dengan 

cermat. Bertambahnya kemampuan gerak akan menambah secara positif 

penggunaan gerak berbagai metode pemacu perkembangan kognitif akan 

berpengaruh positif pada perkembangan kemampuan kognitif anak-anak. 

2.3.2.2 Perkembangan Afektif 

Perkembangan afektif mencakup peningkatan kemampuan anak-anak 

untuk bertindak, interaksi dan rekreasi secara efektif dengan orang lain maupun 

diri sendiri. Pengalaman gerak anak-anak memainkan peranan penting dalam 

persepsi diri anak-anak sebagai individu maupun bagaimana kemampuan mereka 

mengadakan relasi dengan kawannya dan memanfaatkan waktu luang mereka. 
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Orang tua dan guru yang bijaksana akan memperhatikan kepentingan yang vital 

dari pertumbuhan sosial emosional yang seimbang. Pengalaman gerak anak 

memainkan peranan yang penting dalam persepsi diri anak-anak sebagai individu 

maupun bagaimana kemampuan mereka mengadakan relasi dengan kawan-

kawannya dan memanfaatkan waktu luang mereka. Mereka akan mempelajari 

karakteristik perkembangan anak-anak setidaknya dalam dua hal : 1) konsep diri, 

dan 2) permainan dan relasi dengan teman-teman.  

Pengetahuan tersebut memungkinkan untuk mendorong dan menyusun 

pengalaman gerak yang berarti yang akan memperkuat pertumbuhan sosial 

emosional anak-anak sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemamuan yang 

berkembang (Abdul Kadir Ateng, 1992 : 129). 

2.3.2.3 Kemampuan Fisik 

Aspek perkembangan fisik dari psikomotor dapat dibagi menjadi 

kesegaran organik dan kesegaran motorik. Faktor yang berhubungan dengan 

perkembangan kesehatan dan kapasitas fungsional tubuh diklasifikasikan sebagai 

komponen kesegaran organik. Kemampuan motorik umumnya dipandang sebagai 

kemampuan-kemampuan unjuk laku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor kecepatan, kecepatan, agilitas, keseimbangan, koordinasi, tenaga, 

kelentukan dan ketepatan. 

2.3.2.4 Perkembangan Psikomotorik 

Para orang tua dan guru semakin menyadari pentingnya memberikan 

pengalaman bergerak yang baik kepada anak-anak mereka. Ada kesadaran yang 

semakin meningkat diantara pendidik anak-anak kecil, bahwa apa yang disebut 
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pengalaman bermain dipermulaan sekolah dasar mempunyai peranan penting 

dalam belajar gerak dan belajar melalui gerak. Gerak menembus semua fase dari 

perkembangannya, baik psikomotor, kognitif maupun afektif, yakni ketiga 

kawasan tingkah laku manusia. Dalam hal ini secara sepintas akan dilihat gerakan 

yang dapat diberikan kepada masing-masing kawasan. Kesatuan manusia tidak 

memungkinkan pemisahan dari ketiga kawasan tingkah laku manusia ini, karena 

diperlukan kewaspadaan terhadap kerumitan interaksi antara kawasan-kawasan 

tersebut dan memperhatikan untuk tidak memisahkan baik dalam pikiran maupun 

dalam menghadapi anak (Abdul Kadir Ateng, 1992 : 126). 

Pendidikan jasmani merupakan suatu bentuk pendidikan yang tidak lepas 

dari pendidikan secara menyeluruh. Menurut Charles A. Bucher yang dikutip oleh 

Sugiyanto dan Sudjarwo (1993 : 235) menyatakan bahwa pendidikan jasmani 

adalah bagian integral dari proses pendidikan secara total, yang bertujuan untuk 

mengembangkan warga negara menjadi segar fisik, mental, emosional, dan sosial 

melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dipilih dan dilakukan dalam 

pendidikan jasmani secara seksama agar tujuan bisa dicapai dengan baik. Sebagai 

bagian dari pendidikan, pendidikan jasmai mempunyai fungsi tertentu untuk 

mencapai sebagian dari tujuan pendidikan. Reuben B. Frost (1975) yang dikutip 

oleh Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 235) telah mengemukakan secara rinci 

mengenai fungsi pendidikan jasmani, yaitu sebagai berikut :  

1) Mengembangkan keterampilan gerak, dan pengetahuan tentang bagaimana 

dan mengapa seseorang bergerak serta pengetahuan tentang cara-cara gerakan 

dapat diorganisasi. 
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2) Untuk belajar menguasai pola-pola gerak keterampilan secara efektif melalui 

latihan, pertandingan, tari, dan renang. 

3) Memperkaya pengertian tentang konsep ruang, waktu, dan gaya dalam 

hubungannya dengan gerakan tubuh. 

4) Mengekspresikan pola-pola perilaku personal dan hubungan interpersonal 

yang baik di dalam pertandingan dan tari. 

5) Meningkatkan kondisi paru, jantung, otot, dan sistem organ tubuh lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam keadaan darurat. 

6) Memperoleh manfaat serta bisa menghargai kondisi fisik dan bentuk tubuh 

yang baik, serta kondisi perasaan yang selaras. 

7) Mengembangkan minat atau keinginan berpartisipasi dalam olahraga 

sepanjang hidup. 

Dari ketujuh fungsi pendidikan jasmani tersebut, belajar gerak berperan di 

dalam fungsi-fungsi yang disebutkan pada nomor 1, 2 dan 3 yaitu berkenaan 

dengan peningkatan keterampilan gerak tubuh dalam kaitannya dengan konsep 

ruang, waktu, dan gaya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang memiliki tingkat kemampuan 

gerak dasar yang baik, maka di dalam pendidikan jasmani dapat mengembangkan 

pola geraknya semakin luas. Disamping itu juga diharapkan dapat mencapai 

prestasi yang baik di dalam salah satu cabang olahraga. 

2.3.3 Perkembangan Penguasaan Gerak Dasar pada Anak Besar 

Sejalan dengan peningkatan ukuran tubuh dan meningkatnya kemampuan 

fisik maka meningkat pula kemampuan gerak anak besar, berbagai kemampuan 
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gerak dasar yang sudah mulai bisa dilakukan pada masa anak kecil semakin 

dikuasai. Peningkatan kemampuan gerak menurut Sugiyanto dan Sudjarwo (1993: 

119) bisa di definisikan dalam bentuk sebagai berikut : 1) gerakan bisa di lakukan 

dengan mekanika tubuh yang efisien, 2) gerakan bisa di lakukan semakin lancar 

dan terkontrol, 3) pola atau bentuk gerak bervariasi, dan 4) gerakan semakin 

bertenaga. 

Beberapa gerakan yang mulai bisa dilakukan atau gerakan yang 

dimungkinkan bisa dilakukan, apabila anak memperoleh kesempatan 

melakukannya pada masa anak kecil adalah gerakan-gerakan berjalan, berlari, 

mendaki, meloncat, berjingkat, lompat tali, menyepak, melempar, menangkap, 

memantulkan bola memukul dan berenang. Gerakan-gerakan tersebut semakin di 

kuasai dengan baik, kecepatan perkembangan sangat dipengruhi oleh kesempatan 

yang di peroleh untuk melakukan berulang–ulang di dalam aktivitasnya, anak–

anak yang kurang kesempatan melakukan aktivitas fisik mengalami hambatan 

berkembang.  

Pada masa akhir anak besar, umumnya gerakan-gerakan seperti disebutkan 

di atas sudah biasa dilakukan dengan bentuk gerakan menyerupai gerakan orang 

dewasa pada umumnya, perbedaanya hanya terletak pada pelaksanaan gerakan 

yang masih kurang bertenaga. Hal ini di karenakan kapasitas anak memang belum 

biasa menyamai kapasitas fisik orang dewasa. Apabila ditinjau dari segi 

kebenaran mekanika tubuh dan kecepatan dalam melakukan berbagai gerakan, 

maka akan timbul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan 

kemampuan gerak anak yaitu faktor meningkatnya koordinasi gerakan tubuh dan 
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kekuatan otot. Ada berbagai macam tes yang biasa digunakan untuk mengukur 

kemampuan gerak dan sekaligus mengukur kemampuan fisik. Perkembangan 

kemampuan gerak pada anak-anak bisa di ketahui dengan cara, melalui 

pengetesan dan pengukuran kemampuan meloncat. 

2.3.3.1 Perkembangan Kemampuan Berlari 

Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur antara lain dengan cara 

mengukur kecepatannya. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjangnya langkah 

dan cepatnya irama langkah. Panjang langkah dipengaruhi oleh panjang kaki, 

sedangkan cepatnya irama dipengaruhi oleh otot-otot kaki. Pada anak besar 

pertumbuhan panjang kaki cukup cepat, demikian juga pertumbuhan jaringan 

ototnya terutama pada tahun-tahun terakhir. Dengan kecenderungan pertumbuhan 

tersebut sangat mendukung perkembangan kemampuan berlari. Kemampuan 

berlari meningkat cukup cepat pada masa anak besar (Sugiyanto dan Sudjarwo, 

1993: 119) 

2.3.3.2 Perkembangan Kemampuan Meloncat 

Kemampuan meloncat biasa digunakan sebagai perkiraan kekuatan tubuh 

dan juga bisa merupakan tes diagnostik dalam hal koordinasi gerak, 

perkembangan kemampuan meloncat berkaitan dengan baik disertai dengan 

peningkatan kekuatan yang baik akan menghasilkan kemampuan meloncat yang 

baik pula. Pada masa usia anak besar terjadi perkembangan kemampuan meloncat 

yang cukup cepat perkembangannya berbentuk peningkatan daya locat (semakin 

jauh atau semakin tinggi) dan berbentuk peningkatan kualitas bentuk gerakan. 
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Bentuk gerakan semakin baik atau semakin efisien ditinjau secara mekanik 

(Sugiyanto dan Sudjarwo,1993 : 121). 

Perbandingan kemampuan meloncat antara laki-laki dan perempuan 

sampai umur kurang lebih 9 tahun hanya sedikit perbedaan dan sesudahnya 

perbedaan. Perbandingan kemampuan loncat jauh tanpa awalan ada perbedaan 

dibanding dengan grafik perkembangan kemampuan loncat tegak, dapat dilihat 

bahwa grafik perkembangan kemampuan loncat tegak dapat dilihat bahwa 

perkembangan kemampuan loncat jauh tanpa awalan pada anak laki-laki 

berbentuk garis yang mendekati lurus, hal ini menunujukkan bahwa 

perkembangan yang terjadi iramanya tetap, sedangkan pada anak perempuan 

perkembangan yang cepat hanya terjadi samapai umur 12 dan sesudahnya mulai 

mengecil peningkatannya. 

2.3.3.3 Perkembangan Kemampuan Melempar 

Perkembangan kemampuan melempar yang terjadi pada anak besar, 

seperti halnya perkembangan kemampuan gerak lainnya meliputi 2 aspek 

perkembangan yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. 

Perkembangan yang bersifat kuantitatif yaitu anak semakin jauh kemampuan 

melemparnya dan besifat kualitatif yaitu kualitas gerakan melemparnya semakin 

baik atau semakin efisien. Kemampuan melempar bisa dinilai dengan cara 

mengukur jauhnya lemparan menggunakan bola dengan beberapa ukuran, juga 

menggunakan cara menilai melempar suatu sasaran. Sedangkan untuk menilai 

kemampuan yang bersifat kualitatif bisa menggunakan analisis sinematografis, 

yaitu analisis rekaman gambar gerakan untuk melihat kebenaran mekaniknya. 
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Kesimpulannya bahwa keterampilan gerak pada penelitian ini meliputi 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam perkembangan gerak anak 

SD (Sekolah Dasar) sesuai dengan kemampuan melempar, dalam hal ini 

kemampuan melempar ke sasaran. 

 

2.4 Teknik Melempar Bola 

Melempar adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan 

rounders dan bola kasti khususnya saat menjadi regu penjaga. Bila melempar 

tidak tepat dengan sasaran yang dituju maka sangat merugikan. Menurut Tim Bina 

Karya Grup (2000 : 51) dalam melempar ada beberapa teknik lemparan sesuai 

dengan lintasan bola, antara lain : 

a. Lemparan bola melambung (parabola) 

Peganglah bola di pangkal ruas jari tangan, di antara jari telunjuk, jari 

tengah, dan jari manis. Ketiganya saling memegang. Sedangkan jari kelingking 

dan ibu jari mengontrol bola agar tidak jauh. Ketika melempar, biasanya 

digunakan tangan kanan dengan kaki kiri berada di depan.setelah bola lepas dari 

tangan maka kaki kanan mengikuti atau melangkah ke depan. Pandangan mata 

menuju ke arah sasaran lemparan. 

 

 

 

 

Gambar 1. Lemparan melambung  
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b. Lemparan bola mendatar 

Pada dasarnya lemparan bola mendatar dilakukan dengan tangan kanan. 

Posisi badan tidak terlalu condong ke belakang. Pada saat melempar mendatar 

gerakan lengan diayun dari belakang ke depan dan tidak melebihi kepala. Lintasan 

bola mendatar ke arah dada teman yang dituju, sehingga bola mudah ditangkap. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lemparan mendatar 

c. Lemparan bola yang menyusur tanah 

Melempar bola menyusur tanah ini dapat dilakukan dengan dua cara 

berikut : bola dilempar menyusur tanah, posisi kaki ditekuk dan badan condong ke 

depan. Lengan pelempar memegang bola, lalu tarik tangan ke belakang. Ayunkan 

tangan ke depan mengarah ke bawah dan lemparkan bola. 

 

 

 

 

Gambar 3. Lemparan menyusur 
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Sedangkan pada permainan bola kasti yang dikutip Tim Abdi Guru (2007 : 

56) ada tiga teknik melempar bola kasti, yaitu melempar bola melambung, 

melempar bola mendatar atau lurus, dan melempar bola rendah.  

a. Melempar bola melambung 

Cara melakukan : 

1) Bola dipegang dengan tangan kanan 

2) Pandangan ditujukan pada arah sasaran lemparan 

3) Sikap badan sedikit condong ke belakang 

4) Ayunkan bola dari belakang menuju ke depan atas sehingga bola lepas dan 

melambung jauh 

5) Lakukan beberapa kali berpasangan dengan temanmu 

b. Melempar bola mendatar atau lurus 

Cara melakukan : 

1) Pandangan menghadap ke arah sasaran lemparan 

2) Bola dipegang dengan tangan kanan 

3) Kedua kaki dibuka saling ke depan dan lutut agak ditekuk 

4) Langkahkan kaki satu langkah, lalu lempar bola lurus ke arah depan 

5) Lakukan berulang-ulang berpasangan dengan temanmu 

c. Melempar bola rendah 

Cara melakukan : 

1) Langkahkan satu kaki ke depan 

2) Ayunkan bola dari atas menuju ke depan bawah hingga meluncur setinggi 

lutut penerima 
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3) Pandangan selalu menuju pada bola 

4) Lakukan berulang-ulang dengan pasanganmu 

Kesimpulannya, bahwa teknik melempar yang akan dikembangkan adalah 

teknik melempar dengan menggunkan bola kasti meliputi melempar  bola 

lambung, mendatar/lurus, dan rendah (menyusur) melalui pendekatan lingkungan 

sekitar sekolah. 

2.5 Pengertian Pendekatan dalam Pembelajaran  

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan 

tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 

mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan 

cakupan teoritis tertentu. Menurut Akhmat Sudrajat bahwa pembelajaran terdapat 

dua jenis pendekatan (http://smacepiring.wordpress.com/), yaitu: (1) pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered 

approach) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

guru (teacher centered approach). 

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang berpusat pada 

siswa dengan menggunakan sumber pembelajaran lingkungan sekitar sekolah. 

Lingkungan luar sekolah sebagai media pembelajaran dengan memanfaatkan 

tembok keliling sekolah, pohon-pohon yang besar atau tinggi dengan diberi batas 

ketinggian. Pemanfaatan lingkungan merupakan salah satu metode dan strategi 

pembelajaran yang sangat efektif dan efesien agar tujuan pembelajaran mudah 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/
http://smacepiring.wordpress.com/
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dicapai. Sehingga pendekatan ini termasuk dalam pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach). 

Hal ini senada dengan pandangan Montessori yang dikutip Badru Zaman 

(2008 : 18) yang menekankan pada pentingnya kondisi lingkungan yang bebas 

dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara 

optimal. Montessori juga mengembangkan alat-alat belajar yang memungkinkan 

anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Seperti pada pendidikan jasmani, 

berkebun dan belajar tentang alam. Dengan demikian pendidikan merupakan 

suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan 

sekedar mengajar. Spirit atau nilai-nilai dasar kemanusiaan itu berkembang 

melalui interaksi antara anak dengan lingkungannya. 

Kesimpulannya bahwa pendekatan lingkungan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang sangat efektif dan efesien bagi guru untuk memberikan 

pengetahuan dan pengalaman bagi siswa. Hal ini juga dapat digunakan dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah seperti memanfaatkan tembok keliling, 

pohon-pohon besar atau tinggi, atau media yang lain yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran melempar bola ke sasaran. Tentunya dengan diberi batas ketinggian 

tertentu sesuai yang ingin dicapai sehingga pembelajaran lebih aktif, inovatif, 

kreatif, dan menyenangkan.   

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pengembangan model pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang 

bersifat konvesional menjadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan melalui pendekatan pembelajaran yang komperhensif. Dengan 
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harapan adanya pengembangan model tersebut menjadikan referensi pembelajaran 

penjasorkes di sekolah.  Tujuan adanya pengembangan model pembelajaran 

adalah memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah selain lapangan yang dimiliki 

sekolah agar terlihat pembelajaran penjasorkes bervariasi tanpa menghilangkan 

tujuan pembelajaran penjasorkes sebenarnya, diantaranya untuk meningkatkan 

kesegaran dan kebugaran jasmani siswa. 

Pengembangan model pembelajaran ini dilaksanakan dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, seperti tembok keliling, pohon-pohon 

besar, dan sebagainya. Lingkungan sekitar sekolah dipilih untuk media 

pembelajaran, dikarenakan pembelajaran yang terdahulu terkesan monoton dan 

kurang inovatif tanpa ada media pembelajaran yang lebih variatif. Dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang dimaksud diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

terutama bagi siswa. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui pendekatan 

lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan pengalaman baru bagi siswa dan guru 

penjasorkes. 

Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran yang dimaksud adalah 

pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dengan ketinggian atau jarak yang 

berbeda (dari besar ke kecil, atau dari jarak ketinggian 1m, 2m, 3m, dst) dapat 

dijadikan variasi dalam proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Berikut skema kerangka berpikir : 
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Bagan 1. Skema kerangka pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kebutuhan 
Observasi lapangan dan persiapan alat 

dan bahan pembelajaran 

Uji coba I 

(skala kecil) 

Pengamatan 

(Observasi) 

Evaluasi hasil 

penelitian I 

Revisi hasil                

uji coba I 

 

Uji coba II             

(skala besar) 

Evaluasi hasil 

penelitian II 

 

Kesimpulan model 

pembelajaran 

Evaluasi model 

pembelajaran awal  



 

34 

 

BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis pengembangan (research - 

based development) yang tujuan penggunaannya untuk pemecahan masalah 

praktis yang berorientasi pada produk. Dalam penelitian ini adalah pengembangan 

model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah. Pengembangan yang dimaksud 

adalah pengembangan pada jarak ketinggian melempar melalui pemanfaatan 

lingkungan sekitar sekolah, seperti memanfaatkan tembok keliling, pohon-pohon 

besar sebagai media pembelajar tentunya disesuaikan dengan karakteristik 

perkembangan anak usia Sekolah Dasar (SD). 

 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Menurut Borg & Gall yang dikutip dari Petunjuk Pelaksanaan Program 

Penelitian Pemayungan (PKG PGSD UNNES,2010 : 4)  penelitian pengembangan 

adalah suatu proses yang banyak digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran, 

yang pada dasarnya prosedur penelitian pengembangan terdiri dari dua tujuan 

utama, yaitu: (1) mengembangkan produk dan, (2) menguji keefektifan produk 

untuk mencapai tujuan.  

Dalam pengembangan produk salah satunya adalah menghasilkan produk 

model pembelajaran penjasorkes di sekolah, adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 
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a. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. 

b. Mengembangkan bentuk produk awal sesuai materi yang dikembangkan 

berdasarkan pada kajian teorinya 

c. Evaluasi produk awal yang sudah dibuat oleh para ahli, dengan menggunakan 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan dua orang guru penjasorkes 

(teman sejawat) 

d. Melakukan uji coba skala kecil dengan menggunakan lembar evaluasi dan 

kuesioner tentang pelaksanaan ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti dalam pengembangan jarak ketinggian melempar dan sumber 

belajar yang bervariasi.  

e. Lakukan revisi produk pertama dari hasil evaluasi ahli dan teman sejawat dari 

uji coba skala kecil 

f.  Lakukan uji skala besar di lapangan, yaitu lingkungan sekitar sekolah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sudah direvisi  

g. Evaluasi dan analisis uji coba akhir di lapangan berdasarkan instrumen 

pengamatan dan angket / kuesioner 

h. Tentukan hasil penelitian dan kesimpulan pengembangan model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui pendekatan 

lingkungan sekitar sekolah pada siswa kelas III SD Negeri Jenggawur 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. 
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3.3 Uji Coba Produk 

Uji coba produk penelitian ini bertujuan untuk memperoleh efektifitas, 

efesiensi, dan kebermanfaatan dari produk yang dihasilkan. Langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pelaksanaan uji coba produk adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan dan segi pemanfaatan produk yang dikembangkan. Desain uji coba 

yang dilaksanakan terdiri dari : 

3.3.1.1 Evaluasi Ahli 

Sebelum pengembangan pembelajaran dikembangkan terlebih dahulu 

dievaluasi (validasi) oleh satu orang ahli pendidikan jasmani dan olahraga 

(Pembimbing Penjasorkes) dan dua orang ahli pembelajaran penjasokes (Guru 

Penjasorkes).  

Variabel yang dievaluasi oleh ahli adalah ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dengan modifikasi jarak ketinggian melempar dan 

perlengkapan sasarana (lapangan) yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah 

sebagai sumber belajar.  

Adapun hasil dari evaluasi para ahli dipergunakan sebagai acuan dasar 

pengembangan produk setelah ada revisi produk.  

3.3.1.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada tahapan ini produk yang telah dianalisis dan direvisi oleh para ahli 

diujicobakan kepada siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal sebanyak 10 siswa. Setelah diujicobakan siswa mengisi lembar 
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kuesioner (angket) tentang modifikasi pembelajaran yang merupakan model 

PAIKEM. 

3.3.1.3 Uji Lapangan 

Dari hasil uji coba kelompok kecil setelah dianalisis dan direvisi, 

diujicobakan kepada siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah 

Kabupaten Tegal sebanyak 30 siswa. Setelah pelaksanaan uji coba selesai siswa 

mengisi lembar kuesioner (angket) sebagai hasil akhir dari penelitian 

pengembangan. Dari hasil tersebut akan diambil sebuah kesimpulan. 

3.3.2 Subyek Penelitian  

Subyek penelitian yang terlibat dalam uji coba model pengembangan 

sebagai berikut : 

a. Satu orang ahli pendidikan jasmani dan olahraga (Pembimbing Penjasorkes) 

b. Dua orang ahli pembelajaran penjasokes (Guru Penjasorkes) 

c. Siswa yang terlibat uji coba skala kecil berjumlah 10 orang. 

d. Siswa yang terlibat dalam uji coba skala besar berjumlah 30 orang. 

 

3.4 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh adalah data numeric (angka) yang diperoleh dari 

hasil observasi dan kuesioner yang kemudian diinterpretasikan kedalam data 

kualitatif. 

  

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner 

(angket) tertutup dengan 4 pilihan jawaban dan lembar observasi berbentuk skala 



 

38 

 

1 sampai 5 dengan cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. Lembar 

evaluasi digunakan untuk menghimpun data dari para ahli (dosen penjasorkes dan 

ahli pembelajaran) dengan model yang dikembangkan apakah sudah efektif dan 

efisien untuk pembelajaran penjasorkes. Sedangkan kuesioner untuk siswa yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil evaluasi ahli dalam pelaksanaan 

setelah uji coba. Kuesioner yang akan diberikan meliputi aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  Berikut instrumen penelitiannya : 

3.5.1 Instrumen Pendahuluan (Analisis Kebutuhan) 

a. Karakteristik dan kelayakan lokal lingkungan fisik luar sekolah sebagai tempat 

pengembangan model 

b. Sejauhmana motivasi peserta didik dalam aktivitas gerak dalam penjasorkes 

selama ini di SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal 

c. Sudah pernahkah guru mengembangkan model pembelajaran pada prasarana 

yang digunakan (alat) dengan pendekatan lingkungan fisik luar sekolah yaitu 

lingkungan sekitar sekolah 

d. Sejauhmana efektifitas dan efesiensi pengembangan modifikasi ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti  

3.5.2 Instrumen Evaluasi oleh Para Ahli 

a. Kesesuaian teknik ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

b. Kejelasan petunjuk model yang dikembangkan 

c. Kesesuaian prasarana dan sarana yang digunakan 

d. Mendorong perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, dan fisik 

e. Ketepatan pemilihan model ditinjau dari berbagai aspek 
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f. Ketepatan penerapan metode dan strategi pembelajaran 

g. Kemudahan model pembelajaran yang dikembangkan 

3.5.3 Instrumen Kuesioner untuk Peserta Didik 

a. Tingkat kesulitan peserta didik dalam melaksanakan model pembelajaran baik 

secara teknik maupun peraturan yang diberlakukan 

b. Sejauhmana peningkatan peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan, baik secara kognitif, afektif, psikomotorik, dan fisik 

c. Sejauhmana pengaruh sosial peserta didik setelah melakukan model yang 

dikembangkan 

d. Sejauhmana kemampuan peserta didik dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui pendekatan lingkungan 

sekitar sekolah. 

3.5.4 Penilaian Materi pada Uji Coba  

a. Ketetapan teknik ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

dengan jarak ketinggian yang dimodifikasi 

b. Peraturan baku tentang prasarana dan sarana yang digunakan 

c. Keefektifitasan pengembangan model pembelajaran 

3.5.5 Penilaian Prasarana dan Sarana pada Uji Coba 

a. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah, yaitu memanfaatkan lingkungan 

sekitar sekolah 

b. Pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dimodifikasi 

c. Penggunaan bola kasti sebagai salah satu media pembelajaran 
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3.6 Analisa Data 

Untuk menganalisa data diperlukan suatu teknik analisis yang sesuai 

dengan bentuk data yang terkumpul. Data yang terkumpul dalam penelitian ini 

berupa data numeric (angka) maka menggunakan teknik statistik deskriptif dengan 

analisis deskriptif prosentase. Kemudian instrumen yang sudah valid dan reliabel 

digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang terkumpul dikelompokkan 

berdasarkan nomor pertanyaan dan alternatif jawaban. Persentase alternatif 

jawaban dihitung menggunakan : 

x100%
sampelseluruh  jumlah 

jawaban alternatifjumlah 
jawaban  Presentase   

Kriteria persentase berdasarkan Moh. Ali dalam skripsi Wiro Sudono 

(2007 : 34) adalah sebagai berikut : 

76 % sampai dengan 100 % : baik 

56 % sampai dengan 75 % : cukup baik 

46 % sampai dengan 55 % : kurang baik 

Kurang dari 45 % : tidak baik 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

 

4.1. Penyajian Data Hasil Uji Coba Skala Kecil 

4.1.1 Diskripsi Draf Produk Awal 

Produk yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran Penjasorkes 

adalah model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti yang dimodifikasi melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah untuk 

siswa kelas III SD Negeri Penusupan 03 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. 

Sebelumnya penelitian dimulai, terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Analisis tujuan dan karakteristik ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti untuk anak Sekolah Dasar (SD). 

2. Analisis  karakteristik siswa Sekolah Dasar (SD). 

3. Mengkaji literatur tentang prinsip-prinsip atau cara mengembangkan model 

pembelajaran yang dimodifikasi melalui pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah. 

4. Menetapkan prinsip-prinsip untuk pengembangan model modifikasi melalui 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah. 

5. Menetapkan tujuan isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. 

6. Pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. 

7. Menyusun produk awal model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti. 
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Setelah melalui proses desain maka dihasilkan produk awal model 

pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang 

disesuaikan untuk siswa kelas III Sekolah Dasar. Berikut ini adalah draf produk 

awal ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang belum 

divalidasi oleh ahli dan guru Penjasorkes SD : 

Draf Awal Pelaksanaan Uji Coba Skala Kecil 

(Jumlah siswa 10 anak) 

 

Guru mempersiapkan daerah lapangan sebagai pembatas aktivitas siswa 

dan mengatur jarak lempar dari 1m, 1,5m, dan 2m dengan ketinggian ring 1m, 

1,5m, dan 2m.  Siswa satu per satu dengan jarak dan ketinggian mulai dari 1m 

melempar ke sasaran dengan lempar bola melambung, mendatar, dan menyusur 

tanah sampai batas waktu yang ditentukan dan terus menerus berkelanjutan. 

Kemudian dilanjutkan dengan jarak dan ketinggian 1,5m, dan  terakhir 2m. Begitu 

seterusnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Gambar 4. Lapangan ketepatan melempar ke sasaran dengan jarak dan 

ketinggian yang ditentukan 

2 m 

1.5 m 

1 m 

 2 m 

 1.5 m 

 1 m 
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4.1.2 Validasi Ahli 

Draf produk awal model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli yaitu satu orang 

ahli yang berasal dari dosen, yaitu Ibu Rumini, S.Pd, M.Pd dan dua ahli 

pembelajar Penjasorkes (Tim Expert) yaitu Bapak Subechi, S.Pd dan Bapak 

Kuntoro, S.Pd. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draf produk awal 

model ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti, dengan disertai 

lembar evaluasi untuk ahli dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 

Lembar evaluasi berupa koesioner yang berisi aspek kualitas model ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti, saran serta komentar dari ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar (SD) terhadap model 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti. Hasil evaluasi berupa 

nilai dari aspek kualitas model ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti dengan menggunakan Skala Likert mulai 1 sampai 5. Lembar evaluasi untuk 

kualitas model ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

 

4.2. Hasil Analisis Data Uji Coba Skala Kecil 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para ahli dan siswa 

merupakan data awal untuk menyatakan apakah produk model ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti layak digunakan dengan 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah. Adapun jumlah siswa yang mengikuti uji 

coba skala kecil sebanyak 10 anak. Berikut ini adalah hasil pengisian kuesioner 

dari para ahli dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar (SD). 
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Tabel 1.  

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. 
Alternatif 

Jawaban 

Ahli 

Penjasorkes 

 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 1 

Ahli  

Pembelajar 

Penjasorkes 2 

1. Tidak baik 0 0 0 

2. Kurang baik 0 0 0 

3. Cukup baik 4 5 5 

4. Baik  10 10 7 

5. Baik sekali 1 0 3 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

  

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes dapat disimpulkan bahwa menurut 

pendapat ahli penjasorkes ada 4 aspek yang dinyatakan cukup baik, ahli 

pembelajar penjasorkes 1 maupun 2 mengatakan ada 5 aspek yang dinyatakan 

cukup baik. Hal ini yang menjadikan model pembelajaran perlu diperbaiki karena 

ada beberapa alternatif jawaban masih menyatakan cukup baik. Oleh karena itu 

perlu ada revisi lebih lanjut agar pengembangan model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti menjadi efektif. Hasil evaluasi ahli 

untuk kualitas model ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Sedangkan hasil analisis tiap ahli secara keseluruhan, diperoleh bahwa 

model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

sudah termasuk baik. Hal ini dapat dilihat prosentase jawaban para ahli dalam 

diagram batang berikut ini : 
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Diagram 1 

Diagram Rekapitulasi Prosentase Jawaban Ahli 
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Sesuai dengan diagram di atas, menurut ahli Penjasorkes mengatakan 

bahwa 73 % model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti baik dan ahli pembelajar Penjasorkes 1 maupun 2 berpendapat bahwa 

67 % menyatakan pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke 

sasaran menggunakan bola kasti cukup baik. Masukan berupa saran dan komentar 

pada produk pengembangan ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti, sangat diperlukan untuk perbaikan terhadap model tersebut. Saran perbaikan 

model dan komentar umum untuk kualitas model ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dapat di lihat pada lampiran 7. 

Setelah produk pengembangan ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti divalidasi oleh ahli dan pembelajar Penjasorkes, maka 

dilakukan revisi sesuai kebutuhan perbaikan. Perbaikan revisi tersebut diuji 

cobakan kepada kelompok kecil yaitu siswa kelas III SD Negeri Jenggawur 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang berjumlah 10 orang. 
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Data yang diperoleh dari uji coba skala kecil digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan revisi produk sebelum digunakan pada uji lapangan. Data tersebut 

dikategorikan ke dalam tiga aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, 

dan afektif. Berikut rekapitulasi hasil kuesioner skala kecil : 

Tabel 4.  

Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

Dapat memahami materi ketepatan melempar ke 

sasaran 

Sudah pernah diajarkan oleh guru penjasorkes 

latihan ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti   

Latihan ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dapat mendorong siswa 

lebih aktif bergerak 

Melakukan pemanasan sebelum latihan dengan baik 

Dapat memahami aturan-aturan permainan dengan 

baik. 

100 % 

 

90 % 

 

 

80 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, diperoleh prosentase jawaban 

yang sangat memuaskan. Untuk itu pada aspek ini, siswa telah dapat 

melaksanakan dengan baik semua pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti di lingkungan sekitar sekolah. Sehingga ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti pada latihan ini sangat efektif untuk 

siswa sekolah dasar. 
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Tabel 5. 

Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat melakukan lemparan bola melambung dengan 

baik  

Dapat melakukan lemparan bola mendatar dengan baik 

Dapat melakukan lemparan bola menyusur tanah 

dengan baik  

Dapat melakukan semua rangkaian lemparan dengan 

baik  

Dapat melakukan tepat sasaran dalam melempar bola ke 

dalam “ring”  

70 % 

 

90 % 

40 % 

 

70 % 

 

60 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 
 

Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik siswa, disimpulkan bahwa pada 

pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran dengan menggunakan bola kasti 

kurang memuaskan. Hal ini ditemukan ada beberapa siswa dalam latihan atau 

kegiatan belum maksimal, seperti melakukan lemparan bola menyusur ke tanah 

dan melempar tepat ke dalam “ring”. Untuk itu pada aspek ini perlu ada revisi 

atau perbaikan model pembelajaran.  

Tabel 6.  

Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Siswa merasa senang melakukan serangkaian 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti 

Siswa merasa tertarik melakukan latihan ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang 

diadakan di lingkungan sekitar sekolah 

Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan 

kegiatan ketepatan melempar ke sasaran 

Siswa tidak merasa bosan dalam melakukan 

kegiatan ketepatan melempar ke sasaran  

Selama kegiatan berlangsung, siswa merasa senang 

tidak terbebani oleh apapun 

90 % 

 

 

 90 % 

 

 

100 % 

 

90 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 
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Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, disimpulkan bahwa 10 siswa 

yang mengikuti pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti 90 % siswa sudah merasa senang dan tertarik melakukan model permainan 

ketepatan melempar di lingkungan sekitar sekolah.   

Tabel 7. 

Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

No. Aspek penilaian 
Jumlah total 

Siswa 

Jumlah siswa 

menjawab “ya” 

Prosentase 

siswa 

1. Kognitif 10 9 90 % 

2. Psikomotorik 10 6 60 % 

3. Afektif 10 1 90 % 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh aspek terlihat sudah baik, 

akan tetapi ada beberapa teknik yang kurang maksimal khususnya pada aspek 

psikomotorik. Oleh karena itu perlu ada revisi model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti tersebut agar pengembangan model 

pembelajaran dapat berhasil menjadi pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

 

4.3. Revisi Produk Awal (Uji Coba Skala Kecil) 

Berdasarkan saran dari ahli dan pembelajar Penjasorkes Sekolah Dasar 

pada produk atau model seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat segera 

dilaksanakan revisi produk. Proses revisi produk berdasarkan saran dari ahli dan 

pembelajar Penjasorkes sebagai berikut : ada beberapa teknik ketepatan melempar 

ke sasaran menggunakan bola kasti yang perlu diganti dengan yang lebih 
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bervariatif dan menantang. Oleh karena itu teknik ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti perlu direvisi atau dikaji ulang. 

 

4.4. Penyajian Data Hasil Uji Skala Besar 

4.4.1 Diskripsi Produk Kedua 

Setelah melalui revisi dari para ahli dan hasil kuesioner siswa, maka 

produk awal dirubah menjadi model pembelajaran yang efektif dan lebih aktif 

Revisi produk yang semula melempar dengan jarak dan ketinggian “ring” yang 

sama, ditambahi dengan variasi antara jarak melempar dengan ketinggian “ring”.  

Sehingga ada kombinasi teknik ketepatan melempar ke sasaran yang lebih 

menantang dan lebih menarik. 

4.4.2 Hasil Analisis Data Uji Lapangan (Skala Besar) 

Data hasil uji coba skala kecil yang sudah direvisi akan diterapkan pada 

kelompok skala besar yang berjumlah 20 siswa. Hasil analisis data skala besar 

merupakan pedoman untuk menyatakan apakah produk model ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti efektif digunakan di lingkungan 

sekitar sekolah. Berikut hasil pengisian kuesioner dari para ahli : 

Tabel 8.  

Rekapitulasi Hasil Kuesioner Ahli 

No. 
Alternatif 

Jawaban 

Ahli 

Penjasorkes 

 

Ahli 

Pembelajar 

Penjasorkes 1 

Ahli  

Pembelajar 

Penjasorkes 2 

1. Tidak baik 0 0 0 

2. Kurang baik 0 0 0 

3. Cukup baik 0 0 0 

4. Baik  15 9 2 

5. Baik sekali 0 6 13 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011  
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Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh ahli 

Penjasorkes dan pembelajar Penjasorkes yang dilakukan siswa kelas III SD 

Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dapat disimpulkan 

bahwa dari tiga ahli menyatakan bahwa pengembangan model pembelajaran 

sudah masuk dalam kategori penilaian sangat baik. Ini terlihat ada peningkatan 

yang signifikan, bahwa pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar 

ke sasaran menggunakan bola kasti efektif digunakan di lingkungan sekitar 

sekolah. Hasil evaluasi ahli untuk kualitas ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dapat dilihat pada lampiran 12. 

Sedangkan hasil analisis tiap ahli secara keseluruhan, diperoleh bahwa 

model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat prosentase jawaban para ahli dalam 

diagram batang berikut ini : 

Diagram 2 

Diagram Rekapitulasi Prosentase Jawaban Ahli 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ahli Penjasorkes Ahli Pembelajar 
Penjasorkes 1

Ahli Pembelajar 
Penjasorkes 2

100%
100% 100%

p
ro

se
n

ta
se

 ja
w

ab
an

 
 

Sesuai dengan diagram di atas, ahli penjasorkes menyatakan bahwa secara 

keseluruhan pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti sudah sangat baik dan efektif dilaksanakan di lingkungan 
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sekitar sekolah dan cocok sekali untuk melatih keseimbangan statis anak sekolah 

dasar. 

Sedangkan pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke 

sasaran menggunakan bola kasti menurut hasil pengamatan ahli pembelajar dan 

siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, yang 

berjumlah 20 orang, sebagai berikut :  

Tabel 9.  

Rekapitulasi Aspek Kognitif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

Dapat memahami materi ketepatan melempar ke 

sasaran 

Sudah pernah diajarkan oleh guru penjasorkes latihan 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti   

Latihan ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dapat mendorong siswa 

lebih aktif bergerak 

Melakukan pemanasan sebelum latihan dengan baik 

Dapat memahami aturan-aturan permainan dengan 

baik. 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek kognitif siswa, terlihat semua siswa telah dapat 

melaksanakan semua kegiatan dalam pembelajaran ketepatan melempar ke 

sasaran menggunakan bola kasti. Dalam hal ini semua aspek kognitif telah 

tercapai dengan memuaskan.  
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Tabel 10.  

Rekapitulasi Aspek Psikomotorik Siswa 

No. Indikator pertanyaan 

Prosentase 

Jawaban 

Siswa  

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dapat melakukan lemparan bola melambung dengan 

baik  

Dapat melakukan lemparan bola mendatar dengan baik 

Dapat melakukan lemparan bola menyusur tanah 

dengan baik  

Dapat melakukan semua rangkaian lemparan dengan 

baik  

Dapat melakukan tepat sasaran dalam melempar bola ke 

dalam “ring” 

95 % 

 

100 % 

95 % 

 

100 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 
 

Dari hasil rekapitulasi aspek psikomotorik siswa, diperoleh banyak kegiatan 

di aspek psikomotorik hasilnya sudah memuaskan. Walaupun ada beberapa siswa 

yang belum maksimal. 

Tabel 11.  

Rekapitulasi Aspek Afektif Siswa 

No. Indikator pertanyaan 
Prosentase 

Jawaban Siswa  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Siswa merasa senang melakukan serangkaian 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti 

Siswa merasa tertarik melakukan latihan ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang 

diadakan di lingkungan sekitar sekolah 

Siswa bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan 

ketepatan melempar ke sasaran 

Siswa tidak merasa bosan dalam melakukan kegiatan 

ketepatan melempar ke sasaran  

Selama kegiatan berlangsung, siswa merasa senang 

tidak terbebani oleh apapun 

100 % 

 

 

 100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

 

Dari hasil rekapitulasi aspek afektif siswa, diperoleh seluruh siswa 

menyatakan proses pembelajaran sangat menyenangkan dan menarik. Sehingga 

model pembelajaran ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran. 
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Tabel 12.  

Rekapitulasi Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

No. Aspek penilaian 
Jumlah total 

Siswa 

Jumlah siswa 

menjawab “ya” 

Prosentase 

siswa 

1. Kognitif 20 20 100 % 

2. Psikomotorik 20 19 95 % 

3. Afektif 20 20 100 % 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

  

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tiga aspek penilaian sudah 

menunjukkan hasil yang signifikan dibanding dengan hasil sebelumnya. Oleh 

karena itu model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah dinyatakan layak digunakan 

untuk siswa-siswa Sekolah Dasar (SD). Karena model pembelajaran tersebut 

sudah berhasil menjadi pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

 

4.5. Prototipe Produk  

Berdasarkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti yang telah dimodifikasi, dapat diambil garis besar bahwa model 

pembelajaran yang telah dibuat sangat efektif diterapkan di lingkungan sekitar 

sekolah dan dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran untuk 

meningkatkan keseimbangan statis anak dengan ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti. 

Produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran 

penjasorkes melalui berbagai pendekatan lingkungan fisik luar sekolah. Hal ini 
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terbukti setelah produk awal direvisi, model ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti mendapat tanggapan yang positif dari ahli pembelajar 

maupun bagi siswa. Karena merupakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

menyenangkan, tidak membosankan dan tidak monoton. 

Hal ini dapat dijadikan alternatif model pembelajaran Penjasorkes untuk 

melatih ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti anak usia 8 – 10 

tahun. Berikut hasil rekapitulasi semua hasil penelitian : 

Tabel 13.  

Rekapitulasi Hasil Analisis Keseluruhan 

No. Hasil Analisis Hasil penelitian  

1. Evaluasi Ahli  

 Ahli Penjasorkes 87 %  model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik, maka layak 

digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 1 84 %  model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik sekali, maka 

layak digunakan 

 Ahli Pembelajar Penjasorkes 2 84 % model pembelajaran sudah 

termasuk kategori baik sekali, maka 

layak digunakan 

2. Uji Coba Kelompok Kecil 80 % jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan  

3. Uji Coba Kelompok Besar 98 % jawaban siswa menyatakan 

“ya”, maka model pembelajaran 

layak digunakan 

    Sumber : Data Penelitian Penjasorkes 2011 

  

Oleh karena itu modifikasi model ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dengan pendekatan lingkungan sekitar sekolah sangat 

berkesan, menyenangkan, lebih aktif, dan dapat meningkatkan kesegaran jasmani 
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anak. Hal ini terlihat dari prosentase kemampuan siswa dalam melaksanakan 

semua aturan permainan dengan baik. Dan model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dengan melalui pendekatan 

lingkungan sekitar sekolah bagi siswa kelas III SD Negeri Jenggawur Kecamatan. 

Pangkah Kabupaten Tegal layak dan efektif digunakan sebagai salah satu 

alternatif model pembelajaran. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 

5.1 Kajian Prototipe Produk 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang dimodifikasi melalui 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah siswa kelas III SD Negeri Jenggawur 

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, disimpulkan layak dan efektif digunakan 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran Penjasorkes. Pengembangan 

model pembelajaran ini telah divaliditasi oleh ahli Penjasorkes dan ahli 

pembelajar Penjasorkes melalui dua  uji coba, yaitu uji coba skala kecil dengan 

jumlah 10 siswa, dan uji skala besar (lapangan) dengan jumlah 20 siswa. 

Adapun hasil revisi produk awal yang kemudian dikembangkan untuk uji 

lapangan adalah : Revisi produk yang semula melempar dengan jarak dan 

ketinggian “ring” yang sama, ditambahi dengan variasi antara jarak melempar 

dengan ketinggian “ring”.  Sehingga ada kombinasi teknik ketepatan melempar ke 

sasaran yang lebih menantang dan lebih menarik. 

  

5.2 Saran Pemanfaatan, Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut 

5.2.1 Saran Pemanfaatan 

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam hal pengembangan model 

pembelajaran yang telah dilakukan adalah : 
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a. Pemilihan lingkungan sebagai sumber belajar harus menyesuaikan dengan 

kondisi dan situasi sekolah. Dalam hal ini lokasi dekat dengan lingkungan 

sekolah. 

b. Sebelum model pembelajaran ini dilaksanakan, sebaiknya guru memberikan 

penjelasan tujuan dan manfaat model pembelajaran 

c. Penggunaan model pembelajaran ini harus memperhatikan faktor keamanan 

dan keselamatan alat, media belajar, dan sumber belajar yang digunakan 

d. Pemanfaatan lingkungan fisik luar sekolah harus disesuaikan dengan model 

pembelajaran 

 

5.2.2 Diseminasi dan Pengembangan Lebih Lanjut 

Pengembangan model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dapat didiskusikan atau disebarluaskan melalui KKG 

Penjasorkes baik tingkat Daerah maupun tingkat Propinsi. Model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui pendekatan 

lingkungan sekitar sekolah perlu di diseminasikan oleh guru-guru Penjasorkes di 

Indonesia sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang PAIKEM. 

Untuk kesempurnaan model pembelajaran ini, perlu dikaji kembali dan 

dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai macam lingkungan fisik luar sekolah. 

Model ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru 

Penjasorkes dan sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga pengembangan 

model pembelajaran ini tidak cukup berhenti disini, tetapi terus dikembangkan 

dan didiseminasikan kepada seluruh guru-guru Penjasorkes di seluruh pelosok 

tanah air. 
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Standar Kompetensi 

1. Mempraktekkan berbagai kombinasi gerak dasar melalui permainan dan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya  

 

Kompetensi Dasar 

1.3 Mempraktekan kombinasi gerak dasar melempar, menangkap, dan menendang 

dengan koordinasi yang baik dalam permainan sederhana, serta aturan dan kerjasama  

 

1. Konsep Model Pengembangan 

Konsep model pengembangan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah 

model pembelajaran melalui ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti 

yang dikembangkan melalui pendekatan lingkungan sekitar sekolah dengan 

pemanfaatan pohon-pohon besar yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Adapun 

desain model pembelajarannya sebagai berikut : 

a. Uji coba skala kecil, diikuti sebanyak 10 anak 

b. Uji coba skala besar, diikuti sebanyak 20 anak  

 

 

 

 

 

 

1.1 Uji Coba Skala Kecil  

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KETEPATAN MELEMPAR  

KE SASARAN MENGGUNAKAN BOLA KASTI MELALUI PENDEKATAN 

LINGKUNGAN SEKITAR SEKOLAH SISWA KELAS III SD NEGERI 

JENGGAWUR KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL  

TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 
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Teknik pelaksanaan uji skala kecil yaitu guru mempersiapkan daerah lapangan 

sebagai pembatas aktivitas siswa dan mengatur jarak lempar dari 1m, 1,5m, dan 2m 

dengan ketinggian ring 1m, 1,5m, dan 2m.  Siswa satu per satu dengan jarak dan 

ketinggian mulai dari 1m melempar ke sasaran dengan lempar bola melambung, 

mendatar, dan menyusur tanah sampai batas waktu yang ditentukan dan terus 

menerus berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan jarak dan ketinggian 1,5m, 

dan  terakhir 2m. Begitu seterusnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Lapangan ketepatan melempar ke sasaran dengan jarak dan ketinggian 

yang ditentukan 

 

 

 

1.2 Uji Lapangan (Skala Besar) 

2 m 

1.5 m 

1 m 

 2 m 

 1.5 m 

 1 m 
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Teknik pelaksanaan uji skala kecil yaitu guru mempersiapkan daerah lapangan 

sebagai pembatas aktivitas siswa dan mengatur jarak lempar dari 1m, 1,5m, dan 2m 

dengan ketinggian ring 1m, 1,5m, dan 2m. Siswa satu per satu dengan jarak dan 

ketinggian mulai dari 1m melempar ke samping kanan, ke tengah, dan ke samping 

kiri dengan lempar bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah sampai batas 

waktu yang ditentukan dan terus menerus berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan 

dengan jarak dan ketinggian 1,5m, dan  terakhir 2m. Hal ini dilakukan tiga kali 

latihan tiap jarak dan ketinggian.   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 Gambar 2. Lapangan ketepatan melempar ke sasaran dengan jarak dan 

ketinggian yang ditentukan 

 

 

 

 

 

2 m 

1.5 m 

1 m 

 2 m 

 1.5 m 

 1 m 
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1.3 Ketentuan Permainan  

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dalam melatih ketepatan melempar ke 

sasaran menggunakan bola kasti sebagai model pembelajaran Penjasorkes sebagai 

berikut : 

a. Fasilitas dan Peralatan 

1. Sarana  

Sarana yang digunakan adalah lingkungan sekitar sekolah yaitu dengan 

memanfaatkan pohon besar yang ada di sekitar sekolah.  

 

 

 

 Gambar 3. Pohon 

2. Prasarana 

Prasarana yang digunakan antara lain : 

a) Bendera Kecil 

Bendera kecil digunakan untuk membatasi daerah lapangan permainan 

termasuk start dan finish, sehingga siswa akan bergerak sesuai dengan 

batasan bendera.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Bendera kecil 
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b) Gamping, Tali Rafia dan Pasak 

Gamping, tali rafia dan pasak digunakan sebagai pembatas lapangan dan 

sebagai batas jarak lemparan 1 m, 1,5 m, dan 2 m. 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Gamping, tali rafia dan pasak 

 

c) Pohon, digunakan sebagai media ketepatan melempar ke sasaran yang 

berada di lingkungan sekitar sekolah. 

 

 

 

 

 Gambar 6. Pohon 

d) Bola Kasti dan Keranjang 

Digunakan sebagai media dalam melempar ketepatan ke sasaran, 

sedangkan keranjang sebagai ring dalam melempar 

 

 

 

                     

Gambar 7. Bola kasti 
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e) Peluit dan Stopwatch  

 Peluit dan stopwatch digunakan untuk memberi aba-aba dan menghitung 

waktu yang digunakan. 

 

 

 

 

                  Gambar 8. Peluit dan stopwatch 

 

 

b. Aturan Pelaksanaan   

Setiap anak berlomba-lomba untuk melempar bola kasti tepat ke sasaran 

dengan jarak dan ketinggian yang telah ditentukan sampai batas waktu yang 

ditentukan. Setiap siswa harus melakukan lempar bola melambung, mendatar dan 

menyusur dari masing-masing jarak dan ketinggian mulai dari 1 m,  1,5 m, dan 2 

m.  

c. Pemandu  

Pemandu dilakukan oleh seorang guru Penjasorkes yang bertugas memimpin 

jalannya permainan. 

 

2. Prosedur Pengembangan  

a. Melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi, termasuk 

observasi lapangan dan kajian pustaka. Langkah awal ini dilakukan untuk analisis 

kebutuhan yang bertujuan untuk menentukan apakah model pembelajaran yang 

dibuat memang dibutuhkan atau tidak.  

b. Mengembangkan bentuk produk awal yaitu mengembangkan model 

pembelajaran skala kecil  
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c. Evaluasi skala kecil yang merupakan hasil pengamatan oleh para ahli yaitu 

seorang ahli pendidikan jasmani dan olahraga dan dua orang guru Penjasorkes 

serta hasil kuesioner siswa.  

d. Hasil evaluasi skala kecil digunakan sebagai model pembelajaran untuk skala 

besar di lapangan 

e. Evaluasi skala besar merupakan hasil pengamatan oleh ahli Penjasorkes dan 

kuesioner siswa yang telah dibagikan 

f. Hasil akhir evaluasi skala besar dijadikan kesimpulan dari pengembangan model 

pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah 
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Lampiran 2 

DAFTAR SISWA UJI SKALA KECIL KELAS III SD NEGERI JENGGAWUR 

KEC. PANGKAH KABUPATEN TEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. NAMA 

1 FAJAR DEA E. 

2 MOH. IRFAN 

3 IDAM KHOLID 

4 SOFIYA Y. 

5 MAFROHATUS S. 

6 AL AUFI 

7 DEA MUTIARA 

8 SUHELA PERMATA B. 

9 NUR FADILAH 

10 PURWATI 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA 

UJI COBA SKALA KECIL 

 

 

Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan  memberi tanda (√) 

pada jawaban tersedia 

 

 

No. 
 

Pertanyaan 

 

 

Ya 
  

Tidak 
 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

KOGNITIF 

Apakah kamu memahami materi ketepatan melempar ke sasaran? 

Apakah ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti yang 

kamu lakukan sudah diajarkan oleh guru penjasorkes ? 

Apakah latihan ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti di lingkungan sekitar sekolah dapat mendorong kamu lebih aktif 

bergerak ? 

Apakah sebelum latihan kamu melakukan pemanasan terlebih dahulu 

? 

Apakah dalam ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti kamu memahami aturan pelaksanaan ? 

  

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

PSIKOMOTOR 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola melambung dengan 

baik ? 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola mendatar dengan baik? 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola menyusur tanah dengan 

baik ? 

Apakah kamu dapat melakukan semua rangkaian lemparan dengan 

baik ? 

Apakah kamu tepat sasaran dalam melempar bola ke dalam  “ring” ? 
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11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

AFEKTIF 

Apakah kamu senang melakukan serangkaian aktivitas melempar bola 

menggunakan bola kasti tadi ? 

Apakah menurut kamu, kegiatan melempar bola tepat ke sasaran di 

lingkungan sekitar sekolah menarik ? 

Apakah kamu sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan tadi ? 

Apakah selama kegiatan berlangsung, kamu merasa bosan ? 

Apakah selama kegiatan berlangsung, kamu merasa senang tidak 

terbebani oleh apapun ? 

  

 

Skor Penilaian : 

Jawaban “Ya” mendapat skor 2 

Jawaban “Tidak” mendapat skor 1 
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Lampiran 4  

                 

HASIL PENELITIAN KUESIONER SISWA 

UJI SKALA KECIL 
                 

NO. NAMA 

BUTIR PERTANYAAN  

Aspek Kognitif Aspek Psikomotorik Aspek Afektif 

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

1 FAJAR DEA E. 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

2 MOH. IRFAN 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

3 IDAM KHOLID 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

4 SOFIYA Y. 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

5 MAFROHATUS S. 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

6 AL AUFI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

7 DEA MUTIARA 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

8 SUHELA PERMATA B. 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 NUR FADILAH 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

10 PURWATI 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR EVALUASI AHLI UJI COBA SKALA KECIL 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok : Latihan Ketepatan Melempar ke Sasaran Menggunakan 

Bola Kasti  

Sasaran Program : Siswa Kelas III SDN Jenggawur 

Evaluator :   ............................................................................  

Tanggal :  ............................................................................  

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, sebagai 

ahli Penjasorkes terhadap model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah yang efektif dan inovatif untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SD 

yang kami kembangkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak / Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai petunjuk di bawah ini : 

1. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti, komentar dan saran umum, serta kesimpulan. 

2. Rentangan penilaian mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara memberi tanda “√ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan :  1. Tidak baik 

   2. Kurang baik 

   3. Cukup baik 

   4. Baik 

   5. Sangat baik 
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3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan 

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. 

No. Aspek Yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

Kejelasan petunjuk ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti 

Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

Kesesuaian bentuk/model ketepatan melempar ke sasaran 

untuk dilakukan siswa 

Kesesuaian bentuk/model ketepatan melempar ke sasaran 

dengan karakteristik siswa. 

Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa 

Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 

Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 

Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 

Dilakukan siswa yang trampil maupun tidak trampil 

Dilakukan siswa putra maupun putri 

Mendorong siswa aktif bergerak 

Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti di lingkungan 

sekitar sekolah. 

Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran dengan pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah 
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Lampiran 6 

 

HASIL EVALUASI AHLI PADA UJI COBA SKALA KECIL 

 

No. Aspek yang di nilai 

Skor Penilaian  

Ahli dan Guru 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan standar kompetensi 5 4 5 

2. Kejelasan dengan kompetensi dasar 4 4 3 

3. Kejelasan petunjuk ketepatan melempar 3 3 4 

4. Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 4 4 4 

5. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 3 4 4 

6. Kesesuaian bentuk / model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti untuk dilakukan siswa SD 

4 3 3 

7. Kesesuaian bentuk / model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti dengan karakteristik siswa SD 

4 4 4 

8. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani 

siswa 
4 4 4 

9. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 3 3 3 

10. Mendorong perkembangan aspek psikomotor 

siswa 
4 4 4 

11. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 3 3 

12. Dapat dilakukan siswa putra maupun putri 3 3 3 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 4 

14. Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti 

4 4 5 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti melalui pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah 

4 4 5 

 

Keterangan : A1 :  Ahli Penjasorkes 

 G1 : Guru Penjasorkes I 

 G2 : Guru Penjasorkes II 
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Lampiran 7 

 

SARAN DAN KOMENTAR PENGEMBANGAN MODEL 

PEMBELAJARAN KETEPATAN MELEMPAR KE SASARAN 

MENGGUANAKAN BOLA KASTI UJI COBA SKALA KECIL 

 

A. Saran Untuk Perbaikan Model Pengembangan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan pada kolom 

2 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 
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B. Komentar dan Saran Umum 

 

No Responden Ahli Saran 

1. Ahli Penjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahli Pembelajaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahli Pembelajaran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan : 

Model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dalam 

penjasorkes ini dapat dinyatakan : 

d. Layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil tanpa revisi 

e. Layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil dengan revisi sesuai saran 

f. Tidak layak untuk digunakan/ uji coba skala kecil. 

 

 Tegal, ......................... 

     Evaluator  

 

 

 

     (.................................) 
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Lampiran 8 

DAFTAR SISWA UJI SKALA BESAR KELAS III SD NEGERI JENGGAWUR 

KEC. PANGKAH KABUPATEN TEGAL 

 

NO. NAMA 

1 FEBRIANTI FAUZIYAH 

2 IKA NABILA B. 

3 ROHMATUL MUNAWAROH 

4 KIKI INDAH LESTARI 

5 AINUN NASIKHA 

6 ERNA LIANA  

7 LINA ALAENA 

8 MOH. ALIM SETIAWAN 

9 NUR SIDIK 

10 ISMI FAIDATUL FITOH 

11 HAMMAM NASIRUDIN 

12 YUSUF AFFANDI 

13 RAFUL ANNAM 

14 MOH. RISQON N 

15 EGI RAMDANI 

16 WINDU AJI P 

17 MOH. FANDI S 

18 MOH. BILAN 

19 MOH. ZIGNI IMAN 

20 MOH. PURWANTO 
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Lampiran 9 

INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA 

UJI SKALA BESAR 

 

Petunjuk Pengisian 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya dengan  memberi tanda (√) 

pada jawaban tersedia 

 

No. 
 

Pertanyaan 

 

 

Ya 
  

Tidak 
 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

KOGNITIF 

Apakah kamu memahami materi ketepatan melempar ke 

sasaran? 

Apakah ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti yang kamu lakukan sudah diajarkan oleh guru 

penjasorkes ? 

Apakah latihan ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti di lingkungan sekitar sekolah dapat mendorong 

kamu lebih aktif bergerak ? 

Apakah sebelum latihan kamu melakukan pemanasan terlebih 

dahulu ? 

Apakah dalam ketepatan melempar ke sasaran menggunakan 

bola kasti kamu memahami aturan pelaksanaan ? 

  

 

6. 

 

7. 

 

8. 

PSIKOMOTOR 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola melambung 

dengan baik ? 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola mendatar 

dengan baik? 

Apakah kamu dapat melakukan lemparan bola menyusur tanah 

dengan baik ? 
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Lanjutan instrumen penelitian untuk siswa skala besar 

No. 
 

Pertanyaan 

 

 

Ya 
  

Tidak 
 

9. 

 

 

10. 

Apakah kamu dapat melakukan semua rangkaian lemparan 

dengan baik ? 

Apakah kamu tepat sasaran dalam melempar bola ke dalam “ring” 

? 

  

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

AFEKTIF 

Apakah kamu senang melakukan serangkaian aktivitas melempar 

bola menggunakan bola kasti tadi ? 

Apakah menurut kamu, kegiatan melempar bola tepat ke sasaran 

di lingkungan sekitar sekolah menarik ? 

Apakah kamu sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan tadi ? 

Apakah selama kegiatan berlangsung, kamu merasa bosan ? 

Apakah selama kegiatan berlangsung, kamu merasa senang tidak 

terbebani oleh apapun ? 

  

 

Skor Penilaian : 

Jawaban “Ya” mendapat skor 2 

Jawaban “Tidak” mendapat skor 1 
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Lampiran 10                
                 

HASIL PENELITIAN KUESIONER SISWA 

UJI SKALA BESAR 
                 

NO. NAMA 

BUTIR PERTANYAAN  

Aspek Kognitif Aspek Psikomotorik Aspek Afektif 

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

1 FEBRIANTI FAUZIYAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 IKA NABILA B. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 ROHMATUL MUNAWAROH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 KIKI INDAH LESTARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 AINUN NASIKHA 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

6 ERNA LIANA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 LINA ALAENA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 MOH. ALIM SETIAWAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 NUR SIDIK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 ISMI FAIDATUL FITOH 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

11 HAMMAM NASIRUDIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

12 YUSUF AFFANDI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 RAFUL ANNAM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 MOH. RISQON N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 EGI RAMDANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 WINDU AJI P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 MOH. FANDI S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

19 MOH. BILAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

20 MOH. ZIGNI IMAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Lampiran 11 

 

LEMBAR EVALUASI AHLI UJI SKALA BESAR 

 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Materi Pokok : Latihan Ketepatan Melempar ke sasaran Menggunakan 

Bola Kasti 

Sasaran Program : Siswa Kelas III SDN Jenggawur 

Evaluator :   ............................................................................  

Tanggal :  ............................................................................  

 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu, sebagai 

ahli Penjasorkes terhadap model pembelajaran ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti dalam Penjasorkes melalui pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah yang efektif dan inovatif untuk proses pembelajaran Penjasorkes bagi siswa SD 

yang kami kembangkan. 

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak / Ibu untuk 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai petunjuk di bawah ini : 

1. Evaluasi mencakup aspek bentuk/model teknik dasar passing bawah, komentar dan 

saran umum, serta kesimpulan. 

2. Rentangan penilaian mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik” dengan 

cara memberi tanda “√ ” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan :  1. Tidak baik 

   2. Kurang baik 

   3. Cukup baik 

   4. Baik 

   5. Sangat baik 
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3. Komentar, kritik dan saran mohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan dan 

apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada kertas tambahan yang telah disediakan. 

No. Aspek Yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

15. 

 

Kesesuaian dengan kompetensi dasar 

Kejelasan petunjuk ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti 

Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 

Kesesuaian bentuk/model ketepatan melempar ke sasaran 

untuk dilakukan siswa 

Kesesuaian bentuk/model ketepatan melempar ke sasaran 

dengan karakteristik siswa. 

Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa 

Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 

Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 

Mendorong perkembangan aspek efektif siswa 

Dilakukan siswa yang trampil maupun tidak trampil 

Dilakukan siswa putra maupun putri 

Mendorong siswa aktif bergerak 

Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti di lingkungan 

sekitar sekolah. 

Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran dengan pendekatan lingkungan sekitar 

sekolah 
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Lampiran 12 

 

HASIL EVALUASI AHLI PADA UJI SKALA BESAR 

 

No. Aspek yang di nilai 

Skor Penilaian  

Ahli dan Guru 

A1 G1 G2 

1. Kesesuaian dengan standar kompetensi 4 5 5 

2. Kejelasan dengan kompetensi dasar 4 5 5 

3. Kejelasan petunjuk ketepatan melempar ke sasaran 

menggunakan bola kasti 
4 5 5 

4. Ketepatan memilih bentuk / model pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti 

4 5 5 

5. Kesesuaian alat dan fasilitas yang digunakan 4 4 4 

6. Kesesuaian bentuk / model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti untuk 

dilakukan siswa SD 

4 4 5 

7. Kesesuaian bentuk / model pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti dengan 

karakteristik siswa SD 

4 5 5 

8. Mendorong perkembangan aspek fisik / jasmani siswa 4 4 5 

9. Mendorong perkembangan aspek kognitif siswa 4 4 5 

10. Mendorong perkembangan aspek psikomotor siswa 4 4 4 

11. Mendorong perkembangan aspek afektif siswa 4 4 5 

12. Dapat dilakukan siswa putra maupun putri 4 4 5 

13. Mendorong siswa aktif bergerak 4 4 5 

14. Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

ketepatan melempar ke sasaran menggunakan bola 

kasti 

4 4 5 

15. Aman untuk diterapkan dalam pembelajaran ketepatan 

melempar ke sasaran menggunakan bola kasti melalui 

pendekatan lingkungan sekitar sekolah 

4 5 5 

 

Keterangan : A1 :  Ahli Penjasorkes 

 G1 : Guru Penjasorkes I 

 G2 : Guru Penjasorkes II 
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Lampiran 13 

 

SARAN DAN KOMENTAR PENGEMBANGAN MODEL 

PEMBELAJARAN KETEPATAN MELEMPAR KE SASARAN 

MENGGUNAKAN BOLA KASTI UJI SKALA BESAR 

 

A. Saran Untuk Perbaikan Model Pengembangan 

Petunjuk : 

1. Apabila diperlukan revisi pada model permainan ini, mohon dituliskan pada kolom 

2 

2. Alasan diperlukannya revisi, mohon dituliskan pada kolom 3 

3. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4 

No. Bagian yang direvisi Alasan direvisi Saran perbaikan 
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B. Komentar dan Saran Umum 

No Responden Ahli Saran 

1. Ahli Penjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahli Pembelajaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahli Pembelajaran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tegal, ......................... 

       Evaluator  

 

 

 

          (.................................) 
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Lampiran  14 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN  I 

No Hari,tanggal Waktu 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Nama 

Mahasiswa 

Ket 

1 Selasa, 

19 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Senam 

Keseimbangan 

 

Ketepatan 

Lempar sasaran 

SDN Grobog 

Kulon 02 

 

SDN 

Jenggawur 

Is Pujiati 

 

 

Abu Sujai 

 

2 Rabu, 

20 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Permainan 

Lompat Tali 

 

Aktivitas Air di 

Lingkungan 

Irigasi 

SDN Pangkah 

01 

 

MI.NU 

Ma’arif 

Bogares Kidul 

Elok 

Umilaelatun 

 

Rojikhi 

 

3 Kamis, 

21 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

10.00- 

11.30 

 

Teknik Dasar 

menggiring bola 

 

Gerak Dasar 

Lari 

SDN 

Penusupan 04 

 

SDN 

Penusupan 03 

Aris 

 

 

Pracoyo LV 

 

4 Senin, 08.00- Teknik Ddasar SDN Kusmoro  
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25 April 

2011. 

10.00 Passing Bawah 

 

Kalikangkung 

01 

 

5 Selasa, 

26 April 

2011. 

08.00-

09.30 

 

 

 

10.00-

11.30 

Atletik(Lari) 

 

 

 

 

Dribling 

shotting 

SDN Balamoa 

02 

 

 

 

SDN Pecabean 

01 

Ruminah 

 

 

 

 

Sumarmi 

 

 

6 Rabu, 

27 April 

2011. 

08.00-

10.00 

 

Guling Depan 

bidang miring 

SDN Karang 

Malang 02 

Kardono  
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Lampiran   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISWA DIBARISKAN DAN TES DENYUT NADI 

SISWA DIBARISKAN DAN TES DENYUT NADI 
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SISWA MELAKUKAN LEMPAR BOLA 

DENGAN JARAK TINGGI SASARAN 1 M DAN 2 M 

SISWA MELAKUKAN BOLA PADA KETINGGIAN 2 M 

DENGAN JARAK LEMPAR 1 M DAN 2 M 
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SISWA MELAKUKAN TES DENYUT NADI PADA AKHIR 

KEGIATAN 

 

PENENANGAN SETELAH MELAKUKAN KEGIATAN 

AWAL SAMPAI  AKHIR 


