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PENGEMBANGAN MODEL PE1\IBELAJARAN LARI (Sprint, Gawang, Estaret) 
DENGAN PENDEKATAN BERMAIN MAHASISWA PKS UNY 2018 

otac 
Dr. Eddy Purnomo, M.Kes., Sriawan.!tLKes, 

Abdul Mafudin Aim, Ill.Pd. Hery Yogo Prayadi,M.Or. 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran permainan gerak 
dasar lari sprint (sprint, estafet dan gawang) sebagai sarana untuk mencapai tujua 

- -pembelaiaran pendidikan jasmani. Model pembelajaran permainan ini diharapkan 
mampu mengembangkan aspek osikomotor siswa dan dapat dipergunakan oleh guru 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Penelitian uu dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah penetitian 
pengembangan yang dimodifikasi menjadi tujuh langkah petaksanaan penelilian , 
yang meliputi 1) pengumpulan informasi lapangan, 2) analisis terhadap informasi 
awal, 2) va1idasi draft awal dan revisi, 4) uji coba lapangan skala kecil dan revisi, 5) uji 
coba lapangan skala besar dan revisi, 6) produk akhir, 7) uji keefektian produk. UJi 
coba skala kecil dilakukan terhadap 18 .mahasiswa PKS FIK UNY yang mengambil 
matakuliah pembelajaran atletik. Sedangkan uji coba skala besar di1akukan di tiga 
sekolah dasardi kota banjarnegara yang berjumlah 60 orang siswa yang dipimpin oleh 
guru penjas yang telah diberi pelatihan sebelumnya. lnstrumen yang digunakan untuk 
mengumpu!kan data adalah pedoman pengamatan berupa lembar observasi. 
wawancara, catatan lapangan, skala nilai lembar penilaian l.!ji kefektian dan penitaian 
hasil belajar. Adapun teknik analisis data yang di1akukan yaitu analisis deskriptif 
kuantitatif dan analisis deskriptif kua1itatif. 

Hasil penelitian berupa model pennainan gerak dasar lari {sprint, gawang dan estafet) 
J yang berisikan 12 model permainan, yaitu 1) model permainan individu 2) model 

perminan berpasangan, 3) model permainan berpasangan 4, 6 dan 8 dan 4) model 
permair.an beregu, yang masing-masing model berjumlah 4 model. Model permainan 
disusun dalam bentuk buku pedoman dan video. Berdasarkan hasit penilaian para ahli 
dan praktisi dapat ditarik kesimpulan bahwa model permainan gerak dasar lari (sprint, 
gawang dan estafet) sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembe!ajaran pendidikan 
jasmani, khususnya pembelajaran geraic" dasar lari bagi siswa sekolah dasar yang di 
desain berkategori baik dan efektif, sehingga model permainan layak untuk 
digunakan. 

Kata Kunci: Model Pennainan Lail sprint, gawang, estafet. 
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BADI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Massiah 
Pendidikan jasmani (Penjas) merupakan pendJdikan yang dapat mendukung penc.apalan 

tujuan pendidikan secara keseluruhan, dan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan 

fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan 

nilai·nital (slkap-mental·emosional·sportivitas-spiritual-soslal), serta pemblasaan pola hidup 

sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan 

psikis yang seimbang. 

Penjas memiliki potensi untuk mengembangk.an domain-domain yang me\iputi: 

kognitif, afektif,psikomotor, dan fisik. Penjas merupakan pendidikan mclalui aktivitas fisik 

dcngan menggunakan medium kegiatan dalam bentuk aktivitas fisik yang dinamakan olahraga. 

Adapun karakteristik dari pengajru-an Pcnjas pad a anak usia sekolah dasar (SD) adalah bermain 

sambil belajar atau belajar sambil bermain, sehingga sanga!lah tepac npabila pengembang:tn 

jasmani dijadikan sebagai media untuk mengembangkan keterarnpilan gerak siswa sejak usia 

kanak-kanak {Sucipto, 2008: 220). 

Bermain merupakan aktivitas yang penting dilakukan oleh anak-anak, sebab dengan 

bermain anak-anak akan bcrtambah pengalaman dan pengetahuannya, mclalui bcrmain anak 

akan memperoleb pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi den 

fisik (Moeslichatocn. 2004: 32; Lutan, 2000b: I). Ditambahkan pula oleh MasbieC: (2012: 

2),kesenangan merupakan salah satu elemen pokok dalam bermain. Dengan bermain anak alcan 

menemukan kckuatan serta kclemahruumya sendiri, minatnya, cera menyelesaikan masa!ah 

dan jiwa kepemimpinan yang mantap 

Oleh karena itu, sebagai calon atau guru penjas, perlu dibekali dengan berbagai macam 

model pcmbel::tjar.m agar nantinya dapat dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan 

gerek dan fisik anak didilcnya, sehingga anak didik mcnjadi tcrtarik atau tennotivasi dalam 

mcngikuti petabelajaran peaias. 

Hasil pengamatan penulis diberbagai daerah/provinsi banyak dari para calon guru atau 

guru dalrun pembclajaran penjas (aktivitas atletik) masih menggunakan pendekatan teknik 

dalam memberikan matcrinya, sehingga banyak dari siswa yang kemampuan motoriknya 

rendah menjadi lambat untuk mengerti atau membuat anak didik tidak me:npunyai motivasi 



dalam mengikuti pembelajaran penjas dalam hal ini aktivitas atletik. Hal ini akan 

mengakibatkan kurikulum penjas di SD yang bersifat tcmatik tidak berjalan dcngan baik. 

Masalah lain yang muncul dalam pelaksanaan pcmbelajaran penjas (aktivitas atletik), 

guru masih masih banyak mcnggunakan metodc ceramah dan lebih kepada tataran kognitif, 

sehingga siswalebih ban yak diam mendengarkan guru dengan kata lain siswa tidk aktif. Bahkan 

Jebih ironisnya Jagi penilaian ketrampilan gerak dasar atletik (aktivitas gerak atlctik) dilakukan 

melalui uji ketmmpilan. Misatnya tes lari 60 m diambil waktunya dalam detik. Yang 

seharusnya dites dalam bemuk proses selruna mengikuti pembelajaran gerak atletik. Memang 

ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, alma tetapi keadaan ini tidak bisa 

dibiarkan berlarut-larut, sehingga kondisi pembelajaran harus segera dipcrbaiki, dengan 

merubah model pembelajaran kc dalam bentuk bennain yang bcntuknya pennainait yang 

mengarah kepada event (nomor) dalam atletik. 

Menurut Eddy Pumomo (2011 :37) mengatakan pembagian maleri pembelajaran untuk 

SD antara kelas bawah (kelas I, II dan II) porsi bcnnainnya lebih bcsar dibandingkan kc las alas 

(!V, V dan VI) 60 sampai dengan 70 persen, scdangkan kelas atas entera 40 sampai dengan 50 
persen dari walctu yang disediakan dalam pcmbetajaran penjas. Sedangkan untuk gerak 

dasamya siswa kelas bawah antara 30 sampai dengan 40 persen dan kelas alas enure 50 sampai 
60 persen. 

Bcrdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membuat 

model bermain dalam pembelajaran aktivitas gerak atlctik dalam bcntuk pcnnainan lari (sprint, 

gawang dan cstafct) pada para mahasiswa PKS (Pcndidikan Kelanjutan Studi), sehingga 

nantinya guru mampu mcmbuat pcmbclajaran atletik itu menarik dan disuk.ai oleh enak-anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar bclakang masalah di atas, mak.a dapat dirumuskan bebcrapa 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah bentuk model bennain dalam pembelajaran penjas melalui pcndckatan 

pennainan lari (sp.-inl, gawang dan estafct) untuk meningk:atkan gcrak dasar lari 

mch.asiswa PKS? 

1.2.2 Bagaimanakah bentuk pennainan lari (spri11t, gawang dan cstafet) dalam pembclajaran 

ocnjas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

Memberikan pemahaman bagi guru dalam mengembangkan model bcrmain dalam 

mernncang sebuah permainan dalam pembclajaran gcrak dasar atlctik khususnya nomor 
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lari (sprint, gawang dan estafet) yang berguna untuk meningk:atkan kema..npuan motorik 

anak. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian 

Memberikan wadah dan menfasilitasi para guru untuk kreatif dalam merancang suatu 

pembelajaran gerak dasar lari (sprint, gawang dan estafet) pada anak didiknya untuk 

mengembangkan motoriknya. 

1.4 Manfaat Penelilian 

Untuk mendapatkan kcmudahan dalam proses pembelajaran pcnjas dalam materi gerak 

dasar atletik dengan model bennain dalam bentuk pennainan Jari (sprint, gawang dan 

estafet) sehingga anak didik berminat dan tennotivasi dalam mengikuti pcmbelajar.in 

penjas di sekolah. 



relative pcnnanen, sebagai hasil usaha mengembangkan kemampuan melakukan tugas melalui 

praktik dan pengalaman yang melibatkan faktor-faktor fisik dan psikologis secara terpadu. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar gerak 

adalah kegiatan fisik yang memiliki tujuan spesifik, menghasilkan perubahan dan kemampuan 

keterampilan seseorang sebagai akibat dari kombinasi anggota badan atau tubuh yang relative 

permanen serta melibatkan beberapa faktor secara terpadu. Sedangkan fokus bahasan dari 

aktivitas belajar gerak disini adnlah kemampuan gcrak dasar, yaitu bentuk gerakan-gerakan 

sederhana yang dapat dikategorikan dalam tign bentuk gerak diantaranya: a. Kemampuan 

Jokomotor. gerak dasar lokomotor adalah perilaku gerak memindahkan tub uh dari sntu tempat 

ke tempat yang lain (Bety, 1994: 42), sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahao tubuh 

(traveling) dari saru titik ke titik lain. Mahendra (2009b: I) gerakan-gerakan tersebut 

merentang dari gerak yang sifatnya sangat alaminh mendasar seperti merangkak, berjalan, 

berlari, dan me\ompat, hingga ke gerakan yang sudah berupa keterampilan khusus seperti 

meroda, guling dcpan, hingga handspring dan back-handspring, b. Kemampuan non 

lokomotor Kemampuan non·lokomotor diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh 

mengitari porosnya, pelaku tctnp pada tempatnya, dan tidak berpindah tempat (Bety, 1994: 42; 

Sujiono, dkk., 2008: 5 3). Kemampuan non·lokomotor rerdiri dari: menekuk dan meregang, 

mendorong dan menarik, mcngangkat dan menurun.kan, melipat dan memutar, mengocok, 

melingk.ar, melambungkan, dan lain-lain (Ma'mun dan Saputra, 2000: 20; SPARC, 2012: 27). 

c. Kemampuan manipulative, gerak dasar manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau 

memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki atau bagian tubuh yang lain (Bety, 

1994: 42), misalnya: melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan gerakan lain yang 

berkaitan dengan lemparan dan tangkapan sesuatu (Sujiono, dkk., 2008: 20; SPARC, 2012: 

13). Kemampuan manipulative dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam 

obyek. Kemampuen manipulative iebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain 

dari tobuh kita juga dapat digunakan. 

2.3 Model Pembelajaran Permainan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008: 964) disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan model r.dalah pola (contoh, acuan, ragam dan sebagainya) daripada sesuatu yang Akan 

dibuat eteu dihasilkan. Lebih lanjut, Winataputra {2001: 3) mendefinisikan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual Y.ang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melak.sanakan aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata 



secara sistematis.Bennain merupakan peristiwa hidup yang sangat digemari oleh anak-anak 

dan orang dewasa. Dengan bermain dapat dikembangkan kestabilan dan pengendalian emosi 

yang sangat penting bagi keseimbangan mental (Nurhasan, dkk., 2005: !Ol;lsmail, 2005: 16; 

danSukintaka, 1992, 11). 

Pennainan berawal dari kata dasar "main"' (fim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 

2008: 897), main berarti melakukan perbuatan untuk menyenangkan hati, bekerja, bergcrak, 

berputar, dan sebagainya secara sepatutnya. Dan bennain yang diartikan sebagai melakukan 

sesuatu untuk bersennng·senang; berbuat sesuatu dengan bersenang-senang saja. Dalam kamus 

Wildpedia (2011: I), bcnnain. merujuk serangkaian aktivitas sukarela yang dilakukan . 
berdasarkar. motivasi intrinsik yang secant nonnal berhubungan dengan kesenangan dan 

kenikmatan. Adapun kcsimpulan dari beberapa penjelasan di atas adalah bahwa bennain 

merupakan kegiatan yang digunakan oleh anak untuk meluapkan ekspresi, pelampiasan 

ketegangan dan menirukan peran orang yang dikagwni at.au yang dijadikan guru. Jadi dengan 

kata lain bennain itu aktivitas yang penuh dengan nuansa keriangan, memilik.i tujuan melekat 

didalamnya untuk kegembiraan dan kesenangan serta mudah dilakukan oleh anak. 
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Gambar 8. Bagan Prosedur Pengembangan 

Gambar prosedur pengembangan di atas, dijelaskan sebagai bcrikut: 

1. Pengumpulan lnfonnui di Lapangan 

Pengumpulan informasi adalah Jangkah awal yang dilakukan dalam 

peneiitian ini. Dalam kajian awal yang dilakukan adalah kajian tentang isi dari 

muatan kwikulwn Pendidikan Jasmar i, Olahraga, dan Kesehatan di sekolah dasar. 

Fokus dari kajian adaleh pcnyelarasan antnm muatan isi dari kurikulum dan materi 

yang diberikan oleh guru yang tertuang Ji Rencana Pelaksailaan Pembelajaran 

• 



. BAB Ill 

METODE PENELITIAN 

3.1 Model Peogembaogan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefoktifan produk terse but (Sugiyono, ;2015: 297). Penelitian 
• 

ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan, Borg and Gall (dalam 

Sugiyono, 2015: 28) mendefinisikan penelitian pengembangan, sebagai berikut: 

"Research and development (R & D) is a process used to develop and 
validate educational products. By product we meat only such things as 
textbooks, inlructionalfilms, and computer software, but also methods, such 
as a methods of teaching, and program such as a drug education program 
or a staff development program". 

Desain penelitian pengembangan model pengembangan Borg dan Gall 

kemu<1ian diubah dengan lebih sedcrhana melibatkar. tujuh langkah utama: (1) 

pengumpulan informasi lapangan, (2) analisis terhadap informasi awal, (3) validasi 

drafawal dan revisi, (4) uji coba skala kccil dan revisi, (5) uji coba skala besar dan 

revisi, (6) produk. akhir, dan (7) uji efektivitas. 

3.2 Prosedur Pengembangan 

Owiyoga (2004: 6) menyatakan bahwa setiap pengembang dapat memilih 

dan menentukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi 

dan kendala yang dihadapi. Prosedur penelitian dan pengembangan ini 

menggunakan langkah-langk.!h Borg & Gall (2007: 775- 776) yang disederbanalcan. 

Kemudian dari adaptasi prosedur penclitian dan pengembangan terscbut peneHti 

7 



melakukan langkah-lan;gkah penelitian dan pengembangan disajikan pada Gambar 

I sebagai berikut ini: 
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.I. 
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Pengembangan Produk Awai 
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Uji Coba Produk , 
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Uji Erektivitas 

Gambar 8. Bagan Prosedur Pengembangan 

Gambar prosedur pengembangan di alas, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Informasi di Lapangan 

Pengumpulan inforrnasi adalah langkah awaJ yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Dalam kajian awel yang dilakukan adalah kajian tentang isi dari 

muau.n kurik;ulum Pendidikan Jasmani, Olahraga, rum Kesehatan di sekolah dasar. 

Fokus dari kajian adalah penyelaras.:n antara muatan isi dari kurikulum dan materi 

yang diberikan oleh guru yang tertuang di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

8 



(RPP). Studi yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung ke sekolah 

melalui guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. 

Selanjutnya melakukan observasi ke beberapa sekolah dasar, untuk 

memperoleh infonnasi lebih lanjut tentang kondisi di lapangan. serta pennasalahan 

yang dihadapi oleh guru dalam mengajarkan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan di sekolah. Observasi dan wawancara dilakukan terhadap beberap_a_guru 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Dari hasil observasi lapangan, hasil 

wawancara dan di dukung hasil catatan lapangan dapat diterjemahkan bahwa 

adanya potensi masalah yang harus dicarikan solusi dalam proses pembelajaran. 

Hasil yang didapat dari observasi, wawancara dan catatan lapangan yaitu : 

(a). guru me.merlukan bentuk pembelajaran pennainan dengan materi gerak dasar 

khususnya lempar yang bervariasi untuk menarik minat siswa dalam melakukan 

gerakan dan untuk mer.unjang prestasi pada nomor lempar turbo, (b). guru 

memerlukan variasi model pennainan untuk meningkatkan gerak dasar lempar (c). 

guru memerlukan model permainan untuk meningk.atkan pcrilaku siswa, (d). pcrlu 

adanya artenatif penggunaan sarana dan prasarana di sekolah, (e). perlu adanya 

pembelajaran dalam bentuk pennainan guna meningkatkan siswa dari segi aspek 

afektif, aspek pisikomotor dan aspek kognitif. 

2. Melakukan Analliili terhadap Jnformasi yang telah Dikumpulkan 

Semua informasi yang sudah didapat dari informasi Japangan selanjutnya 

dienalisisnanalisis dilakukan pertama adal.!h studi pustaka dan yang kedua studi 

basil observasi. Studi pustaka adalah pengumpulan tecri-teori yang ada dengan 

penerapan permasalahan yang ada di lapangan. Sela.in itu analisis studi pustaka 

9 



digunakan untuk pemantapan dalam memfokuskan masalah yang dikaji. Sementara 

analisis dari hasil observasi, wa�cara dan catatan lapangan dilakukan untuk 

mengetahui kebenamn aswnsi peneliti dari kondisi nyata di lapangan mengenai 

pennasalahan yang ada. Dalam pengumpulan infonnasi lapangan juga di leng.kapi 

dengan studi dokwnentasi tentang keadaan sekolah serta dokumcntasi sarana dan 

- prasarana, Hasil analisis dokumentasi dapat digunakan dalam referensi pembuatan 

alat yang akan diujicobakan dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan. 

Hasil dari analisis disimpulkan mengenai permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi guru sekolah dasar kelas atas dalnm pembelajaran Pendidikau Jasmani, 

Olah.raga, dan Kcsehatan, kcmudian bcrdasarkan analisis keburuhan ditarik 

solusi/kcsimpulan yang dapat di buat dalarn penelitian ini 

3. Peegembaegan Produk Awai (Draft Mode.{) 

Sctelah proses anallsis, dalam penelitian in1 dimulai dengan 

mengcmbangkan suatu produk yang berguna mcmbantu guru sekolah dasar 

mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam proses pcmbclajaran produk 

pengcmbangan masih berupa produk awal. Prociuk yang akan dibuat juga 

bcrdasarkan pada kcbutuhan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga. dan Kesehntan di Sekolah Dasar. Prociuk yang akan 

dibuat masih dalam produk awal dan da!am pe:ngembangan prod.ik berdasarkan 

pada: 

a Analisis muatan kurikulum di sekolah dnsnr kclas atas khususnya kelas lima, 

yaitu berdasarkan Kompetcnsi inti dan Kompetensi Dasar. 
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b. Analisis tujuan pembelajaran di Sekolah Dasar dan karakter produk. Analisis 

tujuan berdasarkan pada sasaran penggunaan produk serta tujuan dari pembuatan 

produk tidak melenceng dari panduan yang sudah diracangkan dalam kurikulum 

yang sedang digunakan. 

c. Analisis karalcteristik peserta didik. Karakterteristik peserta didik antara satu 

dengan yang lainnya sudah dapat dipastiken berbeda, sehingga-dalam pembuatan . - 

produk awal harus mcmpertimbangkan k.arakter peserta didik. 

d. Menetapkan tujuan dan bentuk pennainan. Tujuan dari permainan sebagai media 

yang bisa digunakan sesuai dengan perkembangan peserta didik serta tahapan 

dalam menyerap materi dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang 

diajarkan oleh guru. 

e. Menetapkan strategi pengorganisasian dalam pembelajaran. Dalam menjalankan 

proses pembe!ajaran seorang guru harus selalu berinovatif supaya materi 

penyampaian pelajaran dapat berkualitas dan dapat diterima oleh peserta didik. 

f. Menganalisis kenyamanan produk saat digunakan, yang meliputi keamanaan 

dan kenyamanan. Serta menganalisa alat-alat yang digunakan dalam produk 

merupakan alat yang mudah untuk dibuat dan mudah untuk diperoleh/dijangkau. 

g. Pembuatan produk awal (dra!J juga mempertimbangkan akan basil dari 

pennainan ya.'1g dapat meningkatkan gerakfandamental. 

h. Pembmtan produk awal (dra!J juga mempertimbangka., akan basil dari 

permainan yang dapat meningkatkan perilaku sosial, yaug terdiri alas tanggung 

jawab, kerja sama dan kejujuran. 

" 



6. Uji Coba Lapangan Skala Besar dan Revisi 

Proses yang dilakukan pada tahap uji coba lapangan skala bcsar serupa 

dengan prose; yang dilakukan pada tahap uji coba skala kccil. Hal yang 

mcmbedakan terletak pada jumlah subjek uji coba skala besar yang lcbih banyak 

daripada uji coba skala kccil serta hasil revisi produk. Pada uji coba skala bcsar 

banyak pe.ser1a didik dan guru yang dilibatkan. Uji coba skala besar sudah tidak 

melibatkan peserta didik pada uji coba skala kecil. Pada penelitian ini melibatkan 

tiga sekolah yang berbeda. Subjck uji coba skalabesar dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri di kola Banjamegara. 

7. Pembuatan Produk Fin.al 

Dari hasil peoelitian yang dibuat nantinya dapat digunakan oleh praktisi 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dari produk yang sudah melewati 

proses ta.hap demi tahap, jika sudah melewati validasi produk dan mclalui revisi 

setanjutnya dibuat produk final. Dalam hal ini pembuatan produk final dalam 

penelitiao pengembangan ini berupa buku panduan mod.el bennain sederhana clan 

modifikasi alat yaitu mod.el "Permain Atletik Nomor lnri sprint (Jori cepat, gawang 

dan estafet). Di dalamnya terdapat bebempa aktivitas pcrmainan yang disusun 

dalrun buku panduan permainan. lsi dari buku panduan meliputi tata cara 

pelabmaan model, peralat!ln yang digllllllkan, peraturan pelaksanaan permainan 

serta panduan keselamatan. Di dalam buku panduan selain gambar dan aturan 

pennainan juga disertakan draf penilaian dnri semua aktivitas permainr.n, schingga 

dengan menggunakan mod.cl pennain tletik nomor sprint diharapkan sudah satu 

paket komplet dalam mengisi pertcmuan dalam meteri pcnnainan pembelajaran 
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gerak di Sekolah Dasar kelas atas. Dari segi visualnya dibuat da1am video yang bisa 

diputar dengan aplikasi computer atau laptop, model tersebut digunakan dalam 

pembelajara.n Pendidlkan Jasmani, Olahraga, dan KesehaMUl pada sekolah dasar 

kelas atas. 

8. Uji Efektivitas Produk 

Setelah produk y�g dibuat dan ditetapkan sebagai produk akhir, maka 

selanjutnya dilakukan uji efektivitas produk akhir. Pengujian produk akhir, 

dimaksudkan untuk menguji apakah suatu produk yang sudah dihasilkan layak dan 

memiliki keunggulan dalam tataran implementasi model di lapangan. Pengujian ini 

rujuannya bukan lagi menyempurnakan produk akhir, karena produk yang dibuat 

sudah bisa dikatakan mendekati sempuma. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah "The One droup Pretest 
' Posttest Design" atau tidak adanya grup kontrol (Sukardi, 2015: 18). Adapun 

desain eksperimen esain digambarkan sebagai berikut: 

Y•--•X--•Y, 
Keterangan: 

Y1 : Pengukuran Awai (Pretest) 
X : Perlakuan (Treatment dengan 5 inti permainan) 
Y2 : Pengukuran Akhir (Posltest) 

3.3 Desain Uji Coba Pr-oduk 

U]i coba produk ini dilakukan untuk mendapalkan infonnasi terkait tingkat , 
penggunaan model serta tingkat keefektifan model yang telah dikembangkan. Uji 

coba model dilakukan dengan menggunak:an model bermain yang dilakukan dengan 

maksud dan tujuan untuk menyempumak:an modei pennainan yang telah 
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dikembangkan dengan mempraktikan sccara langsung di lapangan. Uji coba produk 

dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunak.an untuk mcngctahui 

kclemahan-kelemahan produl: yang dikembangkan sebagal dasar untuk melakukan , 
revisi produk.. Selain itu, tujuan dari uji eoba model ini untuk mengetahui tingkat 

kelayakan dan tingkat efektivitas dari model permainan. 

1. Desain Uji Coba , 

Uji Coba dilakukan dengan tujuan untuk menyempumakan model 

permainan dengan mempraktiken sccara langsung di lapangan. Uji coba produk 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu uji coba skala kceil dan uji eoba ska la beear. Pada 

uji coha skalakecil dan skalabesar produk yang digunakan sama yaitu model 

permaian lari sprint, adapun langkah-Jangkah yang dilaksanakan yaitu: 

a. Sebclum produk diujicobakan, produk divalidasi terlcbih dahulu kepada para 

ahli dan prak.tisi/guru yaitu satu ahli bidang atletik, satu ahli pembetajaran dan 

satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kcschatan. Dalam tahap tersebut 

sclain va1idasi para ahli dan praktisi juga aJcan membcrikan penilaian terhadnp 

draf model sehingga hasil produk yang dibuat layak untuk di ujicobakan dan 

dipergunakan sebagai acuan dasar pengembangan prodak. 

b. Setelah produk di validasi dan direvisi kemudian ujicoba skala kecil, revisi dnn 

diujicoba skala besar pada peserta didik kelas V sekolah dasar. 

c. Sctelah dilakukan proses tersebut maka akan menghasilkan sebuah 

modeVproduk yang valid dan selanjutnya pmdul:: akhir clilakukan uji etektlvites 

sehingga produk yang dihasilkan sudah cfektif dan memiliki keunggulan dalam 



tataran implementasi model di lapangan serta apakah produk akhir sesuai dengan 

tujuan yang alcan dicapai. 

2. Subjek Coba dan Jenis Data 

Subjek coba dalam penelitian ini adalah peserta didik sekolah dasar kelas 

atas terutama kelas V (lima) sekolah dasar. Untuk ujicoba skala kecil dilakukan di 

lakukan pada mahasiswa PKS yang mefigikuti pembelajaran atletik denganjwnlah 

18 mahasiswa yang dibagi menjadi 3 kelompok (kelompok sprint, gawang dan 

estafet). 

Jenis data penelitian yang digunakan lerdiri dari duajenis data, yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berasal dari: (a) hasil wawancara 

dalam studi pendahuluan dengan guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan, serta observasi dan catatan lapangan dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di Sekolah Dasar, (b) data masukan 

dan hasil revisi dari ahli materi dan praktisi. Sedangkan, data kuantitatif berasal 

dari: (a) penilaian ahli materi clan praktisi terhadap penyusunan dra/model awal 

permainan, (b) penilaian ah.Ii materi dan praJctisi terhadap mode! pennainar. dalarn 

uji coba produk skala kecil dan uji ccba produk uji skala besar, (c) penilair.n dari 

uji efektivitas terhadap model permainan. 

3. Teknik dan lnstrumen Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data 

kuantitatif. Jenis data kualitatif berasal dari hasil wawancara dengan guru 

Penjasorkes dan data masukan ahli materi terhadap produk yang dikembangkan. 

Data kuantitatif diperoleh dari basil penilaian terliadap model permainan. Pada saat 



' studi pendahuluan teknik pengumpulan data yang digunak:an iaJah; wawancara. 

Teknik pengumpulan data uji coba di lapangan (ska1a kecil dan ska1a besar) 

menggunakan kuisioner dan obscrvasi. 

a. lnstrumen Pengumpulan Data Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan atau analisis kebutuhan menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa pedornaa wawancara. Pedoman wawancara berisi 

daftar pertanyaan yang merupakan · garis besar ten tang hal mendasar yang akan 

ditanyakan. Pewawancara berhak mengembangkan pertanyaan untuk 

memperdalam informasi. Moleong (2010: 187) berpendapat bahwa jenis 

wawancara terbuka mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis 

besar pokok-pokok yang dirumuskan, namun tidak perlu ditanyakan secara 

berurutan. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara lerbuka sehingga infonnan 

mengetahui bahwa sedang diadakan penelitian dan infcnnan menjadi salah satu 

sumber informasi, sehingga data-data sehubungan dengan kritik dan masukan- 

masukan yang bermanfaat bagi kualitas produk tersebut. Hasil wawancara ini 

digunakan untuk menganalisis kebutuhan dalam pengembangan model pennainan. 

b. Instrumen Prociuk 

Instrumen berupa angket disusun untuk mengetahui kualitas produk yang 

dihasilkan. Angket berisi daftar pemyataan disertai skala nilai digunakan untuk 

memberikan penilaian pada validasi ahli materi, uji coba skala kedl, dan uji coba 

skala besar. Skala nilai dalrun penelitian ini menggunakan Skala Guttman dengan 

skala Ya (1) dan Tidak (0). 
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Tabel 1. Kisi-kisi lnstrumen untuk Ahli Materi terhadap 
Model Permaim10 

:-, , .\ifiT41, ,'� Ii\. kr,;-q;,fl f I 1, , I \ • H 

·•Jl!t1t1, • '" , . 
I. lsi Materi lsi materi mencakun Komoetensi Inti 
2. Isi materi mencakuc Komoetensi Dasar 
3. Ketercapaian tujuan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran pendidikan, jasmani, 
olahraga dan kesehatan. 

4 .. lsi "tujuan dalam I em bar instrumen 
Kescsuairul mencakup tentaiig kemampuan motorik 

tujuan I ( aerak dasar lemm�rl 
5. lsi tujuait dalam I em bar instnunen 

mencakup ten tang perilaku sosial 
(kerjasama. tanggungjawab, jujur, dan 
menehareai lawan) 

6. Bahasa Rumus:m aspek dan pemyataan dalam 
lembar instrumen menggunaken bahasa 
Indonesia yang benar, sederhana, 
komunikatifdan mudah dioahami 

7. Rurnusan aspek dan pemyataan daJam 
I em bar instrumen tidak menggunakan 
kata-kata/kalimat yang menimbulk.an 
makna eanda. 

8. Penielasan lembar instrumen ielas. 
9. Petunjuk dan Butir pemyataan jelas dan mudah 

Format d; 
10. Penulisan Pctunjuk · pengisian lcmbar instrumen 

dinvataka., denaan ielas. 
11. Ketcrbacaan buku panduan draft model 

ielas d.tn mudah dioahami 
12. Kriteria penilaian dalam lembar instrumen 

dinvatakan denaan ielas. 
13. Pemberian enaxa atau nilai mudah. 
14. Butir pemyataan jelas dan mudah 

d; ' 15. Drafisi Butir pernyataan mengacu pada tujuan 
instrumen instrumen 

16. Tujuan dari instrumen dapat dipaham! 
oleh nara oakar ahli atau nraktisi. 
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Tabet 2. Kisi-kisi lnstrumen untuk Guru terbadap 
Model Permainan 

·'-1•14': .-� l•J� u \, '1• 
·'" ilr,tl�f, 1q.,1,, H.f 1;-, • :;M1: 

I. Isi Materi Isi materi dalem instrumen penilaian 
mencakuo Komoetenst inti. 

2. lsi materi dalam instrumen penilaian 
mencakuo Komoetensi Dasar. 

3. Ketercapaian tujuan sesuar dengan 
Kesesuaian - . tujuan _ pembelajaran pendidrkan, 

tujuan iasmani, clahraaa dan kesehatan. 
4. Isi tujuan dalam !em bar instrumen 

penilaian mencakup ten tang 
kemampilan motorik (gerak dasa, 
lemoar) 

5. lsi tujuan dalam lembar instrumen 
penilaian mencakup tentang perilaku 
sosial (kerjasama, tanggungjawab, jujur, 
menaherael lawan) 

6. Bahasa Penjelasan dalam !em bar instrumen 
penilaian menggunakan bahasa 
indonesia yang benar, sederhana, 
komunikatif, dan mudah dinahami 

7. Penielasan lembar instrumen ielas. 
8. Petunjuk dan Urutan penyajian tulisan mud ah 

Format dipahami. 
9. Penulisan Petunjuk pengisian I em bar instrumen 

oenilaian dinvatakan denzan relas. 
10. Tampilan lembar instrumen penilaian 

vaoe mudah dioahami. 
11. Kriteria penilaian dalam lembar 

instrumen penilaian c!inyatakan dengan 
ielas. 

12. Drafisi Butir penilaian jelas dan murlah 
instrumen dipahami. 

13. Butir penilaian rnengacu pad.a tujuan 
instrumen oenilaian 

14. Tujuan dari instnunen penilaiar. dapat 
dipahami o!eh para pekar ahli atau 
oraktisi. 
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Tabel 3. IGsi-kisi Instrumeo uotuk Siswa 

3 Apakah anda selalu mentaati peraturan permainan yang 
diaiarkan? 

4 A akah rmainan mudah untuk dilakukan? 
5 Apakah anda suka dengan alat yang digunakan untuk 

bermain? -· 
-6 lari 
7 Apakah permainan dapat membantu anda 

men emban keteram ilan erak dasarlari? 

9 A pakah and a berani melakukan permainan yang 
diaiarkan? 

10 Apakah anda ingin mengulang kembali permainan yang 
diaiarkan? 

c. lnstrumen Uji Efektivitas 

Instrumen pengumpulan data dalam uji efektivitas berupa butir pertanyaan. 

Butir pertanyaan untuk uji efektivitas produk dilakukan pada pre-lest dan. post-test. 

Tabet 4. Kisi-kisi Instrumen Uji Efektivitas 

"-fi_N:, . l,1,f1'• 1M . ,11 I .:-11"1 

Psikomotor Efektifitas aembelajaran 
Efisisiensi nembelajaran 

12 Daya tarik nembela_iaran 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakuk..n dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptifkuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif Analisis deskriptifkuantitatif 

dilakukan untuk menganalisis data-data berikut (I) data skala nilai basil penilaian 

terhadap draf model, (2) data hasil observasi uji coba skala kecil, (3) data basil 
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observasi skala besar, (4) data uji efe_ktivitas. Sementara analisis deskriptifkualitatif 

dilakukan terhadap: (I) data hasil wawancara saat studi pendahuluan. (2) data 

kekurangan dan masukan terhadap model sebelum uji coba maupWl setelah u;i coba 

di lapangan. 

Draf awal model dianggap layak untuk diujicobakan dalam skala kecil 

apabila para- ahli tel ah memberi validasi terhadap instrumen dan la yak untuk 

diujicobakan. Data yang didapatkan kemudian dihitung, kemudian persentase yang 

didapatkan dikonversikan ke dalam tabel konversi yang dipaparkan oleh Sugiyono 

(2015: 93) pada label 4 scbagai berikut: 

Tabet 5. Konversi Penilaian Berdasarkan Persentase 

.;,1,,_· :1�"-{iith1-- . ,•nvr. :vH • •WI . . 
I 81%-100%, A Sanaat Baik 
2 61% - 8W.4 B Baik 
3 41% - 60% c Cukup Baik 
4 21%-40%, D Kurang 
5 0%-20% E Senzet Kurn.112 

Pengujian uji efekivitas menggunakan l•ji-t dengan bantuan program SPSS 

20 yaitu yaitu dengan membandingkan mean antara pretest dan posttest. Apabila 

nilai t hitung < dari t label, maka Ha ditolak, jika t hit..,,> besar dibanding t label maka 

Ha diterima (Sugiyono, 2011: 122). 
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BABIV 
IIASIL PENELITIAN DAN PENGEMDANGAN 

4.1 Basil Pcngcmbangan Produk Awai 

Penelitian ini bertujuan mengcmbangkan model bennain gerak dasar atletik 

yang disusun dalam buku pedoman yang berjudul "Bennain Gerak Dasar Atletik 

pada Nomor lari sprint. Peneliti mengharapkan produk yang dihasilkan dalam 

pengembangan model bennain gerak dasar atletik ini dapat menjadi alternatif 

pembelajaran atletik khususnya pada nomor Jari sprint (lari sprint, estafet dan 

gawang) untuk siswa sekolah dasar kclas atas. 

Peneliti melakukan observasi pada saar peml:>clajaran dengan atletik 

khususnya pada nomor lari. Selain itu, penelitijuga melakukan wawancara terhadap 

guru terkait proses pembelajaran Penjasorkes atletik khususnya pada nomor lari. 

Hasil observasi ke sekolah clan wawancara terhadap guru penjas menunjukkan 

bahwa model pembelajaran yang .digunakan dalam Sekolah Dasar kelas stas 

khususnya pada nomor lari sprint masih belum variatif yang cenderung monoton 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan kbususnya 

materi pembelejaran gerak dasar atletik. 

Berdasar pada ura.ian di atas, maka peneliti mengembangkan model bermain 

gerak dasar at:etik khususnya pada nomor lari sprint. Peneliti mengharapkan produk 

media yang dihasilkan dapat: (I) rnenarnbah variasi model bcnnain gerak dasar 

atletik khususnya pada nomor lari sprint baik dalam pembelajaran di sekolah 

rnaupun secara mandiri, (2) menambah keragaman model bermain yang sederhana 

pada pembelajaran gerak dasar atletik da1am Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 



Kcsehatan di sekolah dasar, (3) Mcmacu guru dalam mcngembangkanjenis model 

bermain baru yang lain sesuai dengan kcbutuhan gerak peserta didik sekolah dasar. 

Setelah membuat deaf model, tahap sclanjutnya yaitu penelitian melakukan 

validasi dengan dua pakar. Hasil penilaian ahli terhadap drafmodel disajikan pada 

tabel J sebagai bcrikuL 

Tabel 4.1. Data Hl'lsil V1lidasi Ahli Materi pada Drar Model 

Berdasari::an Tabel 4.1 di alas, jika ditampilkan dalam bentuk diagram 

hasilnya dapat dilihat pada Gambar I sebagai berikut: 

Hasil Validasi Ahli Materi 

,oo 
� 80 i : 
0. " 

0 

'""' 
lr·-�- ... � ,,� 1�����·���'����-1--����::= .:, �·���-----<1 I 

Gambar 1. Diagram Hasil Penilaian Ahli pada Ora( Model 

Tabel 4.1 dan Gwnbar I di alas mcnunjukkan penilaien ahli I persentase 

sebesar 75% masuk dalam kategori baik dan ahli 2 persentase scbesar 91.67% 

masuk dalam katcgori sangat baik. Dari ahli dida:,atkan penilaian dalam kategori 

sangat baik, kemudian saran dan masuka., dari draf awal direvisi sesuai dengan 



basil validasi. Hal ini mcnunjukkan penilaian ahli terhadap model yang dibuat telah 

layak untuk diujicobakan. 

4.2 Hasil Uji Coba Produk 

Sctelah menentukan produk yang akan dikembangkan, tahap yang 

dilakukan selanjutnya adalah menyusun uji coba produk. Proses ini dilakukan agar 

produk yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai model bennain gerak 

- -dasar atletik khususnya pada nomor lempar lcmbing/turbo untuk siswa sekolah 

dasar kelas alas. Uji coba produk dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Hasil Uji Coba Ski.la Kecil 

Uji cobe skala kecil dalam penelitian ini dilakukan di FIK UNY pada 

mahasiswa PKS dari daerah Banjamcgara. Uji coba dilakukanjumlah 18 siswa dan 

3 orang guru (mahasiswa). Model pennainan yang digunakan dalam uji coba skala 

kecil merupakan rancangan produk awal yang telah mengalami perbaikan 

berdasarkan saran dan masukan dari para pakar pada tahap validasi. Siswa 

diberikan kesempatan mencoba model pcrmainan yang tclah dibuat. 

Uji coba skala kecil ini dilakukan pada hari Kam.is tanggal 20 Juni 2018. 

Kegiatan dimulai sekitar pukul 07 .30 Wlb-selesai. Sebelumnya, telah dipersiapkan 

lapangan sesuai kebutuhan pennainan. Kemudi&n guru mempeniapkan alat-alat 

yang dibutuhkan untuk melakukan permainan terse but Setelah semua peralatan dan 

lapangan siap, guru mempr,niapkan anak-anak ucruk menuju lapangan tempat 

kegiatan akru' berlangsung. 

Kegiatan dimulai dengan melakukan pemaoasan, setelah pemanasan 

selesai, anak diarahkan untuk rr,clakukan pennainan. Pcnentuan pemenang 



bertujuan agar terdapat atmosfer kompetisi sehingga anak semakin bersemangat 

untuk melakukan pennainan berikutnya. Setelah pennainan sclesai, maka anak 

diarahkan untuk melakukan permainan kedue, dan seterusnya. Pendinginan 

dilakukan setelah semua permainan selesai dilakukan. Selanjutnya peneliti 

memberikan angket kepada siswa dan guru untuk diisi sebagai penilaian terhadap 

model permainan. Data hasil uji coba skala kecil terhadap guru yang diperoleh 

melalui°angket dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 4.2. Data Hasil Penilaian Guru terhadap l\lodel Permainan pada 
Ujicoba Skala Kecil 

2 
3 

Guru I 
Guru2 
Glll1! 3 

10 
II 
10 

12 
12 
12 

75 
91.67 
75 

Baik 
San at Baik 

Baik 

Berdasarkan Tabel 4.2 di alas, jika ditampilkan dalam bentuk diagram 

hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut: 

Chart Title 

toe ,, 80 

e ec 

� " ac 
0 

AhU, Ahll 2 Ahll 3 
• Serles! " 91,67 75 

Gambar 2. Diagram Basil Penilaian Guru pada Uji Cuba Skala Kecil 

Tabel 4.2 dan Gambar 2 di atas menunjukkan penilaian guru I terhadap 

model permainan persentase sebesar 75% masuk da1am kategori baik, guru 2 

persentase sebesar 91,67% masuk dalam kategori sangat baik, dan penilaian guru 3 

persentase sebesar 75% masuk da1am kategori baik. Dari penilaian pada uji cobe 



skala kecil didapatkan penilaian guru dalam kategori baik, ha! ini menunjukkan 

penilaian guru terhadap model permainan yang dibuat telah layak untuk 

diujicobakan pada skala besar. 

Data basil uji ccba skala kecil terhadap siswa yang diperoleh mclalui angket 

dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini. 

Tabet 8. Data Hasil Penilaian Siswa terhadap Model Permainan pada 
Ujicoba Skala Kecil 

<'r, 1113Jf:'lif..t '({t.t ;•, \ ' JJ!Jill� - _, 
I Apakah and a bisa melakukan permainan yang 100% O'lo 

diajarkan? (18 (0 siswa) 
siswa) 

2 Apalmh anda memahami peraturan 83.3% 16.7% 
permainan yang diajarkan? · (15 (J siswa) 

siswa) 
3 Apakah and a selalu mentaati peraturan 94.4% 5.6% 

pennainan yang diajarkan? (17 (I siswa) 
siswa) 

4 Apakah permainan mudah untuk dilakukan? 88.8% 111.2% 
(16 (2 siswa) 

siswa) 
5 Apakah anda suka dengan alat yang 100"/o 0% 

digunakan untuk bennain? (18 (0 siswa) 
siswa) 

6 Apakah pennainan dapat membantu and a 94.4% 5.6% 
untuk mengenal gerak dasar lempar? (17 (I siswa) 

siswa) 
7 Apakah pennainan dapat membantu anda 100% O'lo 

mengembangkan keterampjlan gerak dasar (18 (0 siswa) 
lemnar? siswa) 

8 Apakah permainan menyenangkan'? 94.4% 5.6% 
(17 (I siswa) 

siswa) 
9 Apakah anda berani melakukan pennainan !00% O'lo 

yang diajarkan? (18 (0 siswa) 
siswa) 

ID Apakiih and a in gin mengulaog kembali 94.4% 5.6% • permainan yang diajarkan'i (17 (I siswa) 
siswu) 



I 

4.3 Hasil Oji Coba Skala Besar 

Setelah dilakukan ujicoba skala kecil dan telah dilakukan revisi tcrhadap 

media pembelajaran, tahap selanjlltnya adalah melakukan ujicoba skala besar. 

Tidak ada yang berbeda dengan uji coba skala kecil, hanya saja subjek dan tempat 

yang digunakan sedikit berbeda. Uji coba skala besar dalam penelitian in.i dilakukan 

di 3 SD Negeri kota banjar negara denganjumlah 60 siswa kelas V (lima). Model 

pennainan yang digunakan dalam uji coba skala besar merupakan rancangan 

produk awal yang telah mengalami perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari 

para pakar pada tahap validasi dan uji coba skala kecil. Siswa diberikan kesempatan 

mencoba model pennainan yang telah dibuat. 

UJi coba skala besar ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 danjum'at 

tanggal 28 Juni 2018. Kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB-selesai. Sebelumnya, 

telah dipersiapkan Japangan sesuai kebutuhan pennainan. Kemudian guru 

memper..iapkan aJat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan permainan tersebut. 

Setelah semua peralatan dan lapangan siap, guru mempersiapkan anak-anak untuk 

menuju lapangan :.empat kegiatan akan berlangsung. 

Kegiatan dimulai deogan melakukan pemanasan, setelah pemanasan 

selesai, anak diarahkan untuk melakukan permainan. Penentuan pemenang 

bertujuan agar terdapat atmcsfer kornpetisi sehingga anak semakin bersemangat 

untuk melakukan permainan herikutnya. Setelah permainan selesai, maka anak 

diarahkan untuk mela.kukan pennainan kedua, dan seterusnya. Pendinginan 

dilakukan setelah semua pcnnain .. n sclesai dilakukan. Selanjutnya peneliti 

memberikan angket kepada siswa untuk diisi sebagai penilaian terhadap model 



permainan. Data hasil uji coba skala besar terhadap siswa dapat dilihat pada Tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.3. Data Hasil Penilaian Siswa te.-hadap Model Per-mainan pada 
Ujico.ba Skala Besar 

I Apakah anda bisa melakuka!l permainan yang 
diajarkan? 

91,7% 
(55 

siswal 

8,3% 
(5 siswa) 

2 Apakah anda memahami perat� 
permainan yang diajarkan? 

3 Apakah anda selalu mentaati peraturan 
permainan yang diajarkan? 

4 Apakah permainan mudah untuk dilakukan? 

5 Apakah anda suka dengan alat yang 
digunakan untuk bennain? · 

6 Apllk:ah permainan dapat membantu anda 
untuk mengenal gerak dasar lempar? 

7 Apakah permainan dapat membantu anda 
mengembangkan keterampilan gerak dasar 
lemoar? 

8 Apakah permainan menyenangkan? 

9 Apakah anda berani melakukan permainan 
yang diajarkan? 

10 Apakah anda ingir:. mengulang kembali 
pennainan yang diajarkan? · 

95% 
57 

siswal 
90% 
(54 

siswa) 
93.3% 

(56 
siswa) 
93.3% 

(56 
siswal 
95% 
(57 

siswa) 
90"/o 
(54 

siswa) 
93.3% 

(56 
siswa) 
95% 
(57 

siswa) 
93.3% 

(56 
siswa) 

5% 
(3 siswa) 

10% 
(6 siswa) 

6.7% 
(4 srswa] 

6.7% 
(4 siswa) 

5% 
(3 siswa) 

10% 
(6 siswa) 

6.7% 
(4 siswa) 

5% 
(3 siswa) 

6.7% 
(4 siswa) 

I 

Dari penilaian pada uji coba skala besar didapatkan penilaian siswa terhadap 

model permainan sangat baik, ha! ini menunjukkan model permainan yang dibuat 
' 

telah layak, kemudian dilanjutkan uji efektivitas. 



4.4 Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu: (I) revisi I dilakukan 

pada tahap validasi, (2) revisi II dilakukan setelah uji coba skala kecil, dan (3) revisi 

III dilakukan setclah uji coba skala besar. Revisi-revisi ini didasarkan pada data 

saran dan masukan dari para pakar clan guru. Adapun rincian kegiatan revisi 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Revisi Tahap I 

Data yang digunakan untuk melakukan revisi pertama ini merupakan data 

saran dan masukan yang didapat peneliti ketika melakukan validasi rancangan 

produk awal pennainan. Berikut ini merupakan data saran dan masukan yar-g 

diperoleh pada saat validasi. 

Tabe! 4.4. Masukan Ahli terhadap D.-af Awai Model Permainan 

Ahli 1 

Ah!i2 

Pennainan harus lebih difokuskan pada satu nomor Jari sprint 
Jwnlah permainan terlalu banyak, disesuaikan pada waktu 
jam pembelajaran 
Permainan dibuat dari an mudah ke an sulit 
Permainan hams variatif 
fokus pada satu nomor sprint, estafet clan gawang 
alat an di akan dibuat se rti/miri da nomom a 

I 

Berdasarkan saran dan perbaikan dari ta.hap validasi pakar maka selanjutkan 

peneliti melakukan rcvisi terhadap produk awal model permainan sebelum produk 

diujicobakan pada ta.hap berikutnya yaltu uji skala kecil. Ada pun revisi produk yang 

dilakukan berdasarkan saran dan perbaikan dari masing-masing ahli adalah sebagai 

berikut. 

a Permainan hams lebih difokuskan pada nomor lari sprint, pada swalnya jumlah 

permainan ada 12 permainan lempar yaitu 4 permaian sprint, 4 lari estafet dan 4 



estafet, dengan permaman yang berbeda nomor akan mempersu1it pada 

penilaiannya. 

b. Jumlah �nnainan disesuaikan pada waktu jam pembelajaran yang digunakan, 

dengan 1 pertemuan dcngan 6 pennainan maka pennainan tersebut cukup untuk 

diterapkan. 

c. Pennainan variatif, permainan dibuat menarik dan menyenangkan dengan 

menggunakan bentuk pcnnainan yang berbeda tetapi masih fokus pada t gerak 

dasar lempar, contoh bentuk lapangan dan alat. 

d. Alat yang digunakan disesuaikan pada nomor, bentuk boleh berbeda tetapi tidak 

merubah gerakannya. 

e. Permainan dibuat dari yang mudah ke yang sukar. 

2. Revisi Tahap II 

Data yang digunakan untuk melakukan revisi kedua ini merupakan data 

saran dan masukan yang didapat peneliti setelah melakukan uji coba skaJa kecil. 

Berikut ini merupakan data saran dan masukan yang diperoleh setelah me\akukan 

UJi coba skala kecil. 

Tabel 4.5. Masukan terhadap Model Perniainan 
Setelah Uji Coba Skala Kecil 

Guru 1 
Guru 2 
Guru3 

Nama nermatnan disesuaikan dan di elas. 
Peraturan sedikit di · elas 
Alat yang t.ligunakan pada gawang masih ada terlalu tinggi dan 
terlalu rendah harus men an kardus dan kerucut. 

Berdasarkari saran dan perbaikan dari tahap uji coba skala kecil maka 

selanjutkan peneliti akan rr.elakukan revisi terhadap produk model permainan untuk 

kemudian diujicobakan pada tahap skala besar. Ada.pun revisi produk yang 



dilakukan berdasarkan saran dan perbaikan dari masing-masing pakar adalah 

sebagai berikut. 

a. Nama permainan disesuaikan pada bentuk permaian agar dapat mudah 

dim-:ngerti. 

b. Peraturan permainan scdikit di perjclas agar lebih mudah dipahami 

c. Alat yang digunakan pada a\at Jari gawang diganti dcngan kardus dan kerucut 

agar tidak mudah patah dan mudah didapat. 

Draf awal model pennainan yang tel ah mengalami revisi setelah uji coba skala kecil 

rn. 

3. Revisi Tahap III 

Data yang digunakan untuk melakukan revisi kedua ini merupakan data 

saran dan masukan yang didapat peneliti setelah melakukan uji coba skala besar. 

Berikut ini merupakan data saran dan masukan yang diperoleh setelah melakukan 

uji coba skala besar. 

Tabel 4.6. Masukl!n 1erhadap DrafModel Permainan 
Setelah Uji Coba Skala Besar 

Guru - 

i+1::.q11g;;+&idi!MJMEM¥iibii..., 
Pakar 2 - 

Derdasarkan saran dan perbaikan dari tahap uji coba skala besar, maka 

selanjutkan peneliti akan melakukan ievisi terhadap produk model permainan untuk 

kemudian dijadikan sebagai draf produk akhir permainan. Draf produk akhir model 

permainan yang tclah mengalami revisi setelah uji coba skala besar, Japal dilihat di 

\ampiran. 



4.5 Kajian Produk Akhir 

I. Produk Akhir 

Tujuan akhir dari penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan sebuah 

produk berupa model bermain gerak dasar atletik yang disusun dalam buku 

pedoman yang berjudul "Bermain Gerak Dasar Atletik pada Nomor lari sprint 

(sprint, estafet dan gawang) untuk anak sekolah dasar ke[as alas. Tujuan dibuatnya 

buku pedoman adalah menjetllskan·secara lebih spesifik tentang model bermain, 

sehingga guru dan siswa sebagai praktisi di lapangan dan para pembaca akan 

memahami tujuan dari model bermain yang dikembangkan. alat-alat yang 

diperlukan, penyusunan alat, dan cara melaksanakan. Permainan ini terdiri alas lima 

jcnis permainan, yaitu {I) permainan individu, (2) permainan berpasangan, (3) 

permainan berpasangan 4, 8 orang, (4) permainan lari beregu, dan (5) pennainan 

bersifat kompetisi. Model permainan sebagai berikut: 

a. Permainan lari secara berkeompok dengan alat roda motor 

b. Pennainan lari sprint melewati roda 

• 



d. Permainan lari sprint denganjarak yg lebih lbar 

e. Pennainan Lari Gawang 

" 



f. Permainan Lari gawang dengan bambu 

g. Permaian estafet dengan membawa ban 

h. Permainan Lari dengan menyusun ban 



i. Permainanlari dengan menyusun kardus 

2. Uji E(ektivitas 

Uji efektivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pelaksanaan pre-test 

dan post-test untuk mengetahui pengaruh model permainan terhadap peningkatan 

teknik rnelernpar lembing dan untuk memantapkan kesimpulan bahwa produk 

berupa model permainan terse but la yak digunakan. Pelaksanaan pre-test dan post- 

test daJam penelitian ini tidak bennaksud untuk menguji keefektivitasan secara 

mendalam seperti yang diterapkan pada penelitian eksperimen. Pemberian 

perlakuan selama 3 hari, kemudian siswa diberikan posstest, 



Pre-test dilaksanakan sebelum siswa diberikan model bennain gerak dasar 

atletik khususnya nomor lari sprint dengan tujuan wttuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. Pelaksanaan pre-test menggunakan lembar observasi. Post-test 

dilaksanakan setelah siswa diberikan model bennain gerak: dasar atletik lchususnya 

nomor lari sprint dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa sesudah 

diberikan model bennain gerak dasar atletik khususnya nomor lari sprint. 

Pelaksariaan post-test menggunakan !em bar observasi sama pada saat pretest. 

Kesimpulan penelitian dinyatakan signifikanjika nilai t h,wn1 > t label dan nilai 

sig lebih kecil dari 0.05 (Sig< 0.05). Hasil uji efektivitas antara data pretest dan 

data posuest sebagai berikut. 

Pretest 
Posuest 

6.5500 
10.150 

8.114 0.000 3,60 54,96% 

Berdasarkan hasil uji-t pada label di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi p < 0,005. Oleh karena nilai signifikansi < 0,05. maka hasil ini 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Rerata skor pre-test sebesar 6,55 

dan reratapost-test sebesar 10,15. Selisib..rerata skor pre-test terhadap rerata skor 

post-test sebcsar 3,60. Ha! ini membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan teknik 

lari sprint siswa pada nomor sprint, gawang dan estafet. Peningkatan terse but juga 

menunjukkn:n bahwamodel bennain gerak dasar atletik lchususnya nomor lari sprint 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap peningkatan teknik lari lchususnya nomor 

sprint (sprint, gawang dan estafet). 



4.6 Kettrbatasao Pentlitian 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan da1am penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

I. Uji ccba hanya dilakukan pada tiga sekolah saja. Ap,ar hasil lebih maksimal perlu 

dilakukan uji coba pada lebih ban yak sekolah danjumlah subjek coba yang lebih 

banyak. Pelaksanaan uji coba dapat dilakukan di sekolah negeri maupun swasta, 

sdColah di daerah pedesaan maupuo daerah J)Crko�. 

2. Penelitian hanya ditujukan untuk siswa kelas etas, pada penelitian lebih lanjut 

dapat dikembangkan pennainan aktivitas jasmani tcrintegrasi untuk scmua 

siswa. 

3. lnstrumcn dalam pcnclitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

4. Tidak dilakukan discminasi terhadap modcUproduk . 

. ' 

' 

·- 



BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan tentang Produk 

Dari hasil ana\isis data, dapat diambil simpulan bahwa: 

l. Telah dikembangkan model bennain gerak dasar 3.tletik yang disusun dalam 

buku pedoman yang berjudul "Bermain Gerak Dasar Atletik pada Nomor lari 

sprint (sprint, gawang dan estafet). Permainan ini terdiri atas 12 jenis 

permainan, yaitu (1) permainan lari sprint individu, (2) pennaina., sprint 

berpasangan, (3) pennainan sprint berkelompok 4, 6 dan 8, (4) permainan 

!sprint regu besar 

2. Model bermain gerak dasar atletik khususnya ncrnor sprint (sprint, gawang clan 

estafet) efektif terhadap peningkatan teknik Jari k.hususnya nomor lari sprint., 

dengan n.ilai signifikansi (p < 0,05). 

5.2 Saraa Pemanfaatan Produk 

Beberapa saran yang dapat peueliti ajukan untuk memanfaatkan produk 

permainan basil dari penelitian ini antara lain: 

1. Saran Pemanfaatan 

a. Bagi guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesebatan, media ini rlapat 

dimanfaat dalam proses pembelajaran, sehlnggc proses be!ajar mengajar 

akan lebih menarik dan bervariasi. 

b. Bagi siswa, dapat memanfaatkan model bermain ini sebagai salah satu 

altematif sumber be la jar mandiri siswa. 



c. Agar belajar mandiri dapat berlangsung dengan lancar dan menarik. 

2. Saran Pengembangan Produk dan Penelitian lanjutan. 

a. Dibutuhkan waktu untuk prose .embangan, identifikasi dan validasi 

yang lebih lama untuk meningkatkan kualitas produk. 

b. Keterbatasan anggaran dana berpengaruh terhadap kualitas produk yang 

sedang dikembangkan. Oleh karen� itu harus diperhatikan mengenai 
• 

alokasi dana yang digunakan untuk melakukan pengembangan. 

c. Proses pengambilan gambar dan video hendaknya menggunakan kamera 

yang dapat menghasilkan gambar dan video dengan kualitas tinggi, 

sehingga sasaran pengguna dapat memahami materi dengan baik. 

- ··- 
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keua.ngan sejumlah term!n pertama s,ebanyak.1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal 30 Mei 2018, 
serta mengunggah laporan tersebut Ke simp .lppm.uny.ac.id 

3. Tahap Kedua 30 % sebesar x Rp 20.000:000, "' Rp. 6.000.000,00 ( Enam Juta rupiah J setelah 
P1HAK KEDUA mengupload laporan akh!r;mel ui slmppm.lppm.uny.ac.ld dan menyerahkan laporan 
akhir hasil pelaksanaan penelitian· kep_;ada. Ptl-{AK PERT AMA da1am bentuk t.ardCOpy se!>anyak 3 
(tiga) eksemplar disertai sohcopy 1 bu,N\ {dalanj CD-R) paling lambat tanggal 10 Juli 2018. 

4. PlHAK KEDUA berkewajiban memperta°119gUr 1 ·awabkan pembetanjaan dana yang telah dilerima 
dan PtHAK PERTAMA dan rnenyirnpan bukl-buk\i pengeluaran yang telah disesuaikan dengan 
ketentuan pembelanjaan keuangan Negara. 

5. Pl�K KEOUA berkewajiban mer,gem�t;k�� s� 
dana yang lidak dibelanjakan kepada PIHAK 

PERT AMA untuk selanjutnya dlselorkan ke Kas ;,.iegara. 
' • 
I 

Pasa� 4 

PIHAK KEOUA berkewajiban untuk : 

1. Memanraatkan hasi1 penelitian untuk proses ball3n mengajar, 

2. Mempublikasikan hasil penelillannya pada jurna¥proseding bereputasi 

3. Membayar PPh pasal 21. PPh pasal 22 PPti pa�l 23 dan Pph sesual ketentuan yang berlaku 
• 

4. Membiayai dan me!aksanakan seminar instrumen dan semmar hasil penelitian 
' ' 

'· -, 

' I 
I 

• i 
" , . 2 ... 

' 
···< 

Pasal 2- 



,- 
' 1. Jangka Waktu pelaksanaan peneUtian yang.d�kslJd Pasal 1 lni selama 6 (enam) bulan tertllt 

mulal _1, Februarl �018 sampal dengan 30 Jun! 291e dan PIHAK KEDUA harus rT'll..neyelesalkanq 
PeoebUan yang dunaksud dalam P�sa.l � setav,�al·lambatnye 30 Junl ao11. 

2. P.IHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PjttAK PERT AMA berupa: 
a. Lamn akhir hasi1 penetitian daiam bentu� hardcopy sebanyak 3 <tiga) eksempla, dan da1am 

. ' - bentuk sort copy (CD dalam format 'pdr) sebanyak 1 (satu) keping ke Subbag. Pendid1kan 
. ' ! 

serta mengunggah lapo_ran terseout ke s1'!'rpm.lppm.uny.1tc.fd paling /ambat 10 Juli 2018 
b. Artikel llmiah untuk dtmasukan ke Jurnal/Ptosidiog yang terpisah darl laporan sebanyak 

2 (dua) eksemplar \ 

3. Laporan has� Penelitian dalaro benwk hard ccryharus memenuhl ketentuan sebagai berikut : 

:: ::wc:��;u::s Kuarto \ 
c. Di bagian bawah Cover di Tulis: I 
Dibiayai oleh OIPA BLU Unive'rsitas N�ri y4yakarta Nomor SP OIPA 042.01.2.400904 
2018 tanggal, 5 Oesembef 2017 berdasar1can furat Perjanjian Pelaksaan Pene1itian 
Nomor: 106.7/UN34.16/PLJ2018 Tanggal,.01 tebruari 2018 

4. Selanjutnya laporan tersebul akan disampaikJ, ke: Subagian Penclidikan di Fakultas llmu 
Keolahragaan Universitas Negefi Yogyakarta s�banyak 3 (tiga) eksemplar 

5. Apabila batas waktu habisnya masa penelitianlini PlHAK KEDUA belum menyerahkan 1aporan 
' akhir hasil penelltiankepada PIHAK PERT AM� maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 

1 °/00 (satu perm�) setiap hari keterlambatan sa,hpal dengan selingi-tingginya 5 % (lima persen) dari 
' nilai surat perjanjian pelaksaan penelitian, terhi,ung dari tanggal jatuh tempo yang te1ah ditetapkan 

samp..i dengan befakhimya pembayaran dana penelllian oleh Fakullas llmu Keotahragaan 
Universitas Negeri Yogyakarta l 

! 
' 

Pasal 6 1 

i 
1. Apabila Ketua Penelffi sebagaimana dimaksud P3sal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksaan 

penelitlan lnl, maka PIHAK !{EOUA wajib f!l�nu�juk pengganti kelua pelaksana sesuai dengan 

bidang ilmu yang dltefiti dan merupakan salah $1u anggota tim .. 
' 2, Bagi Peneliti yang tidak dapat menyele58ikan· k�jibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang 

berjalan dan waktu �es pencairan biay_anya filtah berkhir, maka seluruh c!ana yang belum . . 
seo,pat dicaifkan dinyatakan hangus dan kem�li ke Kas Negara. 

Apabila P1HAK KEDUA tidak dapat ffie1aksanal4in tugas sebagaiman dimaksud pada pasal 1 
. . ' i 

maka harus mengembalikan seturuh dana yang\lelah diterimanya kepada PIHAK PERT AMA . . . 
, unluk selanjutnya disetor ke Kas Negara. 
I • ., 

, Apabi1a d!kemudian hari lerbukti bahwa ;udul--ju1u1 penehtian sebagalmana dimakSud pada Pasal 1 
' dijUmpai adanya 11'1dika:;.i duplikasi dengan peoe)itian lain dan/atau diperoleh indika� kelidakjujuran 

dan itikad kllfang ba1k yang lidak ;esuai denga� kaidah �miah. maka penelitian tersebut dinyatakan 
' balat dan PIHAK KEDUA waj,b mengemba!ika"seluruh dana per.elitian yang telah diterimanya 
' kepada PIHAK PERT AMA untuk setanjutnya diietor ke Kas Negara 

' ) 



·' 

Pas al 

4 
.. 

Dr. Eddy urnomo. M.Kes 
NIP 19620310 199001 1 001 

PIHAK KEOUA 
F:.etua Petaksana Penehtian 

• 
Pasa1d 

I 

Hasi1 Penelitian berupa perala\an dan atau 
al�t 

yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adatah mibk 
negara yang dapal dihibahkan kepada +r Negeri Yogyakarta atau lembaga Pemerintah lain 
melalui Surat Keterangan Hibah 

,. 
. . .· 

����ekaya�.n lntelektual yang dihasH�t,�da pelaksanaan penelitian tersebul diatur dan r1ikelola 
' -��SJ,ilil de1JQan peraturan dan perurn:la!"Jgaiy n� bertaku . 

Pasal 9 j 
PIHAK PERT AMA maupun PIHAK KEOUA tidak bertanggung jawab alas kelertambatan a tau tidak 
tertaksannya kewejban sepertf tercantum dala+ kontrak sebagai akibal Force Majrwre yang secara 
lansung mempengaruhi ter1aksananya kontrak, entara lain .perang, Perang saudara, blockade 
ekooomi. revolusi, pemberontakari, kekacauiln,ihuru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat 
pe!'f'IOS!okan, epidemls, kebakaran, kebanji{an, �errpa bumi • angln ribul, gangguan naflgasi, tindakan 
pe(nerintah dlbidang moneter, Force Majeure d�atas harus disahkan kebenaran oteh Pejabat yang 
beiweriang · I • • 

Pasal iO i 
Surat Perjanjian pelaksanaan penelitialJ l�i diL•at rangkap 2 (dua), dan d1bubuhi meteral sesuaf 

dengan, ketentuan yang berlaku, can biayil 'mel'e;e!nya dibebankan kepada PIHAK KEOUA 

I 
Pasal 11 J 

: �al4lal yang beJum diatur caram perjanj1a"n ini 
a�n 

ditenlukan kemudian oleh kedua belah 
'plhak secara musyawarah. I 

, 



SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN ALOKASI PEMBAGIAN WAKTU 
KETUA DAN ANGGOTA PENELITI 

No NamadanNIP Jabatan, Alokasi Tugas Penelitian 
Waktu, 
Jam/Min u 

1. Dr. Eddy Purnomo,M.Kes. Ketua Peneliti 1. Ketua 
NIP. 196203101990011001 2. Mengkoordinasikan 

kegiatan rancangan 
Penelitian 

2. Sriawan, M.Kes. Ang got� Peneliti 1. Mengurus perijinan 
NIP. 195808301987031003 penelitian 

2. Dokumentasi 
3. Abdul Mahfudin Alim, M.Pd. Anggota Penetiti 1. Olah data 

NIP. 19885060920141001 2. Pen ambilan Data 
4. Hery Yoga Prayadi, M.Or. Anggota Penetiti 1. Penyusunan 

Proposal penelitian 
2. Pengambilan data 



No 
1. 
2. Transport penyusunan 

tntrument nelitian 

Saluan 
2x4xR 100.000 
3 x 4 x Rp 100.000 

Jumlah 
R 800.000 
RP 1.200.000 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Transport uji coba dan 
n ambilan data 

Pembelian alat corn 4 set 
350.000 

Pembelian gawang kecil 22 
buah 100.000 
Pembelian tongkat estafet 2 set 

18 buah R 350.000 
Konsumsi uji coba 18 orang 

R 10.000 
Transport penyusunan hasil 

enelitian 2 x 4 x R 100.000 
Seminar internasionaVnasional 

2 x 18 x Rp 100.000 

4 x Rp 350.000 

22 x Rp 100.000 

18 x Rp 350.000 

18 x Rp 10.000 

2 x 4 x Rp 100.000 

Rp 3.600.000 

Rp 1.400.000 

Rp 2.200.000 

Rp 630.000 

Rp 180.000 

Rp 800.000 

R 3.000.000 

Rp 2. 700.000 

R 17.000.000 

6 x R 40.000 
60 x Rp 45.000 

Pembuatan La oran 
Pembelian ATK iO. 

11. 
12. Pembelian Seragam peserta 60 
f--+-o7ra=, n., 50.000 

Jumlah 



.... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: ... -�,. '. .... orang 

c. !3PP 

KEMENTERIAN RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TTNGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat: Jalan Kolombo No.I Yogyakarta Tclp. 513092 • 

I 0. Hasit seminar; 
Setelah mempenimbangk:an peuyejran, pcnjelasan, argumcnlasi serta sistcmatika dan 
taca :ulis, seminar berkesimpuh,11 : hasil pcne!itian tersebur diatns : 

a. Diterlma, tanpa rcvisilpcmbcnahar. 
b. Diterima, dengen-revisi/pembenahan 
c. Dibenahi untuk discminarkan ulang 

9. Peserta y11.ng hadir 

7. Tcmpat 
6. Pelaksanaan 

5. Judut Penelitian 
4. Jenis Penelitian 

11. Catalan : 

8. Oipfo:.pin olch 

SERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN RESEARCH GROUP 

I. Nama Peneliti : � :� -�·�9.�/. .!'::.� .' .. : . 
2. Jurusan , v� k.,,, .PlAk.�'\j-� .. '. . 
3. Fakultas : llmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta 

• ��::"'®i44�� ·;,;;;; l,.t; ' 
LC.?· v,f.,���J,.tzj:J°"". ?-;;t� ';. �V ""-� .... Al< UAJ'(, 

. JGr(A�i;\f.A)�:� :······ 
K�tua : 1'(.����---.' (.: . 
Sekretaris :c;,.� :·F'tJ··········j_-��--��--��-fi. 

: a. Kcnsultan : .\. or:mg 
b. Nara Sumber : \...... orang 

. I . ................. orang 
: ... M: ..... orang 



Wakd Oekan I FIK UNY 

Dr Or Mansu,, f.1.S. 
NIP 13S705IS198502J()Jl 

Tanda tanoan 
1 I n • 

2 f!:1- - 
3 

Y, 4 

¥ 5 � 
6 ,�- 

9� 
8 

-e: 12 

I l \\ 

15 16) . - 
' 17 

18 
19 
� 

� 

. 
zo 

21 

�_:;;., " t 23 

� 

24 
25 I 26 
27 

NAMA 

IJ Prof Dr. Tomotfyus, MS 

1 Canv Sctiawan. M.S. 
2 Budi Ary111110, S.Pd. M.Pd 
J Dr. E11damz Rini Suka1111i. M.S. 

21 Dr.$ul>,1"VO, M Pd 
20 Dr.Edd.,. Purn,urnl. M.Kes 

19 Dr.Eiamhnn1•"Pr;vonv11di. M.Kes 
18 Dr. Sumary1111ti. M.S. 
17 D,. Dimvaii. M.Si 
16 Chns1i11a Fajar Sriwahyu11iari. M.Or 
15 Dr. Su;.!.<!11� Purwa1110: M.Pd 
14 Prof Dr Wawan S Suherman. M.Ed 

4 Dr. Lis111adiana, M.Pd 

11 Prof. Dr. Pam11J1•S11koco, M.Pd 
12 Prof.Dr. Siswantoyo, M.Kes 

IO Prof. Dr. FX. $11Qiavna10.M.Pd 
9 Prof.Dr Droko Pekik lrionto,M.Kes 
8 Auus Sumhe11darti11 Surbrolo.M.Pd 
7 Dr. Sri winarul, M.Pd 
6 dr. Pri o Sudrbjo, M.Kes.SD.S 
5 Dr. Or. Mnnsur. MS 

rec. 

22 Or. Guntur, M Pd 
21 Or. P1111 u11� Su1ao11.. M.S. 
24 Ors. Amat Komiui. M.Si 
2S Ors. Sulmdi. M.Pd 

Oaftar Hadir seminar Has1I Research Group Tahun 2018 
Hari/Ta,1ggal: Jurn'at b Juli 2018 

f--"'6::---EE0,-'c win -..c:lvll Kds1,anto. M.kcs 
27 Prof. Dr Yustinus Sulwrmin. M.S 
28 P1ot: O, Hari Ar11iruUoh R. M.Pcl 28 
29 Prof. Dr S111na..., 111110. M.Kes 29 ()..,. 

1---"J_O_-+N-"- '-Rco_h_"-"c '- ' _Mc"c'c'c ;'c"c ;c · cMc·cPc d 
-;3 

( i. - 3,P� 
JI Dr. S11b:1!!vo. M.r,1 f4 YVl / . 



Ketua 
Si/Jg. 

i 
e., ""r,d',�R,;,,- S.,J UY.:, •• ..-:-; ......•. '········· 
NIP /{!{, . . ./:J8b Cl. 

KEMENTERJJ\N RJSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKJ\N TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA 

FAKULTAS ,LMU KEOLAHRAGAAN 
Alamat. Jatan Kolombo No.I Yogyakarta Telp. 513092 

·�············; ········-······· ················ 

Sekr-taris, 
�� 

C!l:f.j<:: .. '.fi 1v,,0.._"',-!; 
NIP . .!�}I.I.?..� :W DI· 

l. Nama Peneliti 

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN RESEARCH GROUP 

• l).P,.. J=<9,�i: .. Pvr:>'.l P.1'1\.0, .M .k?,,C • . . P�M, ,� .. 0.\q,.\\.r.�8"' '... . . 
: llmu Kcolahragaan Univcrsitas Negen Yogyakana 
•.. !l..��l.,.. <i?'.C.Q<+..p: .,······;······ .. . ?��.j�"'-W"j_� �g =�� L..-, 
Lff�\�t!o�'!·�f�f•f 4-�""'· P=� 
@"!':l(tW\ �" P.f<�J'I .llAl'f,,u,1 . . 

• jU"l!"l.,:>,3. �,�c.�, :, . 
Jam: .H.� .. : .. ?.�.�-Jl�.L.t�.�--1 

•••.•••...•••••••• 

• . �.Ph" f 1.\< r, lJ.f:J. .'r..: . 
: Ketua : �t.- .. f. .. �.�0:�.<L.R1-� .. s.- �� . 

Sekretans : .C..�.:.Bt.J�r:-.�·-· .. 1:v.�.h�t.t.� . 
; !. Koasultan : l. orang 

b. Nam Sumbcr : !. orang 
c. i)pp ; J.: .. �·-·· orang 
d. Pesert11 l,1in �3. om.'.!& 

fomlah : .:i..6 .. · orang 

2. Jurusan 
3. Fakultas 
4. Jenis Penelitian 
5. Judul Penelitian 

6. Pelaksanaen 

7. Tempat 

IO. Hasil seminar: 

Setelah mempertimbangkt.n penyajian. penjelasan, a:gumentad serta sistcmatika rlan 
tata lulis, seminar berkesimpulan ; insrrumen pcnelitiun tersebut d[atas : 

a. �.:.npa revisi/pembenahan 
b. IJiterima, dengan revisi/pembenahan 
c. Dibenahi untuk diseminarkan ulang 

8. Oipimpin oleh 

9. Peserta yang hadi, 

11. Catalan ; 



v 
Wakil Oeka,, I FIIC UNY 

4 

2 
v, 

' 

18 

20 

22 

16 

24 

28 

:� 
:: �J 

' ,, 

Tanda tangan 

1 
y • 

11 P,ol. Dr. Pamuii Sukoco. M.Pd 

Daftar Hadir seminar proposal Research Group Tahun 2018 
H1ri/Tanggal: Jum'at, 23 Februari 20!8 

No. NAMA 

6 dr. Prijo Sucrbio. M Kes.Sp.S 

19 Or.811111banl! Privonoadi. M Kes 19 >----+��-�-��cc��----< 
20 01.Etidv Purnon,o. W. Kc, 

1 Cally Seliawan. M.S. 

Dr. Or. M;,r.sur, M.S 
NIP.195705191985021001 

11 Or. Di,uyati, M.S, 17 >----+--��-�---------< 18 Or. Su11111.1ya111i. MS. 

r-c'c'--t'c"'c'c ·cDc'c ·c'c "'c"c llr"'-" V''c "'c•c ·cMccKc••c... "29,.,,.-.c.;i:::r� 
JO Nur Rchmah Mul.tia11i. M Pd / ./ r-,cc ,--toc," _>s" •. sh" 11';; •• " :,o"."Mcc .;;Pd';"""-"'-'-''-------i,, I) 

2 Budi Arvanto, S.Pd. M.Pd �� 'I 
r-c,--EDtc" _cE"o"d,',c"c"cR,'- io0 i"S0"0k0,0 ,.0"c i,0Mcc .Sc.------j3 ' 

4 Dr. Linnad.ana, M.Pc1 1---'---E"="""=='-'="----��-----J, �A!"" s Dr.Or.Mansur.MS /� 

7 Or. Sri Wmarni. M.Pd 7 � 
1----,--eAc"-"c'cS",· ,.- ,,- ,.-<- ,.- ,t" ,.- .,- ,," , "s" ,.- , ,- ,,-.- ,o-.-M-P_d -r � I 

9 P,or.01. Djokc Pel.ii; lr111n10,M.Kcs 9 

1 
·.,, "-- 10 Prof. Dr. F'X . .Sul'.iaynato.M.Pd 

1---'� ' -+Dc'c ·sc ·•c •bc.s ''" a '>c0c ·_M�"c"c ' ---------,21 
22 Or. Gu11tur. M.Pd r-,c,;-----r.Dc," _"pc ,," ,,cc ""c '"c ""- ,oS•o" ,,-,-,- .cMccSc .------,23 � 
24 Ors. A,m11 Koman. M.Si r�,c,--t.0c,"," .sc,c ,1° .,c," ,"Mcc .Pc,c'-��-------i25 � 
26 Erwin sctyo Kriswantn. M kes } 

r-'c',--r.pc ,·co0 f.c00'c ·0yc'c °'0'c i•c"c"cSc•c •kc•c •cmc ic "·cM�cS _,27 (',...... 
28 Pror. Or. I lnri Am,rulloh R. M.Pd \ 

12 ProrOr. Siswamoyo, M.Kes I .... -'-'--+'-'-·- '.o.,·- --T.u_ ••• _._ ,,� ,·"'-·-M_S_ · __ �----<'' 
14 Prof Or. Wawan S Suherrnan. M.Ed 
IS Or Su�cn� l'urwanto, M.Pd 15 ,_ __ -+--��--�--------< 
16 Christina Fajar Snwahv.nuau. M.Cr 
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