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BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu model penelitian dan pengembangan model prosedural. Model prosedural 

adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk. Mengacu pada model yang digunakan 

tersebut, maka prosedur yang digunakan merujuk produk yang digunakan model 

ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

Ditinjau dari tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Penelitian dengan menggunakan 

model ADDIE dengan dasar pertimbangan bahwa model tersebut dikembangkan 

secara sistematis dan berpijak pada landasan teoretis desain pembelajaran. Model 

ini disusun secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam 

upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar. Hal tersebut dapat 

memudahkan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis permainan 

untuk kegiatan pembelajaran gerak dasar lari siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

Terkait dengan model penelitian dan pengembangan yang digunakan berupa 

model prosedural, maka langkah-langkah prosedur penelitian dan pengembangan 

yang digunakan merujuk langkah-langkah dari ADDIE yang terdiri atas lima 

langkah, yaitu: 1) analisis (analyze), 2) perancangan (design), 3) pengembangan 

(development), 4) implementasi (implementation), 5) evaluasi (evaluation). Secara 

visual tahapan ADDIE Model dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1 Model ADDIE 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan model pembelajaran ini, rosedur pengembangan 

yang dilakukan terdiri atas beberapa tahap. Tahap-tahap pengembangan dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Analisis (Analyze) 

Analisis kebutuhan yang ditemukan di SDN Pakijangan 1 Pasuruan 

dijadikan pedoman dalam pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari yang 

akan dilakukan dalam penelitian. Analisis berisi permasalahan yang terjadi dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan khususnya pada 

pembelajaran gerak dasar lari. Pada saat analisis kebutuhan bersama guru penjaskes 

di sekolah, ditemukan permasalahan bahwa siswa belum mampu menguasai 

pembelajaran lari dengan baik dan pembelajaran belum menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai. 

Analisis (Analyze) 
Perancangan 

(Design) 

Pengembangan 

(Development) 

Implementasi 

(Implementation) 

Evaluasi (Evaluation)  
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2. Perancangan (Design) 

Perancangan dilakukan untuk menyusun rancangan pembelajaran yang 

akan dilakukan menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan. 

Rancangan tersebut dengan menentukan materi yang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa yaitu gerak dasar lari, sarana prasarana seperti lapangan 

olahraga, bola, balon, tali, kun, peluit, dan balok yang akan digunakan saat 

pembelajan, model serta evaluasi yang digunakan untuk melihat keefektifan 

pembelajaran. 

Pengembangan model pembelajaran berbasis permainan ini didesain 

dengan menggunakan beberapa permainan agar dapat menarik perhatian siswa. 

Adapun permainan yang digunakan, diantaranya: a) permainan lari melengkung, b) 

permainan lari bolak-balik, c) permainan lari zig-zag, d) permainan lari halang 

rintang, dan e) permainan lari hijau hitam dan kuda kura. 

3. Pengembangan (Development) 

a. Membuat Model Pembelajaran Berbasis Permainan 

Pada tahap ini yang dilakukan yaitu membuat rancangan atau desain dari 

model permainan yang akan dibuat, setelah melakukan penyusunan rancangan, 

pemilihan sarana prasarana yang digunakan seperti, balon, bola warna, balok, kun, 

peluit, bendera, serta lapangan atau halaman sekolah yang akan digunakan, 

kemudian pembuatan model pembelajaran berbasis permainan sesuai design dan 

spesifikasi yang telah ditentukan. Proses pengembangan dilakukan dengan 

menggunakan empat permainan, diantaranya yaitu: permainan lari melengkung, 

permainan lari bolak-balik, permainan lari zig-zag, permainan lari halang rintang, 

dan permainan lari hijau hitam dan kuda kura. 
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b. Validasi Ahli Materi 

Pada proses validasi dilakukan oleh ahli materi yaitu kesesuaian model 

dengan materi yang akan disampaikan melalui permainan tersebut, kriteria ahli 

materi yang akan memvalidasi produk model pembelajaran berbasis permainan 

yaitu: (1) seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang studi 

pendidikan jasmani dan kesehatan, khususnya yang diajarkan di tingkat pendidikan 

sekolah dasar, (2) minimal memiliki ijazah S1 dengan kualifikasi di bidang 

pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Hasil validasi dari ahli materi berupa saran, komentar dan masukan yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan revisi terhadap model 

yang dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan uji coba pada siswa. Model 

dapat dinyatakan valid apabila hasil dari instrumen angket yang diberikan kepada 

ahli materi yaitu di atas (>) 61%.  

c. Validasi Ahli Model 

Proses validasi dilakukan oleh ahli model yaitu terkait keefektifan model, 

pemilihan sarana prasarana yang digunakan, pemilihan warna, dan lain-lain. 

Kriteria ahli model yang akan memvalidasi model pembelajaran berbasis 

permainan yaitu: (1) seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang pengembangan model pembelajaran pendidikan jasmani dan 

kesehatan, (2) minimal memiliki ijazah S1 dengan kualifikasi di bidang pendidikan 

jasmani dan kesehatan.  

Hasil validasi dari ahli model berupa saran, komentar dan masukan yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan revisi terhadap model 

yang dikembangkan dan sebagai dasar melakukan uji coba pada siswa. Model dapat 
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dinyatakan valid apabila hasil dari instrumen angket yang diberikan kepada ahli 

materi yaitu di atas (>) 61%.  

d. Validasi Ahli Pembelajaran 

Proses validasi dilakukan oleh ahli model yaitu terkait keefektifan 

pembelajaran yang akan disampaikan melalui permainan tersebut. Kriteria ahli 

pembelajaran yang akan memvalidasi produk model pembelajaran berbasis 

permainan yaitu: (1) seseorang yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang 

studi pendidikan jasmani dan kesehatan, khususnya yang diajarkan di tingkat 

pendidikan sekolah dasar, (2) minimal memiliki ijazah S1 dengan kualifikasi di 

bidang pendidikan jasmani dan kesehatan. 

Hasil validasi dari ahli model berupa saran, komentar dan masukan yang 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan revisi terhadap model 

yang dikembangkan dan sebagai dasar melakukan uji coba pada siswa. Model dapat 

dinyatakan valid apabila hasil dari instrumen angket yang diberikan kepada ahli 

materi yaitu di atas (>) 61%.  

4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi terhadap penggunaan model pembelajaran berbasis 

permainan dengan dua tahap, yaitu pengimplementasian kepada siswa kelas IVA 

dan IVB di SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 

Pada tahap implementasi dilakukan di SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 

Pengimplementasian digunakan untuk melihat keefektifan dan kemenarikan 

pembelajaran gerak dasar lari dengan model pembelajaran berbasis permainan 

tersebut. Keefektifan dan kemenarikan siswa dapat dilihat melalui respon siswa 
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yang diberikan saat pembelajaran berlangsung. Peningkatan pembelajaran lari 

siswa juga menjadi tujuan utama dalam penelitian ini.  

5. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi pada model ADDIE terdiri dari evaluasi formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif dalam penelitian ini digunakan untuk keperluan perbaikan atau 

penyempurnaan model pembelajaran secara bertahap, sedangkan evaluasi sumatif 

hanya akan dilakukan di akhir tahapan untuk mengetahui efektivitas model dalam 

proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis permainan dikatakan efektif 

apabila rata-rata perolehan respon siswa pada saat implementasi model mencapai 

atau di atas kriteria >60%.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengembangan model pembelajaran gerak dasar lari dilaksanakan di SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan dengan alamat Jalan Raya Wonorejo Nomor 20 Pakijangan 

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Penelitian pada kelas IVA dan IV B. 

Jumlah siswa 42 siswa. Laki-laki 17 siswa dan perempuan 25 siswa. Waktu dalam 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan april semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

ini meliputi observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dalam pengumpulan data dan 

informasi terhadap subyek penelitian. Pada tanggal 31 Oktober 2017 penelitian 
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yang dilakukan di SDN Pakijangan 1 Pasuruan ini, pengamatan pembelajaran 

sebagai peneliti independen dan tidak terlibat dalam pembelajaran.  Pengamatan 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru memberikan pembelajaran khususnya 

pembelajaran lari, bagaimana menggunakan model pembelajaran dan apakah 

menggunakan model dalam pembelajarannya.  Observasi juga digunakan pada saat 

penelitian pengembangan ini telah dilakukan, untuk mengetahui bagaimana proses 

pengembangan model pembelajaran yang digunakan siswa kelas IV di SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan. 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait bagaimana 

pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, juga untuk mengetahui 

tanggapan, komentar, dan saran yang diberikan oleh guru. Wawancara dilakukan 

sebelum dan sesudah melakukan penelitian pengembangan, wawancara 

pendahuluan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan seorang guru 

penjaskes yang mengajar di SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 

Wawancara dilakukan bersama guru penjaskes terkait permasalahan 

pembelajaran yang dialami oleh siswa pada saat kegiatan olahraga khususnya 

pendidikan jasmani dan kesehatan pada materi gerak dasar lari. Selain itu, 

wawancara dilakukan untuk mengatahui sarana prasarana yang ada di sekolah, 

apasaja yang sudah digunakan dan belum pernah digunakan. Sarana prasarana 

seperti lapangan atau halaman sekolah, balon, bola berwarna, balok, kun dan 

sebagainya.  
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3. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan sebuah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket 

terdiri atas tiga bagian, yaitu: pendahuluan petunjuk pengisian angket, identitas 

responden, dan isi angket. Penggunaan angket untuk melakukan validasi terhadap 

model pembelajaran berbasis permainan yang terdiri dari ahli penjaskes, ahli 

pembelajaran dan respon siswa.  

Teknik pengumpulan data untuk memvalidasi model pembelajaran berbasis 

permainan ini dilakukan dengan beberapa subyek uji coba. Adapun subyek 

pengembangan tersebut yaitu: 

a. Uji Coba Ahli 

Validasi penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis permainan 

yang dikembangkan dilakukan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu ahli penjaskes 

dan ahli pembelajaran, dan siswa kelas IV SDN Pakijangan 1 Pasuruan. Validasi 

uji coba produk yang dikembangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Subyek Validasi Uji Coba Model Pembelajaran Berbasis 

Permainan 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan 

Lulusan S2 Ahli Model 

2 Dosen Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan SD 

Lulusan S2 Ahli Materi 

3 

4 

Guru Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan SD 

Siswa 

Lulusan S1 

Siswa SD 

Ahli Pembelajaran 

Responden 
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b. Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan pada siswa kelas IV SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 

Siswa kelas IVA dan IVB yang berjumlah 42 siswa. Uji coba dilakukan 

menggunakan kelompok kecil 6 siswa dan kelompok besar 38 siswa. Uji coba 

dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model 

pembelajaran berbasis permainan pada kegiatan pembelajaran gerak dasar lari.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk  

mengambil gambar (foto), atau video terhadap suatu kegiatan dalam penelitian. 

Pada saat penelitian yang dilakukan, pengambilan foto kegiatan pembelajaran pada 

saat kegiatan melakukan permainan yang dilakukan oleh siswa kelas IV SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan. Dokumentasi foto bersama dengan guru penjaskes di SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan pada saat wawancara sebagai bentuk dokumentasi yang 

digunakan oleh penulis untuk mengetahui analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

guru penjaskes SDN Pakijangan 1 Pasuruan pada kegiatan pembelajaran gerak 

dasar lari.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian digunakan untuk panduan dan sumber dalam 

mengumpulkan data maupun informasi terhadap subyek yang diteliti. Adapun 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan adalah lembar penelitian yang berisi 

daftar atau indikator peneliti terhadap pembelajaran di sekolah. Penulis 

memberikan penanda pada indikator yang ada pada pembelajaran dan memberi 

penanda terhadap indikator yang tidak ada pada pembelajaran. Hal tersebut 

dilakukan agar mempermudah dalam menemukan masalah yang dihadapi oleh guru 

pada saat pembelajaran, sehingga mempermudah pengembangan yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Adapun kisi-kisi lembar observasi pengembangan 

model pembelajaran berbasis permainan sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Pengembangan Model 

Pembelajaran Berbasis Permainan 

No Rumusan Masalah Indikator  No Aspek Sumber Data 

1 Bagaimana proses 

pengembangan model 

pembelajaran gerak dasar 

lari berbasis permainan yang 

valid dan efektif untuk siswa 

kelas IV Sekolah Dasar? 

1. Bentuk model 

pembelajaran yang 

digunakan dalam 

materi gerak dasar 

lari. 

2. Kendala yang 

dialami guru 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran. 

3. Kendala yang 

dialami siswa 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran. 

 

1,2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Guru 

Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan 

dan siswa 

kelas IV 

SDN 

Pakijangan 1 

Pasuruan. 

2 Bagaimana tingkat 

kevalidan dan keterterapan 

pengembangan model 

pembelajaran gerak dasar 

lari berbasis permainan 

untuk siswa kelas IV 

Sekolah Dasar? 

1. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami guru 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran.  

2. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami siswa 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran.  

3. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami guru 

berkenaan dengan 

proses 

pembelajaran. 

4. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami siswa 

berkenaan dengan 

proses 

pembelajaran. 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

Guru 

Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan 

SDN 

Pakijangan 1 

Pasuruan 

dan Dosen 

Penjaskes. 
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2. Panduan Wawancara 

Panduan wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan 

yang akan diberikan kepada narasumber. Panduan berisi pertanyaan seputar 

masalah yang dihadapi oleh sekolah terhadap penggunaan model pembelajaran 

yang telah dilakukan dan belum dilakukan. Pertanyaan diberikan pada saat 

wawancara yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar 

mendapatkan informasi yang mendalam terhadap masalah yang akan diteliti. 

Adapun kisi-kisi panduan wawancara pengembangan model pembelajaran berbasis 

permainan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Wawancara Pengembangan Model 

Pembelajaran Berbasis Permainan 

No Rumusan Masalah Indikator  Sumber Data 

1 Bagaimana proses pengembangan 

model pembelajaran gerak dasar lari 

berbasis permainan yang valid dan 

efektif untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar? 

1. Bentuk model 

pembelajaran yang 

digunakan dalam 

materi lari. 

2. Kendala yang 

dialami guru 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran. 

3. Kendala yang 

dialami siswa 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran. 

Guru Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan dan siswa 

kelas IV SDN 

Pakijangan 1 

Pasuruan. 

2 Bagaimana tingkat kevalidan dan 

keterterapan pengembangan model 

pembelajaran gerak dasar lari 

berbasis permainan untuk siswa kelas 

IV Sekolah Dasar? 

1. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami guru 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran.  

2. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami siswa 

berkenaan dengan 

model 

pembelajaran.  

Guru Pendidikan 

Jasmani dan 

Kesehatan SDN 

Pakijangan 1 

Pasuruan dan Dosen 

Penjaskes. 
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Lanjutan Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Wawancara Pengembangan 

Model Pembelajaran Berbasis Permainan 

No Rumusan Masalah Indikator  Sumber Data 

  3. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami guru 

berkenaan dengan 

proses 

pembelajaran. 

4. Upaya yang 

dilakukan untuk 

mengatasi kendala 

yang dialami siswa 

berkenaan dengan 

proses 

pembelajaran. 

 

 

3. Lembar Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi beberapa pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Angket yang digunakan mencakup: 

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk memberikan respon pada model 

pembelajaran berbasis permainan yang dikembangkan. Lembar angket validasi 

diberikan kepada ahli penjaskes dan ahli pembelajaran untuk memvalidasi produk 

(model pembelajaran berbasis permainan). Adapun kisi-kisi lembar validasi model 

pembelajaran berbasis permainan sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Validasi Model Pembelajaran Berbasis 

Permainan (Untuk Ahli Materi) 

Aspek  Indikator  Butir 

Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

Permainan  

 

 

 

 

 

 

Bahasa  

1. Kesesuaian indikator 

dengan kompetensi dasar  

2. Kesesuaian tujuan 

pembelajaran dengan 

indikator 

3. Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

pembelajaran 

4. Konsep materi benar 

5. Konsep materi dengan 

permainan sesuai 

 

6. Kesesuaian permainan 

dengan tingkat 

kemampuan siswa kelas 

IV sekolah dasar 

7. Kebermaknaan 

permainan dalam materi 

pembelajaran 

8. Penggunaan peraturan 

permainan yang mudah 

dipahami siswa 

 

9. Kejelasan dalam 

menyampaikan 

pembelajaran 

10. Penggunaan bahasa yang 

efektif dan efisien 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

10 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Lembar Validasi Model Pembelajaran Berbasis 

Permainan (Untuk Ahli Model) 

Aspek Indikator  Butir  

1. Permainan lari 

bolak-balik 

 

 

 

 

 

2. Permainan lari 

zig-zag 

 

 

 

 

 

 

3. Permainan lari 

halang rintang 

 

 

 

 

4. Permainan lari 

membawa kun 

dan 

memasukkan 

sesuai warna 

 

 

 

a. Keefektifan lari bolak-balik 

untuk awalan pembelajaran 

kid’s atletik lari 

b. Kesesuaian lari bolak balik  

c. Kemudahan untuk melakukan 

lari bolak balik 

d. Keamanan melakukan lari 

bolak-balik 

e. Keantusiasan siswa mengikuti 

pembelajaran lari bolak-balik 

a. Keefektifan lari zig-zag untuk 

pembelajaran kerja sama antar 

tim 

b. Kesesuaian lari zig-zag untuk 

bekerja sama antar tim 

c. Kemudahan melakukan lari 

zig-zag 

d. Keamanan melakukan lari zig-

zag berpasangan 

e. Keantusiasan siswa mengikuti 

pembelajaran lari zig-zag 

berpasangan 

a. Keefektifan melakukan lari 

halang rintang 

b. Kemudahan melakukan lari 

halang rintang 

c. Kesesuaian lari halang rintang 

d. Keamanan melakukan lari 

halang rintang 

e. Keantusiasan siswa mengikuti 

lari halang rintang 

a. Keefektifan lari membawa 

kun dan memasukkan sesuai 

warna 

b. Kesesuaian lari membawa kun 

dan memasukkan sesuai 

warna 

c. Kemudahan melakukan lari 

membawa kun dan 

memasukkan sesuai warna 

d. Keamanan melakukan lari 

membawa kun dan 

memasukkan sesuai warna 

e. Keantusiasan siswa mengikuti 

lari membawa kun dan 

memasukkan sesuai warna 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Lembar Validasi Model Pembelajaran Berbasis 

Permainan (Untuk Ahli Pembelajaran) 

Aspek  Indikator  Butir 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Permainan telah sesuai 

dengan materi yang dipilih 

sehingga kegiatan 

pembelajaran menjadi 

efektif 

2. Penggunaan permainan 

mampu membuat siswa 

termotivasi melaksanakan 

pembelajaran 

3. Penggunaan permainan 

mampu memancing rasa 

ingin tau siswa 

4. Penggunaan permainan 

mampu membuat 

pembelajaran menjadi 

menyenangkan 

5. Pembelajaran pada 

permainan yang digunakan 

sesuai dengan karakteristik 

siswa kelas IV sekolah 

dasar 

6. Kemampuan permainan 

untuk menambah 

pengetahuan siswa 

7. Kemudahan permainan 

untuk memahami materi 

yang disajikan 

8. Sarana prasarana yang 

digunakan dalam 

permainan sesuai dengan 

pembelajaran  

9. Pemilihan warna sarana 

prasarana yang menarik  

10. Penyajian permainan 

menarik dan terstruktur 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

 

Angket validasi yang dibuat kemudian dijawab dengan menggunakan rating 

scale. Rating scale digunakan oleh responden dengan menjawab salah satu jawaban 

yang ada pada angket dari jawaban kuantitatif yang tersedia (Sugiono, 2015:98). 

Adapun ketegori skor dalam rating scale pada tabel sebagai berikut: 

 



39 

 

 
 

Tabel 3.7 Kategori Penilaian Rating Scale 

No  Skor    Keterangan  

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

Sangat Baik/Sangat Sesuai 

Baik/Sesuai 

Kurang Baik/Kurang Sesuai 

Sangat Kurang/Sangat Kurang Sesuai 

Sumber: Sugiono, (2015:96) 

b. Respon Siswa 

Lembar respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap 

penggunaan model pembelajaran berbasis permainan pada kegiatan pembelajaran 

lari. Angket akan diberikan kepada siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis permainan. Adapun kisi-kisi angket 

respon siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

Aspek  Indikator  Butir 

Model Permainan 1. Kemenarikan model 

permainan 

2. Aturan permainan dapat 

dipahami dengan jelas 

3. Permainan sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas IV 

1 

2 

3 

Tahapan Model 

Pembelajaran 

4. Langkah-langkah permainan 

mudah dilakukan 

5. Suasana pembelajaran 

menyenangkan 

4 

5 

Materi  6. Kemudahan memahami materi 

 

6 

 

Manfaat  7. Kemudahan belajar 

 

7 
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Respon siswa tersebut akan dijawab menggunakan angket skala Guttam. 

Skala Guttam yang menggunakan dua pilihan yaitu Ya atau Tidak dengan 

memberikan checklist Sugiono (2015:96). Skala Guttman dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Pada Skala Guttam 

No Skor Keterangan 

1 

2 

Skor 1 

Skor 0 

Ya 

Tidak 

Sumber: Sugiono, (2015:96) 

4. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi berupa gambar atau foto. Gambar yang diambil yaitu 

berupa foto narasumber saat melakukan wawancara, dan kegiatan saat melakukan 

model pembelajaran berbasis permainan yang dilakukan oleh siswa kelas IV SDN 

Pakijangan 1 Pasuruan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan dua cara yaitu 

kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat 

diuji kebenarannya dan dipertanggungjawabkan. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu sesuai teori Milles dan 

Huberman. Menurut Milles dan Huberman terdapat empat tahap dalam teknik 
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analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan merupakan langkah pertama untuk 

mengetahui analisis kebutuhan yang ada di SDN Pakijangan1 Pasuruan. Pada tahap 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan guru penjaskes serta 

observasi pada saat pembelajaran di lapangan khususnya pada kegiatan 

pembelajaran gerak dasar lari. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan menyusun, memilih hal pokok, 

dan fokus pada tema atau hal-hal penting. Fokus penelitian ini yaitu pengembangan 

model pembelajaran berbasis permainan pada kegiatan pembelajaran gerak dasar 

lari siswa kelas IV SDN Pakijangan 1 Pasuruan. Peneliti menyusun data awal yang 

ditemukan sebagai pertimbangan awal dalam mengembangkan model 

pembelajaran berbasis permainan yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal 

tersebut diantaranya yaitu kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

kgiatan pembelajaran gerak dasar lari, kendala maupun masalah. 

c. Penyajian Data 

Penyajian atau menjabarkan data yang diperoleh tentang kebutuhan dan 

masalah yang dihadapi serta apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam 

pembelajaran gerak dasar lari berdasarkan tahap awal. Analisis kebutuhan yang 

dijelaskan yaitu tentang bagaimana pengembangan model pembelajaran gerak 

dasar lari berbasis permainan siswa kelas IV SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 
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Penjabaran data berfungsi membantu peneliti dalam melihat secara jelas tentang 

analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru pendidikan jasmani dan kesehatan.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara, dapat berubah apabila 

ditemukan suatu bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Data yang ditemukan sebelumnya dari tahap pengumpulan data, 

reduksi data hingga penyajian data akan dirangkum. Hasil rangkuman data berguna 

dalam pengambilan kesimpulan untuk penelitian yang dilakukan pada kelas IV 

SDN Pakijangan 1 Pasuruan. 

2. Teknik Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis kuantitatif akan dianalisis dan diolah berdasarkan data yang 

diperoleh dari analisis kebutuhan. Adapun teknik analisis kuantitatif yang 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut:  

a. Analisis Data Kevalidan Model Pembelajaran Berbasis Permainan 

Setelah mendapatkan data untuk kevalidan model pembelajaran yang 

dikembangkan, data tersebut dianalisis untuk menentukan nilai rata-rata kevalidan 

dari model pembelajaran berbasis permainan. Adapun rumus dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

P = ∑R x 100%  

         N 
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Keterangan: 

P = Presentase skor yang dicari 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

N = Jumlah skor maksimal 

 Dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas digunakan untuk 

menentukan kevalidan model pembelajaran berbasis permainan. Kevalidan dapat 

ditentukan berdasarkan interval penentuan tingkat kevalidan pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.10 Interval Tingkat Kevalidan 

Kategori Besarnya Presentase Keterangan 

A 

B 

C 

D 

100%-80% 

79%-60% 

59%-50% 

49%-0% 

Sangat Valid  

Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

 

Pengembangan model pembelajaran berbasis permainan dapat dikatakan 

valid apabila hasil dari vaidasi ahli pendidikan jasmani dan kesehatan dan ahli 

pembelajaran memperoleh ≥ 60% dan ≥ 80%. 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian dianalisis 

untuk menguji kelayakan tentang penggunaan model pembelajaran berbasis 

permainan pada kegiatan pembelajaran gerak dasar lari. Jawaban dari angket respon 

siswa menggunakan angket skala guttman yang menggunakan dua pilihan yaitu Ya 

atau Tidak. Uji angket respon siswa dapat menggunakan rumus sebagai berikut:   
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P = ∑R x 100%  

         N 

Keterangan: 

P = Presentase skor yang dicari 

∑R = Jumlah jawaban yang diberikan oleh validator 

N = Jumlah skor maksimal 

 Setelah hasil repon siswa diketahui, kemudian hasil tersebut dapat 

dicocokkan dengan interval tingkat hasil siswa yang ada pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Interval Tingkat Hasil Nilai Respon Siswa 

Presentase Hasil Nilai Respon Siswa Kriteria 

100%-80% 

79%-60% 

59%-50% 

49%-0% 

Sangat Baik 

Baik  

Kurang Baik 

Sangat Kurang 

 

 


