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 Motto: Ketika lelah, mintalah kekuatan pada Tuhan. Ketika tiada kata, bicaralah pada 

Tuhan. Ketika kesepian, ada Tuhan.  

 

Kupersembahkan karya ini buat: Saya persembakan kepada seluruh keluarga semua 

yang ada di madura dan blitar terutama kepada istri saya yang selalu mendukung dan 

membantu saya untuk menjadi lebih baik serta untuk putra saya daehan semoga suatu 

saat nanti bisa membaca karya yang saya buat ini dan bisa mengembangkan dan 

menjadi lebih sempurna lagi 



 Abstrak Yusup: Pengembangan Permainan Bo_Cah (Bola Pecah) Berbasis Tactical Game 

Pada Siswa Sekolah Dasar Sdn/ Sdi Se Kecamatan Ringinrejo. Kata kunci: 

Pengembangan Permaianan Bola Pecah Perkembangan olahraga tradisional saat ini 

belum begitu dikembangkan dengan baik.  

 

Beberapa komunitas yang ada saat ini hanya melestarikan yang ada dan mengenalkan 

di komunitasnya, sehingga olahraga tradisional dan permainan tradisional sangat perlu 

dikembangkan di era saat ini untuk memupuk nilai-nilai didalam olahraga tradisional. 

Ditunjang dengan kondisi saat ini bahwa penggunaan gadget sebagai alat bermain anak 

justru melunturkan nilai-nilai keolahragaan yang ada pada olahraga dan permainan 

tradisional Indonesia. Pengembangan olahraga gobak sodor sekarang ini yang disebut 

olahraga hadangan dan sudah distandarisasikan aturannya secara Nasional dengan 

memiliki lapangan persegi empat 9 x 15 meter dengan 6 bidang/kotak, sedangkan 

olahraga boi-boian adalah melemparkan bola untuk dikenakan pada tumpukan 

lempengan pecahan genteng sebagai sasaranya.  

 

Permainan pengembangan gobak sodor dan boi-boian ini dikembangkan menjadi 

bentuk permainan hadangan melingkar yang dinamakan bocah atau bola pecah, yaitu 

melemparkan bola ke dalam tumpukan lempengan genteng atau bilah kayu yang diberi 

angka atau nilai yang dimainkan dengan prinsip menerobos pertahanan lawan yang 

menghadang secara berkelompok 4-6 orang per tim, dan berusaha menjatuhkan 

tumpukan lempeng genteng dengan menggunakan bola lunak. Pengembagan 

permainan ini dilaksanakan melalui langkah-langkah pengembangan alat dan aturan 

permainan yaitu melalui tahap uji coba kelompok kecil dan ujicoba kelompok besar, 

serta proses validasi dan evaluasi dari pakar yang kemudian disempurnakan menjadi 

sebuah prototip alat permainan.  

 

Dalam pengembangan ini akan menghasilkan buku pedoman permainan dan prototip 

atau karya produk fungsional yang bisa diaplikasikan untuk anak-anak serta bisa 

diajukan menjadi karya Hak Kekayaan Intelektual dari prototip permainan bola pecah. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, di rekomendasikan untuk refrensi belajar anak 

atau guru untuk mengembangkan gerak dasar lokomotor nonlokomotor dan 

manipulatif. Serta di kembangkan lagi menjadi lebih sempurna lagi. KATA PENGANTAR 
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Masalah Menurut Heri Rahyubi (2014:351) Pembelajaran gerak merupakan salah satu 

bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani,kesehatan, dan olahraga (penjaskes dan 

olahraga) disekolah agar supyek pendidikan atau peserta didik memiliki keterampilan 

gerak yang memadai. Keterampilan gerak merupakan kemampuan yang seharusnya di 

miliki oleh pembelajar sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari –hari.  

 

Jika seorang mempunyai keterampilan gerak yang baik, maka dia mempunyai 

kesempatan yang besar untuk meraih kecakapan hidup yang di butuhkan. Didalam 

penyelengaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang 

berlangsung seumur hidup, pendidikan jasmani sangat penting dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk 

gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.  

 

Banyak nilai-nilai yang di tanamkan dalam pendidikan jasmani diantaranya kerjasama, 

percaya diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas dan lainnya yang tidak bisa di temukan 

dalam pelajaran lain di dalam siswa belajar. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

merupakan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 

sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan.  

 

Artinya, cakupan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan tidak hanya pada aspek 

jasmani saja tetapi juga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu pendidikan 



jasmani juga mencakup aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan diajarkan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), bahkan di PerguruanTinggi. Kebugaran jasmani dapat dimiliki oleh siswa dengan 

berbagai macam usaha. Diantaranya adalah dengan melakukan aktivitas jasmani 

olahraga yang teratur.  

 

Selain itu juga harus didukung dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk 

memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh. Kenyataan yang terjadi di lapangan sangat 

sedikit orangtua yang memperhatikan kebugaran jasmani anaknya. Orangtua kurang 

mengetahui manfaat kebugaran jasmani bagi kelancaran proses belajar anak. Orangtua 

juga cenderung membiarkan anaknya melakukan kebiasaan hidup yang tidak sehat, 

seperti jajan sembarangan. Selain itu kemudahan fasilitas yang berkembang dewasa ini 

juga berpengaruh pada tingkat kebugaran jasmani anak.  

 

Jarak 2 sekolah yang relatif jauh membuat banyak orangtua yang tidak membiarkan 

anaknya untuk berangkat sendiri ke sekolah sehingga mereka mengantar dan 

menjemput anak ke sekolah. Selain itu banyak juga anak yang pergi ke sekolah dengan 

menggunakan angkutan umum. Hal ini akan mengurangi aktivitas gerak tubuh anak, 

dimana anak akan aktif bergerak apabila dia berangkat sekolah sendiri dengan naik 

sepeda atau jalan kaki. Kebugaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkut-paut 

dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal 

dan efisien. Kebugaran jasmani erat kaitannya dengan kegiatan manusia melakukan 

pekerjaan dan bergerak.  

 

Seseorang akan mampu berfikir dengan optimal dan memiliki kinerja yang baik apabila 

memiliki kebugaranyang baik, dengan kebugaran seseorang tidak mudah lelah. 

Kebugaran jasmaniyang dibutuhkan manusia untuk bergerak dan melakukan pekerjaan 

bagi setiap individu tidak sama, sesuai dengan gerak dan pekerjaan yang dilakukan. 

Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh seorang anak berbeda dengan yang 

dibutuhkan dengan orang dewasa, dan tingkat kebutuhan jasmani itu sangat individual, 

semakin tinggi aktivitas seseorang semakin besar pula kebugaran jasamani yang 

dibutuhkan.  

 

Seorang guru harus mengetahui bahwa dalam pelajaran pendidikan jasmani dan 

kesehatan sebagian siswa menganggap pelajaran membosankan. Dalam menyampaikan 

materi pelajaran seorang pendidik atau seorang guru dituntut untuk kreatif dan 

berinovatif agar tujuan pembelajaran tercaapai sesuai yang diharapkan. Untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut juga diperlukan sarana prasarana yang 

digunakan atau tersedia, atau bisa menggunakan alat-alat yang telah dimodifikasi yang 



sesuai dengan keadaan siswa.  

 

Seorang guru harus mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang baik dan tepat. 

Dengan pendekatan pembelajaran yang tepat dan baik, siswa akan mudah menerima 

materi pelajaran dan hasilnya juga akan optimal. Dalam undang–undang nomer 3 tahun 

2005 tentang sistem ke olahragaan nasional bab 1V pasal 6 di sampaikan bahwa setiap 

orang memiliki hah yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, memilih dan 

mengikuti jenis serta cabang olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga 

kesempatan yang sama pula dalam memperoleh pembinaan dan pengembangan dalam 

segala bentuk aktifitas keolahragaan dan industri olahraga (Biro humas dan Hukum 

kemenpor RI, 2007)Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan masarakat indonesia telah di 

atur prundang –undangan mengenai kebebasan orang melakuakan kegiatan olahraga. 

Dalam olahraga ada tiga ruang lingkup pembahasan yaitu aktifitas olahraga pendidikan, 

olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.  

 

Olahraga mengandung atri kegiatan yang bertujuan untuk membangun kebugaran fisik 

dan rohani, sehingga orientasi membangun olahraga dalam koridor kebijakan 

pembangunan olahraga ada tiga yaitu membangun olahraga pendidikan membangun 

olahraga prestasi dan membangun olahraga rekreasi (Kristiyanto,2012). Permainan 

bo_cah ini adalah pengembangan dari penulis yang menggabungkan olahraga gobak 

sodor dan permainan boy boyan sebagai bentuk awal konsep bermain. Gobak sodor 

merupakan olahraga tradisional yang memiliki karakter gerak fisik yaitu kelincahan, 

kecepatan, kekuatan tim atau kerjasama yaitu dengan menghadang lawan yang akan 

memasuki area pertahanan.  

 

Gobak sodor atau hadangan dimainkan di lapangan luar ukuran 9 x 15 meter dengan 

pemain masing-masing sebanyak 5 orang. Gobak sodor sangat baik untuk 

pengembangan kondisi fisik sehingga unsur psikomotor yang ada di dalamnya adalah 

kecepatan, keseimbangan, kelincahan, koordinasi gerak serta terdapat unsur 

kemampuan berfikir memutuskan secara tepat dan cepat dalam bermain. Sedangkan 

olahraga permainan boi boian memiliki karakter bermain dengan menggunakan alat 

bola, pecahan bata atau batu pipih (bahasa jawa: kreweng) sehingga prinsip permainan 

boy boyan adalah bermain secara tim mempertahankan tumpukan pecahan 

genteng/batu yang diserang oleh lawan menggunakan bola. Bola yang digunakan pada 

jaman dahulu adalah menggunakan kumpulan serat kulit pisang atau pohon yang 

dibuat sedemikian rupa seperti bola, kemudian dibuat sebagai alat utama bermain boi 

boi an.  

 

Saat ini bola yang digunakan adalah bola kasti atau sejenisnya. Bola pecah (bo_cah) 

adalah satu pengembangan perpaduan olahraga tradsional yang dikembangkan 



menjadi bentuk olahraga permainan bagi anak-anak. Bola pecah dimainkan secara 

melingkar dengan lingkar dalam diameter 1 meter, lingkar luar 2-2,5 meter sebagai area 

pertahanan tim bertahan. konsepnya pun sangat mudah dimainkan oleh anak anak 

karana didalamnya mempunyai unsur-unsur gerak motorik anak yang sederhana dan 

bagus untuk kembang tumbuh anak seperti melempar, menangkap, menghadang, 

menembak dan bergerak atau aktif, sehingga anak-anak aktif bergerak dan bermain. 

Permainan ini menggunakaan kekuatan dan ketepatan tangan saat melempar untuk 

mendapatkan poin sebanyak banyaknya dengan cara melempar bola pada sasaran yang 

ada ditengah atau kayu balok yang tertata piramid.  

 

Dan di mainkan oleh dua tim di setiap tim berjumlah 4 anak. permainan bola pecah 

(bo_cah) ini juga bagus untuk melatih respon dan reaksi anak dalam menangkap 

maupun melempar bola, berlari melompat, menghadang dan menembak, melatih sikap 

sportifitas dan melatih keterampilan anak dan melatih kecepatan dan kelincahan anak 

serta melatih siswa siap berkompetisi.  

 

Poin pada permainan ini di tentukan berdasarkan jatuhnya kayu balok yang ada diatas 

kayu papan penyangga dengan perkenaan bola yang dilempar dari luar garis serang 

sehingga mengenai alat yang ada ditengah dan tatanan kayu balok terjatuh maka bisa 

dikatakan mendapatkan poin bagi pemaian penyerang dan balok yang jatuh tadi 

angkanya di jumblahkan. Contoh balok yang jatuh angka 1-5-8-3 maka poin yang di 

dapat =17 poin. Bahwa permainan bola pecah (bo_cah) ini tidak hanya sekedar 

permainan yang hanya dimainkan tanpa tujuan.  

 

Bahwasanya didalam permainan bola pecah (bo_cah) terdapat tujuan pembelajaraan, 

maksudnya adalah anak belajar sambil bermain sehingga anak suka melakukanya dan 

tanpa ada paksaan sehingga anak tidak merasa bosan dalam pembelajaran dan selalu 

merasa nyaman dan senang saat menerima pemmbelajaran penjas. Afektif, kognitif dan 

psikomotor yang terkandung di dalam permainan bola pecah (bo_cah) adalah: Afektif 

dalam permaian bola pecah yaitu sportifitas dalam melakukan permaian kerja sama 

teman, percaya sama teman dan apa bila kalah tetap menerima lapang dada dan apa 

bila menang tetap memberi suport dan motivasi pada lawan.  

 

Kognitif dalam permaian bola pecah yaitu terdapat pada pengaturan strategi dalam 

memecahkan masalah secara cepat dan tepat , dan terdapat juga pada perhitungan 

angka yang di dapat dari hasil lemparan yang jatuh kemudian di hitung dan di jumlah 

secara cepat dan tepat. Psikomotor dalam permaian crush ball game yaitu jelas 

berkaitan dengan keterampilan bergerak anak atau kemampuan setelah bertindak 

seseorang menerima pengalaman belajar seperti bergerak memutar, melompat, berlari, 

menghadang, menangkap, dan melempar.  



 

Dengan adanya alat bantu yang saya buat diharapkan siswa akan merasa lebih aman 

dan nyaman. Selain itu siswa juga akan merasa lebih senang dan bertambah semangat 

dalam pembelajaran apabila ada alat bantu yang memadahi yang dapat digunakan. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas ,maka peneliti 

ingin melakukan penelitian pengembangan Research End Development (R&D) dengan 

judul “Pengembangan Media Belajar bola pecah (bo_cah) Sebagai Media Gerak Dasar 

Anak Di Sekolah Sekolah Dasar Se Kecamatan Ringinrejo (R&D)” Permainan ini 

merupakan bentuk pengembangan yaitu mengembangkan konsep konsep perpaduan 

atau pengembangn bentuk olahraga serta bentuk modifikasi yang ditujukan untuk 

permainan anak – anak yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya. Olahraga 

bola pecah (bo_cah) adalah bentuk model permainan baru yang memadukan boi – 

boian dan gobak sodor.  

 

Konsep permainan bola pecah (bo_cah) adalah sederhana, mudah, murah dan 

menyenangkan dan mudah dilakukan anak anak dengan keterampilan tangan berlari 

atau menghadang seperti permainan gobak sodor, hanya saja alat dan lapangannya 

sangat berbeda dan ada juga kerja sama tim dalam permaianannya. Sederhana karena 

terdiri dari alat tiang kayu dan papan atau meja sebagai tempat untuk meletakkan 

tatanan kayu balok yang terpotong-potong yang berjumblah 10. Dalam permainan bola 

pecah (bo_cah) tidak hanya terdiri dari satu jenis permainan saja akan tetapi dalam satu 

alat tersebut dapat dimainkan empat jenis permainan.  

 

Untuk permainan pertama dinamakan bola pecah (bo_cah) (1) permainannya sangat 

mudah dimainkan bahkan untuk pemula sangat mudah menyesuaikan karena 

permainannya hanya berlari dan melempar. permainan kedua bola pecah (bo_cah) (2) 

yaitu ada unsur melempar menangkap, menghadang, kerja sama tim. Permain ketiga 

bola pecah (bo_cah) (3) atau estafet ketangkasan yang dimana kerja sama tim sangat 

diperlukan, kecepatan dan ketangkasan untuk menyesuaikan angka, permainan 

keempat bola pecah (bo_cah) (4) atau Suma (satu untuk semua) yaitu berlari 

bergandengan dan kerja sama tim untuk memasukkan paku dalam satu lubang 

bersama-sama.  

 

Identifikasi masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh 

identifikasi masalah sebagai berikut : Media belajar dan bermain yang monoton 

Kurangnya keinteraktifan media pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Kurangnya kereatifitas sarana pembelajaran Kejenuhan 

yang terjadi pada siswa Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini 

dibatasi pada pengembangan alat bola pecah. Alat bola pecah berguna memberikan 

manfaat serta pengembangan gerak dalam pembelajaran.  



 

Rumusan masalah Rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagai mana media 

permainan bo_cah (bola pecah)? Bagai mana pengembangan bola pecah? Tujuan 

pengembangan Spesifikasi produk media pembelajaran penjas yang diharapkan dalam 

penelitian pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: Produk ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi pembelajaran penjas. Produk ini 

menyediakan berupa alat yang menarik untuk bermain dan mudah untuk dimainkan 

oleh semua kalangan dari anak-anak, remaja, maupun dewasa..  

 

Kegunaan penelitian Teoritis Memberikan sumbangan bagi perkembangan permainan 

kususnya dalam bidang pendidikan jasmani. Secara tidak langsung membantu 

pemerintah dalam mewujudkan siswa yang lebih bugar. 2.Praktis Bagi Guru memperoleh 

media pembelajaran yang lebih variatif bagi guru dan sekolah. memotivasi pendidik 

untuk memanfaatkan media pembelajaran yang bernama bo_cah (bola pecah). Informasi 

ini nantinya bisa dijadikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan proses 

pembelajaran dalam bentuk permainan. Bagi Peserta Didik Adanya media ini 

memberikan kemudahan bagi siswa siswi dalam melatih gerak dasar motorik.  

 

Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran penjas. Media 

pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik bagi siswa siswi 

dalam pembelajaran penjas. Asumsi dan Pembatasan Pengembangan Asumsi 

pengembangan yang digunakan dalam penelitian dan Pengembangan alat permainan 

bo_cah (bola pecah) adalah suatu alat pengembangan permainan yang dapat 

membantu suatu pengembangan motorik anak atau instansi dalam belajar yang 

dilakukan oleh pelatih atau guru. Permasalahan pada peneliti ini perlu dibatasi agar 

masalah yang dikaji lebih fokus dan tidak terlalu luas. Adapun batasan-batasannya 

sebagai berikut. 1.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di sebagaian SD/SDI di kecamatan ringin rejo Kabupaten 

kediri 2. Pengembangan dilakukan menyesuaikan kondisi waktu dan biaya yang BAB II 

KAJIAN TEORI Deskriptif Teori 1. Pengertian Pengembangan Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia kata ”pengembangan”secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan 

mengembangkan. Secara istilah, kata pengembagan menunjukkan pada suatu kegiatan 

menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatantersebut penilaian 

dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan.  

 

Bila setelah mengalami penyempurnaan_penyempurnaan akhirnya alat atau cara 

tersebut dipandang cukupmantap untuk digunakan seterusnya. (KBBI : 103) 2. 

Pengertian media Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berati tengah prantara atau pengantar.dalam bahasa Arab media adalah prantara 



(wessain)atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach &Ely 

(1971) mengatakan bahwa media apabila di pahami secara garis besar adalah 

manusia,materi,atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

 

Dalam pengertian ini guru buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cendrung di artikan 

sebagai alat-alat grafis, photoggrafis,atau elektronis untuk menangkap memproses dan 

menyusun lagi informasi visual atu ferbal. Azhar Arsyad (2017:01) Fungsi dan manfaat 

media Dalam peroses dalam belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting dalam 

metode mengajar dan media pembelajaran. Dua aspek ini saling berkaitan.  

 

Hamalik (1986) mengemukan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam peroses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru 

membangkitkan motifasi baru dan rangsangan kegiatan belajar dan bahwa membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran akan 

sangat membantu ke efektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pembelajaran pada saat itu . Batasan lain telah di kemukakan oleh para ahliyang sebagai 

di antaranya sebagai berikut ini. AECT (Association of education and communication 

Technology1977) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang di gunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi.  

 

Di samping sebagai sistem penyampayan atau pengantar, media yang sering di ganti 

dengan kata mediator menurur Fleming (1982: 234)adalah penyebab atau alat yang 

turut campur dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dalam istilah mediator media 

menunjukan fungsi dan perannya yaitu mengatur hubungan yang efektif antra pihak 

utama dalam proses belajar siswa dan isi plajaran. Di samping itu, mediator dapat pula 

mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peran 

mediasi, mulai dari guru sampai pralatan paling canggih, dapat d sebut media, 

ringkasanya media adalah alat yang menyampaikan atau mengntarkan pesan-pesan 

pembelajaraan. Azhar Arsyad(juni 2017:19) 3. Teori Bermain Teori praktis dajukan oleh 

Kari groos,seorang filsuf yang meyakini bahwa bermain berfungsi untuk memperkuat 

instink yang di butuhkan guna kelangsungan hidup d masamendatang.  

 

Teori ini sering di sebut juga teori antisipatori. Dasar teori groos adalah prinsip seleksi 

alamiah yang di kemukakan oleh Carles Darwin. Binatang dapat mempertahankan 

hidupnya karena dia mempunyai keterampilan yang d peroleh dari bermain. Bayi yang 

baru lahir dan juga binatang mewarisi sejumlah instink yang tidak sempurna dan instink 

ini penting guna mempertahankan hidup. Bermain bermanfaat bagi mahluk yang masih 

muda dalam melatih dan menyempurnakan instinknya. Jadi tujuan bermain adalah 



sebagai media latian dan mengelaborasikan ketrampilan yang di perlukan saat dewasa 

nanti.  

 

Contoh bahwa bermain sebagai sarana melatih keterampin untuk brtahan hidup dapat 

kita amati pada anak kucing yang lari mengejar dan menangkap bola sebagai latian 

menangkap mangsanya. Bayi menggerak–gerakan jarinya, tangan, kaki, dan yg lain 

sebagai latian untuk mengontrol tubuh. Bayi brcloteh melatih otot-otot lidah yang d 

butuhka untuk bicara. Menurut Bettelheim (dalam hurlock,1978) permainan dan 

olahraga adalah kegiatan yang d tandai oleh aturan serta persyaratan –persyaratan yang 

d setujui bersama dan d tentukan dr luar untuk melakukan kegiatan dalam tindakan yg 

bertujuan.Olahraga selalu berupa kontes fisik sedangkan permainan bisa berupa kontes 

fisik atau juga kontes mental. Umumnya untuk melakukan kegiatan olahraga. Sasmita 

Christina Yuli Hartatik: (maret 2012/06).  

 

Perkembangan anak Agar bisa memasuki wilayah pembelajaran motorik dengan baik 

maka kita perlu mengetaui beberapa fase dasar perkembangan gerak dalam hidup 

manusia yaitu fase sebelum lahir,fase bayi, fase anak-anak,dan fase anak besar. Fase 

sebelum lahir(prenatal) Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama dalam 

kandungan. Lama kangdungan normal 9 bulan 10 hari. Selama dalam kandungan,fetus 

tumbuh dengan cepat. Secara umum, perkembangan prilaku janin manusia sebelum 

lahir bisa d gambarkan sebagai brikut perkembangan berlangsung cepat, meningket 

dan berkesinambungan. Antara individu dan individu lainnya ada beberapa variasi 

dalam kecepatannya.  

 

Perkembangan prilaku meningkat dari kondisi respon yang lemah, makin terarah, dan 

makin terorganisasi. perkembangan mengikuti arah dari bagian kepala kearah bagian 

ekor atau ke arah bawah. perkembangan fungsi-fungsi utama untuk hidup terjadi dalam 

proses yang panjang dan berkesinambungan. Kesempurnaan fungsi tercapai menjelang 

saat kelahiran. perkembangan terjadi mulai dari perototan besar dan d ikuti oleh 

prototan halus. Fase bayi (infant) Setelah lahir, pertumbuhan berlanjud cepat sampai 

usia dua tahun yang kemudian menjadi lambat. Pada waktu lahir sampai dengan 18 

bulan setelah itu, kepala relatif berukuran besar d bandingkan dengan bagian tubuh 

lainnya.  

 

Perkembangan gerak mengikuti pola gerak di mana semakin tambah usia,maka gerakan 

semakin sempurna. Di sini, ada kordinasi gerakan yang memerlukan otot otot besar 

hingga otot- otot halus d. Usia anak-anak Usia sangat berpengaruh pada aktifitas 

motorik seseorang. Seorang bayi ank-anak maupun remaja dan dewasa, mereka 

mempunyai karakteristik yang sangat berbeda beda keterampilan motorik yang berbeda 

pula. 4. Pengertian Permainan Tradisional Olahraga tradisional merupakan permainan 



asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional.  

 

Permainan rakyat yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan, karena selain 

sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga 

mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya.Olahraga 

tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang.Karena 

permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat 

besar, maka permainan tersebut semakin berkembang dan digemari oleh masyarakat 

sekitar. Olahraga tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang 

yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat.Indonesia dikenal memiliki 

kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam.Namun seiring dengan 

semakin lajunya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, kekayaan budaya 

tradisional semakin lama semakin tenggelam.Semuanya mulai tenggelam seiring 

dengan pengaruh budaya asing, maraknya permainan playstation, game watch, 

computer game, dsb.Tenggelamnya budaya permainan tradisional tersebut tentunya 

merupakan suatu keprihatinan bagi kita semua.  

 

Jika generasi saat ini tidak berusaha melestarikan maka lambat laun budaya tradisional 

akan semakin tenggelam dan suatu saat akan punah, sehingga identitas bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi akan hilang. Penyebab 

tenggelamnya budaya tradisional tersebut tentunya terdiri dari berbagai macam, 

seperti :Kurangnya sosialisasi olahraga tradisional kepada masyarakat; Tidak adanya 

minat masyarakat untuk menggali kekayaan tradisional;Tidak ada minat melombakan 

secara berjenjang, berkelanjutan, dan berkesinambungan. 1. Permaianan hadangan 

Gambar 2.1.permaianan gobak sodor Meski dimainkan hampir seluruh anak di Jakarta, 

tetapi tidak ada petunjuk bahwa permainan hadang berasal dari Jakarta.  

 

Permainan ini ada disebagian besar provinsi di Nusantara. Anak-anak desa pada masa 

dahulu seringmemainkan permainan hadang di malam hari saat bulan 

purnama.Hadang/ Gobak Sodor termasuk salah satu permainan tradisional Indonesia 

yang juga dimainkan di negara lain. di Indonesia sendiri Gobak Sodor atau Hadang 

memiliki nama tersendiri disetiap daerah di Indonesia, akan tetapi tetap pada aturan 

dan cara bermain yang sama.  

 

Tidak ketinggalan juga permainan Hadang/Gobak Sodor juga dipertandingkan pada 

Event sebesar O2SN biasanya pada tingkatan SD/SMP yang termasuk kedalam cabang 

Permainan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permainan hadang, seperti 

contohnya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi pada saat permainan.Beberapa 

kejadian dalam permainan dapat dianalisis melalui beberapa gambar yang tertera di 

bawah. Pemain harus berada di area lapangan Pemain harus selalu berada dalam arena 



lapangan, Khususnya pemain penyerang, tidak diperbolehkan keluar dari arena 

lapangan.  

 

Dalam usaha meloloskan diri dari penjagaan tim bertahan, sering terjadi pemain yang 

menyerang sedikit mengambil jalan diluar arena lapangan. Hal ini jelas tidak 

diperbolehkan dan hakim garis akan mengangkat bendera merah dan menunjuk garis 

keluarnya pemain tersebut, yang berarti adanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh 

pemain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar disamping. Pemain penjaga 

harus berada di garis Penjaga harus melakukan penjagaan dengan benar dengan tetap 

menginjak sepanjang garis dari daerah yang dia jaga.Jika pemain penjaga melakukan 

tangkapan dengan melewati garis maka tangkapan dinyatakan tidak sah dan pemain 

penyerang masih tetap bisa melanjutkan permainan.  

 

Pemain yang lolos Pemain penyerang yang sudah melewati garis dan masuk ke daerah 

selanjutnya tidak bisa dimatikan oleh penjaga yang sudah dilewati. Penjaga hanya bisa 

menangkap pemain penyerang yang akan melewati daerah penjagaannya. Tangkapan 

dalam garis Penjaga sah menyentuh menangkap pemain yang akan menyebrang daerah 

penjagaan dalam satu lintasan kejaran. Pemain penyerang yang akan menyebrang 

masih sah dimatikan jika dia tertangkap oleh penjaga yang melakukan terobosan 

langsungdalam satu lintasan kejaran, bukan saat pemain penyerang sudah menyebrang 

melewati batas penjagaan dan setelah beberapa waktu kemudian baru ditangkap. 

Penjaga harus menghadap ke arah lawan Untuk Mematikan penyerang, pemain penjaga 

harus berhadapan langsung dengan pemain penyerang yang akan melewati daerah 

yang dia jaga.  

 

Tangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berhasil jika seorang pemain bertahan 

melakukan tangkapan dengan membelakangi pemain penyerang. Tangkapan Langsung 

Tangkapan langsung dapat dilakukan dengan meraih pemain penyerang yang berada 

dalam jangkauan penjaga. Raihan tangan boleh disertai menjatuhkan badan namun 

dalam posisi satu rangkaian tanpa ada gerakan tambahan anggota tubuh lain sebagai 

tumpuan untuk meraih dan kaki masih dalam posisi menginjak garis. 2. Permaianan Boy 

Boyan Gambar 2.2 (https://gpswisataindonesia.wordpress.com).  

 

Boy-boyan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Barat khususnya di 

daerah Sunda. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak anak. Tentu saja bukan 

dikhususkan untuk anak laki-laki, anak perempuan juga bisa bermain boy-boyan. 

biasanya, permainan ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap desa. Misalnya, di 

daerah Pati, Jawa Tengah, permainan ini dikenal dengan nama Gaprek Kempung. Di 

daerah Sunda, ada yang menyebutnya boy-boyan, ada juga yang menyebutnya 

Bebencaran. Dan di daerah lainnya permainan ini disebut Gebokan, karena katanya 



suara yang biasa ditimbulkan apabila bola karet yang di gunakan dalam permainan 

mengenai anggota badan https://gpswisataindonesia.wordpress.com).  

 

Media yang digunakan dalam pembuatan alat/media permainan boy boyan, meliputi 

potongan genting sebanyak 8 buah, genting dicat, dan diberi nomor 1-8, 1 bola kasti, 

kartu paket sebanyak 8 buah yang terbuat akrilik. Masing-masing kartu akrilik 

mempunyai dua sisi, sisi yang kanan tertuliskan angka dari nomor 1 sampai 8, sisi yang 

kiri tertuliskan ungkapan terkait materi, di bawah ini adalah foto bahan untuk permainan 

boy boyan: 3. Dagongan Gambar 2.3. Permainan Dagongan Biasanya bermain dagongan 

adalah kebalikan dari bermain tarik tambang. Setidaknya dalam cara bermain.  

 

Dalam permainan tarik tambang, kedua regu saling tarik sekuat tenaga, sedangkan pada 

dagongan kedua regu saling dorong untuk mencari kemenangan. Dagongan adalah 

permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu 

sebagai alat mengadu kekuatan untuk  saling mendorong antara regu yang satu 

dengan regu yang lain. Permainan  Olahraga tradisional dagongan ini biasanya 

kebalikan dari permainan tarik tambang.  

 

Untuk tarik tambang dalam cara bermain dengan bersama manarik, sedangkan untuk 

permainan dagongan, kedua regu saling mendorong sekuat tenaga untuk mencari 

kemenangan dari garis tengah. Bentuk lapangan : persegi panjang dengan ukuran 2 

meter x 18. 4. Eggrang Gambar 2.4.Permainan egrang Egrang adalah permainan 

tradisional Indonesia yang tercipta pada era penjajahan belnda, tetapi dapat dijumpai di 

berbagai daerah dengan nama berbeda beda seperti : sebagian wilayah Sumatera Barat 

dengan nama Tengkak-tengkak, dari kata Tengkak (pincang).  

 

Ingkau yang dalam bahasa Bengkulu berarti sepatu bambu. Egrang berasal dari bahasa 

Lampung berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Sedang 

Jawa Tengah dengan nama Jangkungan yang berasal dari nama burung berkaki panjang. 

Teori Tactikal Game Pemain-pelatih. Guru memasuki permainan untuk menyiapkan dan 

mengatur strategi pada bagian tertentu dari permainan untuk mempromosikan praktik 

taktis siswa dan keterampilan. (1) Presentasi Tugas Karena guru dipandang sebagai 

sumber utama untuk menentukan tugas bermain, maka guru harus merencanakan tugas 

ajar yang akan dilaksanakan siswa, dalam hal ini tugas yang dilaksanakan siswa 

dirancang agar dapat mengembangkan kesadaran taktis dan pengambilan keputusan.  

 

(2) Masalah taktis yang diajukan dalam presentasi tugas oleh guru, menggunakan 

pertanyaan deduktif untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah bagi 

para siswa sebelum melakukan simulasi untuk menggabungkan taktik dan keterampilan. 

Oleh karena itu, presentasi tugas berpusat pada guru, dengan beberapa interaksi 



dengan siswa sebagai respon terhadap pertanyaan mereka. (3). Rancangan Pola Guru 

menentukan semua tugas belajar dan struktur, yang merangsang siswa untuk 

memecahkan masalah taktis, dan kemudian mengarahkan siswa untuk mempraktekkan 

simulasi permainan.  

 

Dalam hal ini, pola keterlibatan guru hanya sebatas ini, setelah itu, siswa dapat berlatih 

sendiri dan diijinkan untuk membuat beberapa keputusan dalam kelompok untuk 

menarik keputusan bersama. (4). Interaksi Pembelajaran Guru memulai sebagian besar 

interaksi pembelajaran, pertama dengan menggunakan pertanyaan deduktif untuk 

memecahkan masalah taktis dan kemudian berinteraksi dengan siswa melalui isyarat, 

panduan, dan umpan balik selama simulasi permainan dan latihan. Profil tersebut 

menunjukkan model yang interaktif pada dimensi ini, karena guru harus terus 

menggunakan pertanyaan deduktif bahkan setelah masalah taktistugas ajar diselesaikan 

untuk lebih lanjut mengembangkan pemahaman siswa. (5).  

 

Pacing Penentuan waktu Setelah terlibat dalam simulasi permainan, siswa mampu 

membuat keputusan mereka sendiri tentang kapan memulai dan mengakhiri uji praktek, 

memberikan model pendekatan yang sangat berpusat pada siswa dalam dimensi ini. (6). 

Kemajuan tugas Guru menentukan kapan setiap kegiatan belajar selesai dan saatnya 

untuk siswa untuk beralih pada masalah taktis dan tugas belajar berikutnya. Oleh karena 

itu, model ini sangat berpusat pada guru-dimensi ini. 2.6.4 Sintak Pembelajaran Model 

Bermain Taktis Tactical Games Model. Griffin, Mitchell, dan Oslin, dalam Metzler 

1999:344. Menggambarkan ada tiga alasan utama di balik model pembelajaran bermain 

taktis.  

 

Pertama, minat dan kegembiraan siswa dalam permainan dan bentuk permainan 

digunakan sebagai motivator positif dan struktur tugas dominan dalam model. Dalam 

hal tertentu, siswa selalu bermain game atau sejenisnya, menjaga minat dan 

kegembiraan yang tinggi. Karena siswa hampir selalu menerapkan taktik dan keahlian 

dalam situasi bermain, mereka lebih cenderung melihat kebutuhan untuk 

pengembangan pengetahuan dengan lebih jelas, lebih meningkatkan minat dalam 

kegiatan belajar. Permainan bo_cah Permainan bola pecah ini adalah pengembangan 

dari penulis yang menggabungkan olahraga gobak sodor dan permainan boy boyan 

sebagai bentuk awal konsep bermain.  

 

Gobak sodor merupakan olahraga tradisional yang memiliki karakter gerak fisik yaitu 

kelincahan, kecepatan, kekuatan tim atau kerjasama yaitu dengan menghadang lawan 

yang akan memasuki area pertahanan. Gobak sodor atau hadangan dimainkan di 

lapangan luar ukuran 9 x 15 meter dengan pemain masing-masing sebanyak 5 orang. 

Gobak sodor sangat baik untuk pengembangan kondisi fisik sehingga unsur psikomotor 



yang ada didalamnya adalah kecepatan, keseimbangan, kelincahan, koordinasi gerak 

serta terdapat unsur kemampuan berfikir memutuskan secara tepat dan cepat dalam 

bermain.  

 

Sedangkan olahraga permainan boi boi an memiliki karakter bermain dengan 

menggunakan alat bola, Alat- alat yang di gunakan untuk permainan bo_cah (bola 

pecah) Gambar 2.5 media bo_cah(bola pecah) Balok pointerbuat dari 

potongan-potongan kayu yang berjumblah 10 potong. yang berukuran 8x7 cm yang 

bertujuan untuk menentukan poin yang di dapat. Papan berbentuk lingkaran yang 

terbuat dari potongan potongan kayu kemudian di haluskan dan di bentuk menjadi 

lingkaran agar lebih menarik. lingkaran yang di gunakan 3,8 cm yang bertujuan untuk 

meletakan poin atau sasaran yang di letakan diatas papan.  

 

Kayu penyangga terbuat dari kayu kemudian di desain bulat dan dihaluskan agar lebih 

terlihat menarik, penyangga tengah yang berukuran 80 cm yang berfungsi untuk 

menyangga dan menyambungkan antara papan dan kaki. Pipa dan plat penyambung 

yang terbuat dari pipa besi dan plat besi kemudian di las menjadi satu ,pipa besi 

berukuran 10 cm yang berukuran 2 dim. Dan plat berukuran 6 cm persesegi tujuanyan 

ialah untuk menghubungkan antara papan dan penyangga tengah dan kaki ke 

penyangga tengah.  

 

Kaki-kaki terbuat dari bahan kayu yang membentuk menyilang, bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan ukuran pada kaki 4,5 cm Bola. Gambar2. 6. bola yang di 

gunakan bocah Bola yang digunakan terbuat dari rotan atau sama dengan bola takraw 

hanya saja ukuran bolanya yang lebih kecil dengan diameter 38 cm Lapangan Gambar 

2.7. lapanagn permainan bo_cah (bola pecah) Lapangan bisa di luar gedung maupun di 

dalam gedung Lapangan yang berbentuk lingkaran dengan deameter 5 meter dengan 

posisi alat bocah ada di posisi tengah lingkaran.  

 

Teknik dasar bermain bo_cah /bola pecah Dalam bermain bocah ( bola pecah ) tehnik 

yang diajarkan hampir sama dengan permaian gobak sodor dan boy-boyan pada 

umumnya, namun bermain bocah lebih ditekankan pada sasaran bermaian kepada 

anak-anak usia sekolah dasar atau pemula. Dengan keterampilan dasar pada anak yaitu: 

Teknik passing Teknik adalah suatu upaya memainkan bola atau olahraga secara benar 

dan efektif terhadap gerak tubuh sehingga hasil grak yang di inginkan terpenuihi 

dengan baik, seperti gerakan mengumpan bola kepada teman atau mengembalikan 

bola lawan contoh fariasi pasing dalam permainan bocah (1) pasing atas (2) pasing 

samping (3) pasing depan, melaui dua tangan maupun 1 tangan Tangkapan Tangkapan 

adalah teknik dan taktik serangan pada jarak dekat dan sedang yang dilaksanakan 

dengan menangkap salah satu komponen / bola untuk mengatur strategi agar 



mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan balok bo_cah yang ada di tengah dimana 

saat teman mengoper dapat ditangkap dengan sempurna melaui dua tangan maupun 

satu tangan.  

 

Block/ hadangan Hadangan adalah suatuproses seseorang untuk membendung bola 

atau memutus alur bola saat lawan melempar atau mengoper pada teman dan saat 

lawan mengatur strategi Teknik berlari kliling Teknik berlari adalah suatu teknik untuk 

menipu lawan atau membuat lawan kebingungan saat menjaga atau bertahan 

Dasar-dasar bermain bo_cah/bola pecah Permaian ini menggunakaan kekuatan dan 

ketepana tangan saat melempar, untuk mendapatkan poin sebanyak banyaknya dengan 

cara melempar bola pada sasaran yang ada ditengah atau kayu balok yang tertata 

piramit. Dan dimainkan oleh 2 regu dalam jangka waktu 10 menit x 2.permainan ini bisa 

dimainkan di dalam gedung maupun diluar gedung alatnya pun mudah di bawa dan 

bisa bongkar pasang.  

 

Sarana dan prasarana Untuk menunjang permainan Bola Pecah diperlukan sarana dan 

prasaranan yang wajib disiapkan antara lain : Sarana alat permaianan untuk anak SD 

adalah ketinggian tiang 80 cm,terbuat dari kayu papan penyangga lingkran 3,8 cm, plat 

untuk penancap tiang atas bawah 10 cm, terbuar dari stainlissasaran yang di tata diatas 

papan adalah kayu balok yang terpotong-potong 10 potong yangn berukuran 8 cm x 6 

cm persegi panjang Prasarana Lapangan yang berbentuk lingkaran dengan deameter 5 

meter dengan posisi alat bocah ada di posisi tengah lingkaran. c) bola yang digunakan 

terbuat dari rotan yang di lapisi oleh sepon atau hampir sama dengan bola kraunjang 

dengan diameter 38 cm 4.  

 

Peraturan permaianan KETERANG TIM A _TIM B _ _ARAH SERANG B _ARAH SERANG A _ 

_ Permaian ini menggunakaan kekuatan dan ketepana tangan saat melempar,untuk 

mendapatkan poin sebanyak banyaknya dengan cara melempar bolah pada sasaran 

yang ada ditengah atau kayu balok yang tertata piramit. Permaian ini yang di mainkan 

oleh dua tim di setiap tim berjumblah 4 anak. Permainan bola pecah (bo_cah) ) ini juga 

bagus untuk melatih respon dan reaksi anak dalam menangkap maupun melempar 

bola,berlari melompat ,menghadang dan menembak, melatih sikap seportifitas dan 

melatih ketrampilan anak dan melatih kecepatan dan kelincahan anak serta melatih 

siswa siap berkompetisi. Poin pada permaian ini di tentukan bedrdasarkan jatuhnya kayu 

balok yang ada diatas kayu papan penyangga.  

 

Dengan perkenaan bola yang dilempar dari luar garis serang sehingga mengenai alat 

yang ada ditengah dan tatanan kayu balok terjatuh maka bisa dikatan mendapatkan 

poin bagi pemaian penyerang dan balok yang jatuh tadi angkanya di jumblahkan. 

Contoh balok yang jatuh angka 1-5-8-3 maka angka yang didapat oleh tim penyerang 



adalah = 17 poin Cara bermain. Peseta membentuk dua kelompok dengan peserta yang 

sama antara tim A&B. Masing masing tim harus membedakan warna kaos. Kedua 

kapten melakukan lempar koin untuk menentukan antara menyerang atau bertahan. 

Permainan d mulai dengan hand off (bola di tangan) dari salah satu time.  

 

Setiap anggota tim harus bekerja sama untuk melempar bola dan mengenai sasaran 

yang ada di tengah Tim yang bertahan harus berusaha merebut bola tetapi tidak boleh 

keluar dari garis bertahan Tim yang bertahan tidak boleh masuk ke garis yang paling 

dalam. Tim yang paling banyak mendapatkan poin atau mrnjatuhkan balok yang ada di 

tengah di nyatakan menang. Peraturan permainan. Adapun peraturan permaian yang 

tidak boleh dilakukan oleh pemain penyerang dan juga bertahan diantaranya : Anak 

membawa bola boleh berlari bebas berputar berpindah posisi tetapi tidak boleh masuk 

ke garis serang apa bila masuk ke garis serang di nyatakan pelanggaran dan permaian 

harus keluar meninggalkan lapanagan selama 10 detik apa bila sudah 10 detik maka 

boleh masuk kembali ke area lapangan bermain.  

 

Dan pemain bertahan tidak boleh keluar dari garis bertahan dan juga tidak boleh masuk 

ke garis 2 apa bila melanggar maka dapat teguran keluar dari lapangan permaiann 

selama 10 detik apa bila sudah 10 detik maka boleh masuk kembali ke area lapangan 

bermain. Untuk merebut bola tidak boleh melakukan kontak fisik dalam mengambil dan 

merebut bola melainkan hanya melakukan hadangan atau memotong lemparan bola 

atau menepis bola. Apabila bola berhasil di potong oleh pemain bertahan. Maka pemain 

bertahan langsong keluar semua dan menunggu intruksi peluit wasit untuk memulai 

kembali permaianan permaian bocah bola pecah ini ditentukan oleh waktu dan di 

mainkan 2 babak per 1 babak 10 menit 6.Kelompok yang paling banyak mendapatkan 

poin maka kelompok itu yang di nyatakan penang. Ketentuan Pelanggaran. 1.Tim 

Penyerang Tidak boleh memasuki garais pertahanan Tidak boleh memegang bola 

selama 7 detik Pemain penyerang tidak boleh berkontak fisik secara langsung dengan 

pemain bertahan / secra sengaja untuk mencedrai lawan Tidak boleh berkata kotor 

kepada pemaian atau wasit Tidak boleh melempar bola ke arah lawan atau pemain 

bertahan secara sengaja atau secara sengaja ingin mencdrai lawan. 2.Tim Bertahan Tidak 

boleh keluar dari garis pertahanan. Tidak boleh masuk ke garis dua pertahanan.  

 

Pemain bertahan tidak boleh berkontak fisik secara langsung dengan pemain penyerang. 

Tidak boleh berkata kotor pada rekan, lawa, maupun wasit. Ketentuan poin: Poin pada 

permaian ini di tentukan bedrdasarkan jatuhnya kayu balok yang ada diatas kayu papan 

penyangga. dengan perkenaan bola yang dilempar dari luar garis serang sehingga 

mengenai alat yang ada ditengah dan tatanan kayu balok terjatuh maka bisa dikatan 

mendapatkan poin bagi pemaian penyerang dan balok yang jatuh tadi angganya di 

jumblahkan.  



 

Contoh balok yang jatuh angka 1-5-8-3 maka angka yang didapat oleh tim penyerang 

adalah = 17 poin Nomer perlombaan Putra : yang dimainkan bocah(bola pecah)yang 

dimainkan oleh dua tim antara tim A dan tim B bertanding dalam satu lapangan dan 

dua babak Putri : yang dimainkan bocah(bola pecah)yang dimainkan oleh dua tim 

antara tim A dan tim B bertanding dalam satu lapangan dan dua babak Campuran : 

yang dimainkan oleh dua tim antara tim A dan timB yang di mainkan dua putra dan dua 

putri disetisp tim yang dimainkan dalam 1 lapangan dan dua babak.  

 

Kajian Penelitian terdahulu Penelitian Abdian Asgi Sugmana dalam Desertasinya di 

sebutkan tentang “Pengembangan model permainan krauwnjang Untuk anak usia dini 

pada tahun 2016 Mempunyai kesamaan dengan penelitian saya yang menerapkan jenis 

penelitian research & development (penelitian & pengembangan), serta 

mengembangkan jenis alat permaianan modifikasi berbasis alat untuk meningkatkan 

gerak dasar motorik anak serupa dengan jenis pengembangan yang saya kembangkan. 

Materi yang dikembangkan adalah alat untuk bermaian, mempunyai perbedaan dengan 

materi yang saya kembangkan yaitu alat, Teknik aturan bermain.  

 

Penelitian Abdian Asgi Sugmana tentang “Pengembangan Media Pembelajaran 

permainan krauwnjang Pada pada anak se kota kediri” pada tahun 2016 Serupa dengan 

penelitian saya yaitu menerapkan jenis penelitian research & development. Dan memiliki 

kesamaan yaitu mengembangkan alat modifikasi baru, namun mempunyai perbedaan 

yang terletak pada penggunaan alat permainan maupun cara bermain. Kerangka 

Berpikir IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang semakin berkembangpesat kian 

memberi pengembangan dan inovasi bagi para akademisi untukbersaing dalam 

mengembangkan alat-alat olahraga. Di Daerah kab.  

 

Kediri pengembangan alat-alat olahraga masih kurang. Sehingga penulis mencoba 

mengembangkan permaian modifikasi baru, gabungan antara permainan gobak sodor 

dan boi-boi an. Agar anak lebih leluasa bergerak sehingga meningkatkan atau lebih 

tepatnya membantu mengembangkan motorik siswa. Sarana prasarana yang standar 

pada umumnya, seperti kun dan marker. Disisi lain perkembangan IPTEK semakin maju 

dan berkembang dariwaktu ke waktu sehingga memudahkan para pemain dalam 

mengembangkanteknik maupun fisik.  

 

Salah satu caranya untuk bermain bo_cahSehingga penulismengembangkan alat 

modifikasiolahraga melakukannya semata-mata demi mingkatkan motorik anak. 

HIPOTESIS Oleh karena itu, saya sebagaipenulis mempunyai gagasan bahwa perlu 

adanya inovasi baru untuk mengembangkan permainan bo__cah menjadi maksimal, 

efektif. Dengan membuat alat pengembangan permainan yang akan membantu siswa 



untuk meningkatkan gerak dasar motorik maupun fisik.  

 

Alat permainan bo_cah ini mempunyai kelebihan yaitu siswa lebih aktif dalam bergerak 

dan meningkatkan gerak dasar motorik siswa, seperti melempar, menangkap, berlari, 

melompat dan kerja sama time dan tanggung jawab serta membuat anak siap 

berkompetisi di masa yang akan datang. BAB III METODE PENELITIAN Indentifikasi 

Variabel Penelitian Dsain Penelitian yang akan di pakai pada penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan (research and development). Disebut pengembangan 

berbasis penelitian (research-based development). Menurut Sugiyono (2017: 407), 

Metode penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan mengkaji keefektifan produk tersebut.  

 

Lain halnya, untuk menghasilkan produk tertentu diperlukan analisis kebutuhan dan 

untuk menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian dan pengembangan 

banyak digunakan dibidang Ilmu Alam dan Teknik. Namun penelitian dan 

pengembangan juga biasa digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial, manajemen, dan 

pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penelitian ini pengembangan salah satunya 

mengghasilkan sebuah produk. Dalam penelitian dan pengembangan ini difokuskan 

untuk menghasilkan produk alat bermain yang di sebut. Permainan bola pecah (bo_cah). 

B. Prosedur Pengembangan 1.  

 

Pengembangan Alat Pengembangan alat adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

merencanakan dan mempersiapkan secara seksama dalam mengembangkan, 

memproduksi, dan mengvalidasi suatu alat bermain bola pecah (bo_cah). Alat dapat 

digunakan sebagai alat bantu mengajar yang dapat dipergunakan oleh guru atau 

pelatih. 2. Teknik Penelitian Teknik penelitian pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini mengunakan metode research and Development (R & D). Menurut 

Sugiyono (2017: 409), langkah-langkah penelitian dan pengembangan ditunjukan pada 

gambar berikut, Gambar 3.1 : Langkah - langkah Penggunaan Metode Research and 

Development (R & D) Sumber Sugiono 2017:407 C.Tempat dan Waktu Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan Langkah-langkah 

penggunaan Metode Research and Development (R & D) oleh Sugiyono). Maka 

prosedur penelitian pengembangan ini diringkas sebagai berikut. 1.  

 

Identifikasi Potensi Masalah Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi masalah. 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila mendayagunakanya akan memiliki nilai tambah. 

Sugiyono (2017: 410). Penelitian ini mengandung potensi masalah yang dapat diangkat 

adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Indonesia 

masih menjadi Negara konsumen produk alat-alat olahraga.maka dari itu peneliti ingin 

membuat prodak lokal yang tidak kalah menariknya dalam hal bermain dan 



mningkatkan gerak dasar motorik anak. 2. Pengumpulan Informasi Dilihat dari potensi 

masalah diatas langkah berikutnya adalah mencari informasi yang ada di lapangan.  

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di kec. Ringin rejo alat permainan bocah 

masih belom ada Sehingga peneliti bermaksud mengembangkan alat bermain yang 

bernama boc_cah (bola pecah) 3. Desain Produk Setelah mengumpulkan informasi dari 

masalah-masalah yang adadilapangan, peneliti merancang desain produk yang sesuai 

dengan potensidan masalah tersebut, peneliti juga melakukan analisis materi. 

Hasilanalisis dapat dijadikan acuan dalam membuat produk. Kebutuhan 

dalammendesain produk ini disesuaikan dengan keefisienan dan keefektifan.Produk 

penelitian ini akan menciptakan sebuah alat bermainberdasarkan modifikasi dari 

permainan gobak sodor dan boy boyan.Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah 

desain produk.Dalam hal ini desain produk adalah pembuatan alat yang berupa kayu 

yang di bentuk meja berbentuk lingkaran serta tiang penyangganya dan buku saku 

aturan bermain. Bocah dan menyusunya. Semua rangka dan kebutuhan yangdibutuhkan 

sudah dirancang dengan maksimal.  

 

Gambar 3.1. Permainan Bola Pecah. Sumber yusup.1juni 2019 4. Validasi Produk Validasi 

produk merupakan proses kegiatan untuk menilai apakahrancangan produk, dalam hal 

ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak 

(Sugiyono 2017: 414). Produk daripenelitian akan di validasi oleh pakar atau tenaga ahli 

yang telahberpengalaman untuk menilai produk baru yang telah dirancang, 

gunamengetahui kekurangan dan kekuatan. a. Ahli Materi isi Ahli materi akan menilai 

materi permainanbola pecah.Penilaian diharapkan dapat mengetahui kualitas serta 

keefektifan dalam bermain. b. Ahli Media Ahli Media akan menilai aspek, yaitu : aspek 

fisik, desain, dan penggunaan yang ada di alat bola pecah tersebut. Penilaian 

diharapkan dapat mengetahui kualitas alat tersebut.  

 

5. Revisi Produk Setelah desain produk divalidasi para Ahli, maka akan dapatdiketahui 

kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan tersebut akan direvisi menjadi lebih baik 

lagi. D. Uji Coba Produk Uji coba produk dilakukan setelah produk mendapatkan 

informasi atau nilai ahli materi dan media bahwa produk yang sedang dikembangkan 

sudah layak untuk di uji cobakan di lapangan. Uji coba produk dilakukanpada kelompok 

kecil. Tujuan dilakukannya uji coba ini adalah untuk memperoleh informasi apakah 

produk alat permainan bola pecah lebihefektif dan efisien sebagai alat bermain dan 

mingkatkan gerak dasar motorik anak.  

 

Data yang diperoleh dari uji cobaini digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan alat bola pecah tersebut yang merupakan produk akhir dalam 

penelitian ini. Dengan dilakukannya uji coba ini kualitas alat yang dikembangkan 



benar-benar telah teruji secara empiris dan layak untuk dijadikan sebagai alat 

pembelajaran yang efektif. a. Produk Akhir Produk Akhir dari penelitian ini adalah yang 

telah mendapat validasi oleh para ahli yang telah diuji cobakan kepada anak sekolah 

dasar se kecamatan ringin rejo. E.  

 

Subjek Uji Coba Penelitian pengembangan ini, menggolongkan subyek uji coba menjadi 

dua adalah sebagai berikut. 1. Subjek Uji Coba Ahli a. Ahli Materi Ahli materi yang 

dimaksud adalah dosen/pakar permainan tradisional yang berperan untuk menentukan 

apakah alat permainan bola pecah inisudah sesuai materi dan kebenaran b. Ahli Media 

Ahli media pada penelitian ini adalah dosen/pakar yang bisa menangani dalam hal 

media pembelajaran. Validasi dilakukan dengan menggunakan angket tentang desain 

alat permainan bola pecah yang diberikan kepada ahli media. 2.  

 

Subjek Uji Coba Subyek uji coba dalam penelitian pengembangan ini adalah anak 

sekolah usia dini se kecamatan ringin rejo kab.kediri. Uji coba tersebut dilakukan melalui 

beberapa tahapan. Tahapan, uji cobakelompok kecil, uji coba kelompok sedang dan uji 

coba kelompok besar. Teknik penentuan subyek uji coba dalam penelitian 

pengembangan ini dengan metodepurposive sampling. Menurut Suharsimi Arikunto 

(2004: 84) purposivesampling adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria yang 

telah ditentukan. F.  

 

Instrumen Pengumpulan Data Instrumen dalam penelitian pengembangan ini adalah 

dengan menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, meliputi. 1. Angket 

Menurut Sugiyono (2017: 142), angket merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memeberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket dapat 

berupa pertanyaan pernyataan tertutup atau terbuka. Menurut Sugiyono (2017 : 172) 

jenis-jenis angket menurut bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu. (1) Angket pilihan 

ganda.(2) Check list. (3) Skala bertingkat (rating scale).Pengumpulan data dalam 

penelitian pengembangan alat permainan bola pecah ini menggunakan angket tertutup 

dan terbuka, dimana pada halaman berikutnya disertai kolom saran.  

 

Angket tersebut diberikan kepada dosen ahli media pembelajaran, dosen ahli materi, 

anak sekolah dasar d kecamatan ringin rejo kab. kediri 2. Validasi Instrumen Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002: 144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat atau kesahihan suatu instrument. Menurut Sugiyono (2017: 173), 

Instrumen dikatakan valid bila alat ukur yang digunakan dapat mengukur data dengan 

valid.  

 

Agar penelitian pengembangan ini valid, maka peneliti menambahkan angket dimana 

ahli materi dan ahlimedia mengisi sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Validasi 



instrumen untuk ahli materi dan ahli media dilakukan melalui konsultasi dan meminta 

penilaian kepada para ahli yang memiliki keahlian tentang materi yang akandiuji dan 

kriteria media pembelajaran. 3. langkah_langkah pengumpulan data Menurut Suharsimi 

Arikunto (2012: 154), Reliabilitas adalah suatu instrumen harus dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengukur data.  

 

Menurut Sugiyono (2017: 175), penelitian yang reliable apabila digunakan untuk 

pengukuran berkali-kali menghasilkan data yang sama (konsisten). G. Teknik Analisis 

Data Teknik analisis data merupakan cara untuk mengetahui hasil penelitian yang 

dilakukan. Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklarifikasi, menganalisa, 

memakai dan menarik kesimpulan dari semuadata yang terkumpul dalam tindakan. 

Setelah data terkumpul, maka datatersebut akan diolah. Teknik analisa data yang 

dilakukan pada penelitian iniadalah teknik analisa kuantitatif yang bersifat penilaian 

menggunakan angka. Persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang 

dipersentasekan dan disajikan tetap berupa persentase.  

 

Rumus perhitungan kelayakan menurut Sugiyono (2013:559) adalah sebagai berikut. 

Keterangan: SH: Skor Hitung SK: Skor kriteria atau sekor ideal Hasil perhitungan data 

selanjutnya dibuat dalam bentuk persentase dengan dikalikan 100%.Setelah diperoleh 

persentase dengan rumus tersebut, selanjutnya kelayakan alat bo_cah (bola pecah) 

dalam penelitian pengembangan ini digolongkan dalam empat kategori kelayakan 

dengan menggunakan Skala sebagai berikut. Tabel 3.3 : Kategori Persentase Kelayakan 

Menurut Arikunto (1993:210) Sekor dalam persentase _Kategori kelayakan _ _<40% 

_Tidak baik/ tidak layak _ _40%-55% _Kurang baik/ kurang layak _ _56%-75% _Cukup 

baik/ cukup layak _ _76%-100 _Baik/ layak _ _ Angket yang digunakan dalam peneitian 

ini adalah angket penilaian atau tanggapan dengan bentuk jawaban dan keterangan 

penilaian, yaitu. (1): Sangat tidak setuju/sangat tidak layak, (2) : Tidak sesuai/tidak layak, 

(3) : Sesuai/layak, (4) : Sangat sesuai/sangat layak.  

 

BAB IV DESKRIPSI,INTERPRETASI DAN PEMBAHASAN A. Hasil Studi Pendahuluan 1. 

Pengembangan alat permainan bola pecah (bo_cah) berupa alat yang terbuat dari 

bahan utamanya yaitu balok kayu yang di potong-potong persegi panjang dan 

sebagian di buat meja penyangga untuk meletakakan balok persegi panjnagn tersebut. 

2. Produk awal yang dihasilkan dinamakan “Pengembangan Alat bola pecah (bo_cah. 

Produk pengembangan alat bola pecah (bo_cah) ini dikembangkan untuk memberi 

kemudahan dalam pembelajaran pada anak usia dini.  

 

Pengembangan bola pecah (bo_cah) diharapkan dapat digunakan sebagai media alat 

mengajar yang memberi kemudahan dalam proses mengajar dan belajar. Produk 

“Pengembangan Alat bola pecah (bo_cah)” dikembangkan dengan menggunakan balok 



ber angka dan meja untuk meletakkannya serta buku panduan dan peraturan-peraturan 

untuk bermain bocah. B. Pengujian Model Terbatas 1. Validasi Ahli Praktisi 

Pengembangan alat permainan bola pecah (bo_cah) divalidasi oleh para ahli 

dibidangnya, yaitu ahli media dan ahli materi olahraga tradisionsal. Tinjauan para ahli 

menghasilkan beberapa revisi sebagai berikut.  

 

Ahli materi yang menjadi validator dalam penelitian pengembangan ini adalah Dr 

Abdian Asgi Sukmana.Mp.d Beliau adalah seorang Dosen di Universitas Nusantara Pgri 

Kediri dan bliau juga ketua formi serta pengembang olahraga tradisional krauwnjang 

kota kediri. Hasil validasi ahli media tahap pertama Tabel. 4.1 Data hasil pengembangan 

alat permainan Bo_cah atau bola pecah : ahli media tahap pertama No. _Aspek yang 

dinilai _Skor yang diperoleh _skor maksimal _Persentase (%) _Kategori _ _1. _Cara 

bermain _25 _32 _78% _Baik/layak _ _2. _Desain alat _16 _20 _80% _Baik/layak _ _3. 

_Desain bola _16 _16 _100% _Baik/layak _ _4. _Model lapangan _19 _20 _95% _Baik/layak 

_ _5. _Buku panduan _6 _8 _75% _Cukup baik/ Cukup layak _ _6.  

 

_Keefektifan pengguna _24 _32 _75% _Cukup baik/ Cukup layak _ _Skor total _106 _128 

_83% _Baik/layak _ _ Pada validasi tahap pertama presentase yang didapatkan 83,00 % 

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menurut ahli materi, pada tahap validasi 

pertama pengembangan alat permainan Bo_cah atau bola pecah dikembangkan dari 

aspek kelayakan isi materi mendapatkan kategori Baik/layak Saran: Level ketinggian 

lebih baik ada tinggi dan rendahnya dan bentuk papan lain lebih bagus 2. Data Validasi 

Uji Terbatas Ahli materi yang menjadi validator dalam penelitian pengembangan ini 

adalah Andriano.S.Pd Beliau adalah seorang guru serta pelatih olahraga tradisional di 

kota kediri peneliti memilih beliau sebagai ahli materi karena kompetensinya di bidang 

olahraga tradisional sangat memadai.  

 

Pengambilan data ahli materi tahap pertama dilakukan pada tanggal 15 november 2020 

diperoleh dengan cara memberikan produk awal media “Pengembangan permainan 

bo_cah (bola pecah) beserta lembaran penilaian yang berupa kuesioner atau angket. 

Hasil validasi ahli materi tahap pertama Tabel. 4.2. Data hasil pengembangan alat 

permainan Bo_cah atau bola pecah : ahli materi tahap pertama No _Aspek yang dinilai 

_Skor yang diperoleh _Skor maksimal _Persentase (%) _Kategori _ _1. _Menurut bapak 

permainan bola pecah ini layak di mainkan untuk kategori anak usia dini _28 _32 _87,5% 

_Baik/layak _ _2. _Menurut bapak permainan bola pecah ini apakah sesuai dengan 

materi yang ada di sekolah dasar _20 _20 _100% _Baik/layak _ _3.  

 

_Peraturan untuk bermain bola pecah apa terlalu sulit untuk di mainkan anak usia dini 

_16 _16 _100% _Baik/layak _ _4. _Permainan bola pecah ini apakah layak sebagai media 

praktisi _17 _20 _85% _Baik/layak _ _5. _Menurut bapak permainan bola pecah ini apakah 



bermanfaat untuk mengembangkan gerak dasar lokomotor nonlokomotor anak. _6 _8 

_75% _Cukup baik/ cukup layak _ _6. _Keefektifan dalam penggunaan _25 _32 _100% 

_Baik/layak _ _Skor total _112 _128 _87,5% _Baik/layak _ _ Pada validasi tahap pertama 

presentase yang didapatkan 87,00 % dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

menurut ahli materi, pada tahap validasi pertama pengembangan alat permainan 

Bo_cah atau bola pecah dikembangkan dari aspek kelayakan isi teori mendapatkan 

kategori Baik/layak Saran: Sangat layak karna bisa dimasukan kedalam pembelajaran 

kelas 4,5 dan 6 SD/MI dan sudah sesuai dengan KD permainan bola kecil dan sangat 

bagus untuk lebih mngenalkan pada kkg pjok sd/ mi dan terus di kembangkan 3.  

 

Data Validasi Ahli Uji Coba Terbatas Pengembangan alat permainan bola pecah (bo_cah) 

divalidasi oleh para ahli di ahlinya, yaitu ahli media dan ahli materi olahraga tradisionsal. 

Tinjauan para ahli menghasilkan beberapa revisi sebagai berikut. Ahli materi yang 

menjadi validator dalam penelitian pengembangan ini adalah Dr Abdian Asgi 

Sukmana.Mp.d Beliau adalah seorang Dosen di Universitas Nusantara Persatuan Guru 

Rrepublik Indonesia Kediri dan bliau juga ketua formi serta pengembang olahraga 

tradisional krauwnjang kota kediri. Hasil validasi tahap ke dua Tabel. 4.3  

 

Data hasil pengembangan alat permainan Bo_cah atau bola pecah : ahli materi tahap 

pertama No. _Aspek yang dinilai _Skor yang diperoleh _skor maksimal _Persentase (%) 

_Kategori _ _1. _Cara bermain _30 _32 _93,75% _Baik/layak _ _2. _Desain alat _18 _20 

_90% _Baik/layak _ _3. _Desain bola _16 _16 _100% _Baik/layak _ _4. _Model lapangan 

_20 _20 _100% _Baik/layak _ _5. _Buku panduan _7 _8 _87,5% _Baik/layak _ _6. 

_Keefektifan dalam mengajar _32 _32 _100% _Baik/layak _ _Skor total _123 _128 _96% 

_Baik/layak _ _ Pada validasi tahap kedua presentase yang didapatkan mengalami 

peningkatan dari 85, % menjadi 96% dari skor maksimal.  

 

Dapat dinyatakan bahwa menurut ahli materi, pada tahap validasi kedua  media 

“Pengembangan Alat Permainan bo_cah /bola pecah “ yang dikembangkan dari aspek 

kelayakan media mendapatkan kategori “Layak”.Pada tahap validasi kedua ini ahli media 

menyarankan dalam level ketinggian harus ada untuk kelas atas dan kelas bawah dan 

lebar lapangan harus di perhatikan. Revisi Produk Revisi dilakukan setelah produk” 

permainan bo_cah/ bola pecah di beri penilayaan,saran dan kritik terhadap kualitas 

materi dan media pada buku yang dikembangakan untuk dijadikan sebagai pedoman 

dalam melakukan revisi.  

 

Produk awal Tampilan tiang level ketinggian masih 80cm ktinggian dan papan poin 

masih membentuk kotak dngan diameter 45x2cm. Serta kayu penyangga masih belom 

bongkar pasang (permanen) serta msih terbentuk kotak . Gambar 4.1. Alat permainan 

bo_cah/ bola pecah sebelom di revisi tampak dari samping (Dok Pribadi) Pengujian 



Model Perluasan Revisi produk Alat permainan bo_cah/ bola pecah dilakukan setelah 

diberi penilayaan saran dan kritik terhadap kualitas media dan materi pada buku 

panduan supaya di buat semenarik mungkin seperti kombinasi warna pada Alat 

permainan bo_cah/ bola pecah supaya anak anak usia dini yang memainkan nya lebih 

suka dan lebih antosias dalam memmainkanya.  

 

Sesuai dengan saran ahli materi dan media peneliti memperbaiki beberapa content dan 

peneliti merevisi buku panduan agar lebih menarik dan juga merevisi level ketinggian 

dan papan poin agar permainan menjadi semenarik mungkin. Tahapan “Pengembangan 

pada Alat permainan bo_cah/ bola pecah” ini mengalami validasi ahli 2 kali dan revisi 

produk 2 kali. Setelah melakukan perbaikan perbaikan pada produk, “Pengembangan 

pada Alat permainan bo_cah/ bola pecah” dinyatakan layak oleh para ahli dan di ijinkan 

melanjutkan pada tahap uji coba. Peneliti melakukan ujicoba di SDN dan SDI Se 

Kecamatan Ringinrejo.  

 

Kelayakan pada segi media dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut. a. Aspek Fisik 1). 

Fisik Alat Permainan Bo_Cah/ Bola Pecah” a.) Balok poin berukuran 8x7 cm b.) Papan 

menja berbentuk lingkaran yang berukuran 30,8 cm c.) Tiang penyangga 80 cm /40 cm 

d.) Pipa dan plat penyambung 10 cm/6 cm e.) Kaki-kaki berukuran 4,5cm 2. Aspek 

Desain Alat Permainan Bo_Cah/ Bola Pecah” a. Isi 1) Penataan alat desain 2) Ukuran 

rangka 3) Cara penggunaan alat buku panduan b. Tulisan 1) Ukuaran tulisan pada buku 

panduan 2) Penataan tulisan pada buku panduan c. Warna 1) Warna rangka permainan 

bo_cah/ bola pecah D. Validasi Mlodel a. Memberi kemudahan pengguna dalam 

mengembangakan gerak lokomotor non lokomotor dan manipulatif.  

 

b. belajara gerak yang mudah. c. membantu guru dalam hal mengajar dan 

mengembangakan gerak lokomotor non lokomotor dan manipulatif. d. Alat permainan 

bo_cah/ bola pecah mudah difahami oleh Guru dan siswa e. Bahasa yang di gunakan 

mudah difahami oleh Guru dan siswa Unsur_unsur kelayakan tersebut di ambil dari 

Unsur_unsur penilaian permainan bo_cah/ bola pecah kemudian kelayakan pada segi 

materi dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) materi pengembangan permainan bo_cah/ 

bola pecah sudah sesuai dengan: materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga 

dan kesehatan brikut kompetensi dasar yang terdapat pada silabus sekolah. Kompetensi 

Inti Dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan Tabel 4.4.  

 

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) _KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) _ _3. 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu pada dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 

dan tempat bermain _4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 



logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam prilaku yang membayangkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia _ 

_KOMPETENSI DASAR _KOMPETENSI DASAR _ _3.1 Memahami gerak dasar lokomotor 

sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk 

permainan sederhana dan atau tradisional _4.1  

 

Mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhan dan tradisional _ _3.2 

Memahami gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional _4.2 

Mempraktikkan gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional _ 

_3.3  

 

Memahami pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterbatasan dalam berbagai model permainan sederhana dan atau tradisional _4.3 

Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sama dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterhubungan dalam berbagai model permainan sederhana dan atau tradisional _ 

_ Pembahasan Hasil Penelitian Gambar 9. Alat permainan bo_cah/ bola pecah setelah di 

revisi tampak dari samping (Dok Pribadi) Desain Alat permainan bola pecah 

Pengembangan alat permainan bola pecah merupakan pengembangan permaian 

tradisional gobak sodor dan boy boyan yang dibuat untuk mengefektifkan dalam proses 

pembelajaran. Penilaian utamanya adalah hasil alat yang dibuat memberikan manfaat 

sehingga menarik dan sesuai dengan semestinya.  

 

Melalui tahapan uji validitas ahli, setelah dinyatakan baik oleh para ahli, kemudian 

diujikan secara sekala kecil dengan populasi penelitian sebanyak 3 sekiolah. Hasil 

penelitian uji coba pada responden segi dsain alat ukur sebagai berikut. Dsain penataan 

bahan rangka supaya terlihat menarik. Rangka menggunakan kayu berbentuk lingaran 

dan besi, besi plat dan besi slop untuk penyambung Tampilan rangka dan badan sudah 

menarik. Rangka sudah dicat berwarna warni, dari yang sebelumnya warna dasar kayu 

dan besi, guna mempercantik tampilan guna untuk menarik perhatian guru dan siswa. 1.  

 

Spesifikasi Model Segi materi yang di nilaikan dalam uji coba di disesuaikan dengan alat 

permainan bola pecah. Diharapkan penelitian “Pengembangan Alat permainan bola 

pecah” ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran kedepan. Hasil penilaian uji 

coba perseorangan dari segi materi adalah sebagai berikut. (1) Kesesuaian dengan hasil 

uji coba dengan hasil yang sering dilakukan saat pembelajaran. Sehingga guru dapat 

mengetahui hasil dari alat tersebut efektif. (2) Materi yang terdapat dalam penelitian 

pengembangan alat permainan bola pecah mudah dipahami oleh responden, karena 



responden dapat menggunakan alat tersebut.  

 

(3) Alat yang terdapat dalam penelitian pengembangan alat permainan bola pecah 

dapat memberikan manfaat dalam mengajar. Karena pada saat ujicoba responden 

banyak yang bertanya mengenai spesifikasi alat. (4) Penelitian pengembangan alat 

permainan bola pecah disukai responden dan guru hal ini terlihat dari antusias 

responden dan guru meminta ikut bermain permainan bola pecah. Uji coba kelompok 

kecil dilakukan kepada 3 sekolah di SDN DEYENG 1, SDN JEMEKAN 1, SDN NAMBAKAN. 

Uji coba dilakukan dalam 1 pertemuan. Kondisi selama uji coba kelompok kecil secara 

keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut.  

 

(1) Kondisi penjelasan pengoperasian alat ukur responden atau siswa tampak antusias, 

penasaran dan bertanya-tanya pada guru dan peneliti ketika diberikan penjelasan awal 

mengenai alat yang di uji cobakan. Responden atau siswa sangat antusias dalam 

bertanya dan membantu teman temannya pada saat proses alat dimainakan (2) Kondisi 

penggunaan alat permainan bola pecah responden atau siswa tampak bersemangat. 

Tampak beberapa siswa bertanya mengenai spesifikasi alat menurut mereka masih 

terasa asing. (3) Kondisi saat pengisian angket responden atau siswa memperhatikan 

penjelasan mengenai tata cara pengisisan angket, siswa mengisi dengan teliti.  

 

Dengan penuh konsentrasi responden atau siswa mengisi angketnya, walaupun ada 

beberapa kesalahan dalam mengisi tapi secara keseluruhan pengisian angket berjalan 

lancar. Brikut hasil uji coba secara kelompok kecil. Tabel 4.5. Hasil Angket uji Coba 

Kelompok kecil No. _Nama sekolah _Skor yang diperoleh _skor maksimal _Persentase (%) 

_Kategori _ _1. _Sdn Deyeng 1 _230 _280 _84% _Baik/layak _ _2. _Sdn Jemekan 1 _243 

_280 _87% _Baik/layak _ _3. _Sdn Nambakan _221 _280 _79% _Baik/layak _ _Skor total 

_694 _840 _83% _Baik/layak _ _ Hasil angket responden atau siswa 

mengenai ”Pengembangan Alat permainan bola pecah ” menunjukkan bahwa untuk 

penilaian tentang aspek kelayakan 83,% menurut responden dikategorikan “Layak” yang 

dapat diartikan bahwa media tersebut layak untuk diuji cobakan ke tahap berikutnya.  

 

Saran: revisi pengguna (guru) tahap dua : Untuk level ketinggian pada alat seharusnya 

ada level ketinggian agar lebih seru dan menarik saat bermain Dari penelitian kelompok 

sedang peneliti kemudian mendapatkan saran baru dari pengguna atau guru yang harus 

di perbaiki atau variasi level ketinggian ada sedang dan rendah. b. Uji Coba se 

kecamatan atau kelompok besar. Uji coba sekecam atan atau besar dilakukan kepada 13 

sekolah atau 112 siswa di kecamatan Reinginrejo . Uji coba lapangan dilakukan dalam 

satu pertemuan. Kondisi selama uji coba lapangan secara keseluruhan dapat dijabarkan 

sebagai berikut.  

 



(a) Kondisi penjelasan permainan sempel terlihat suka, penasaran dan bertanya-tanya 

pada guru dan peneliti ketika diberikan penjelasan awal mengenai penelitian alat 

permainan bola pecah yang akan dilakukan. (b) Kondisi penggunaan alat permainan 

bola pecah sempel terlihat konsentrasi dan semangat. Beberapa siswa menanyakan 

mengenai materi yang belum jelas dan prosedur peraturan permainan bola pecah. (c) 

Kondisi saat mengisi angket sempel atau anak berjalan dengan lancar, diawali peneliti 

menjelaskan alur cara pengisian angket. Sedangkan siswa atau siswa memperhatikan 

penjelasan mengenai tata cara pengisisan angket, siswa mengisi angket dengan teliti.  

 

Brikut hasil uji coba secara kelompok besar. Tabel 4.6. Hasil Angket uji Coba Kelompok 

besar No. _Nama sekolah _Skor yang diperoleh _skor maksimal _Persentase (%) 

_Kategori _ _1. _Sdn Deyeng 2 _232 _280 _83% _Baik/layak _ _2. _Sdn Batuaji 2 _252 _280 

_90% _Baik/layak _ _3. _Sdi Ht _225 _280 _80% _Baik/layak _ _4. _Sdn Slodono 1 _265 

_280 _95% _Baik/layak _ _5. _Sdn Ringin Rejo 1 _249 _280 _89% _Baik/layak _ _6 _Sdn 

Deyeng 1 _235 _280 _84% _Baik/layak _ _7 _Sdibaiturrohman _234 _280 _84% _Baik/layak 

_ _8 _Sdn Purwodadi _225 _280 _80% _Baik/layak _ _9 _Sdn Dawung 1 _229 _280 _82% 

_Baik/layak _ _10 _Sdn Sambi 1 _231 _280 _83% _Baik/layak _ _11 _Mi Jemekan _228 _280 

_81% _Baik/layak _ _Skor total _2.605 _3.080 _85% _Baik/layak _ _ Hasil uji angket 

responden atau siswa mengenai penelitian ”Pengembangan Alat permainan bola pecah” 

menunjukkan penilaian tentang aspek kelayakan sebesar 85% yang dikategorikan 

“Layak”, untuk di jadikan refrensi pembelajaran untuk mengembangkan gerak dasar 

lokomotor nonlokomotor , manipulatif . Saran : revisi pengguna (guru): Untuk lebar 

lapangan anak sekolah dasar terlalu lebar bisa lebih di kurangi 50 cm dari 250 cm 

menjadi 200.  

 

Dari penelitian kelompok besar peneliti kemudian mendapatkan saran baru dari 

pengguna atau guru yang harus di revisi c. Hasil Pengamatan Guru Saat Uji Coba 

Pengambilan Data uji coba di lakukan di depan guru dari klompok kecil sedang maupun 

besar sehingga guru dapat mengamati tentang permainan bola pecah, sehinggu guru 

dapat mempertimbangkan tentang pengisian angket oleh guru. Kondisi saat pengisian 

angket guru memperhatikan penjelasan mengenai tata cara pengisisan angket, mengisi 

dengan teliti. Dengan penuh konsentrasi guru mengisi angketnya. Brikut hasil uji coba 

pengguna. Tabel 4.7.  

 

Hasil Angket Pengamatan Guru se kecamatan runginrejo No. _Nama Guru _Skor yang 

diperoleh _skor maksimal _Persentase (%) _Kategori _ _1. _Agus mulyanto _21 _25 _84% 

_Baik/layak _ _2. _Angga fitryan _23 _25 _92% _Baik/layak _ _3. _Bidayah _22 _25 _88% 

_Baik/layak _ _4. _Alim sebiono _24 _25 _96% _Baik/layak _ _5. _Putut retno utomo _24 

_25 _96% _Baik/layak _ _6 _Supriyanto _24 _25 _96% _Baik/layak _ _7 _Raga pratama _22 

_25 _88% _Baik/layak _ _8 _M.fahkori rizal _22 _25 _88% _Baik/layak _ _9 _Gugas m.  



 

_21 _25 _84% _Baik/layak _ _10 _Riadi _21 _25 _84% _Baik/layak _ _11 _Wasis rianto _21 

_25 _84% _Baik/layak _ _12 _Sunarko _19 _25 _76% _Baik/layak _ _13 _Bambang s _24 _25 

_96% _Baik/layak _ _Skor total _288 _325 _89% _Baik/layak _ _ Hasil uji angket responden 

atau pengamatan Guru mengenai penelitian ”Pengembangan Alat permainan bola 

pecah” menunjukkan penilaian tentang aspek kelayakan media dan materi total dari 

keseluruhan guru 89% yang dikategorikan “Layak”, untuk di jadikan refrensi 

pembelajaran untuk mengembangkan gerak dasar lokomotor nonlokomotor , 

manipulatif . dan sebagaian guru memberikan saran agar tetap di kembangkan dan di 

sosialisasikan pada guru- guru kkg atau kelompok kerja guru pjok.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara 

cermat dan teliti dengan analisis data yang diperoleh ini menghasilkan beberapa hal 

sebagai berikut. (a) Berdasarkan catatan dari ahli media dan ahli materi, maka 

diputuskan untuk melakukan revisi yaitu tampilan luar dibuat lebih kokoh dan 

semenarik mungkin, warna alat seminimalis mungkin. (b) Setelah dilakukan beberapa 

tahap validasi dan revisi pada validasi kedua produk ini dinyatakan layak dan diijinkan 

untuk melakukan tahap uji coba kelompok kecil sebanyak 16 siswa atau satu sekolah 

dan melanjutkan uji coba kelompok sedang terhadap 24 peserta responden atau 3 

sekolah di Sdn Deyeng 1 Sdn Jemekan Dan Di Sdn Nambakan tidak terdapat 

kekurangan sehingga dilanjutkan ke uji coba Berdasarkan uji coba kelompok sedang 

dan lapangan menunjukkan hasil tes dalam kategori “Layak”.  

 

Hasil data yang diperoleh diinterpretasikan menurut kategori yang telah ditentukan. 

Kategori yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu untuk nilai < 40% dikategorikan tidak layak, 41 - 55% dikategorikan kurang 

layak, 56 - 75% dikategorikan cukup layak, dan 76 -100% dikategorikan layak. Prinsip 

prinsip ke unggulan dan kelemahan model Pada awal Pengembangan Alat permainan 

bola pecah ini didesain dan diproduksi menjadi sebuah produk awal berupa alat bantu 

pembelajaran untuk semua umur dalam proses ke depan.  

 

Proses pengembangan melalui prosedur penelitian dan pengembangan. Melalui 

beberapa perencanan, produksi dan evaluasi. Kemudian produk dikembangkan dengan 

bantuan seseorang yang menguasai tentang permainan tradisional, setelah produk awal 

dihasilkan maka perlu dievaluasi kepada para ahli melalui validasi ahli dan perlu diuji 

cobakan kepada siswa. Tahap evaluasi dilakukan pada ahli materi dan ahli media. 

Selanjutnya tahap penelitian dilakukan dengan uji coba produk terhadap kelompok kecil, 

uji coba kelompok sedang, dan uji coba besar.  

 

Proses validasi ahli materi menghasilkan data yang dapat digunakan untuk revisi produk 



awal. Dalam proses validasi ahli materi ini peneliti menggunakan dua tahap yaitu tahap I 

dan tahap II. Data validasi tahap I dijadikan dasar untuk merevisi produk untuk 

menyempurnakan hingga produk siap digunakan untuk uji coba. Setelah selesai validasi 

ahli materi, maka dengan segera validasi ke ahli media. Dari ahli media didapat data, 

saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas “Pengembangan Alat Alat permainan 

bola pecah” yang sedang dikembangkan.  

 

Dalam proses validasi media peneliti melalui dua tahap yaitu tahap I, tahap II Data 

validasi ahli media tahap I dijadikan awalan untuk merevisi produk. Setelah selesai revisi 

yang pertama di bawa ke ahli validasai lagi hingga produk siap digunakan untuk 

dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap uji coba klompok 

kecil, uji coba kelompok sedang, dan uji coba besar. Kualitas “Pengembangan Alat 

permainan bola pecah” ini termasuk dalam kriteria “Layak” pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan dari hasil analisis penilaian “Layak” dari kedua ahli baik itu ahli materi dan 

ahli media, serta dalam penilaian uji coba kecil, uji coba kelompok sedang, dan uji coba 

besar.  

 

siswa merasa senang dan antusias dengan adanya produk ini karena responden tertarik 

untuk mencoba dan saat bermain, produk ini dapat disebar luaskan untuk alat bantu 

pembelajaran di sekolah dasar terutama pada kelas atas. Adanya kelebihan-kelebihan 

dari produk ini, adapun kelemahan dalam produk ini, diantaranya balok kayu terbuat 

dari kayu sehingga saat di lempar dan jatuh lama kelamaan akan mngengalami 

kerusakan pada ujung balok poin, garis lapangan masing menggunakan kapur atau 

lakban. Beberapa kelemahan tersebut, harapanya dapat perhatian dan upaya 

pengembangan selanjutnya untuk memperoleh hasil produk yang lebih baik. kenyataan 

ini akan semakin membuka peluang untuk senantiasa diadakannya pembenahan 

selanjutnya.  

 

Hasil pengujian dapat dijabarkan dalam pembahasan berikut. a. Pengujian kepada ahli 

materi Hasil uji angket kepada ahli materi menunjukkan tingkat relevansi ke dalam 

materi sebesar 89% yang berarti bahwa materi yang ada dalam penelitian ” 

Pengembangan Alat permainan bola peca” ini layak digunakan dalam alat bantu 

pembelajaran ke depan. b.  

 

Pengujian kepada ahli media Hasil uji angket yang dilakukan kepada ahli media 

menunjukkan tingkat kelayakan penelitian sebesar 83% yang berarti penelitian ” 

Pengembangan Alat permainan bola pecah”layak digunakan dalam alat bantu 

pembelajaran ke depan. c. Pengujian Kepada Responden atau siswa Hasil uji responden 

mengenai penelitian ” Pengembangan Alat permainan bola pecah”” menunjukkan 

bahwa untuk penilaian tentang aspek kelayakan sebesar 80% yang dikategorikan “Layak 



tersebut layak untuk diuji cobakan ke tahap berikutnya. d. Uji Coba Sekala Besar Atau Se 

Kecamatan Hasil uji angket siswa atau responden mengenai penelitian ”Pengembangan 

Alat permainan bola pecah”menunjukkan penilaian tentang aspek kelayakan sebesar 

85% yang dikategorikan “Layak”, e.  

 

Hasil Pengamatan Guru Saat Uji Coba Hasil pengamatan angket oleh guru atau 

mengenai penelitian ”Pengembangan Alat permainan bola pecah”menunjukkan 

penilaian tentang aspek kelayakan sebesar 89% yang dikategorikan“Layak”, 3. Faktor 

Pendukung Dan Penghambat Implementasi Model Setelah melalui uji coba produk 

(klompok kecil, kelompok sedang dan kelompok besar) maka dapat dijabarkan 

kelebihan dan kekurangan penelitian “Pengembangan Alat permainan bola pecah 

sebagai berikut. Kelebihan alat adalah sebagai berikut. (a) Memberikan efisien serta 

efektifitas kepada guru pada saat memberikan materi. (b) Memberi varian baru dalam 

penelitian dengan hasil yang berbeda.  

 

(c) Dapat membantu guru dalam mengajar siswa dengan cara yang berbeda. (d) 

Memberikan guru yang sangat praktis. (e). Mudah dipindahkan portablel. Sebelum 

adanya penelitian Pengembangan Alat permaian bola pecah ini, belum ada penelitian 

yang mengembangkan permainan gobak sodor dan boy boyan mengenai permaian 

bola pecah yang menggunakan media kayu balok yang di tata piramid sehingga 

membuat anak penasaran untuk memainkannya. Alat permaian bola pecah dari hasil 

analisis penelitian ” Pengembangan permaian bola pecah selama uji coba produk dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 1.  

 

Responden atau siswa Responden atau siswa termotivasi melalui penelitian “permaian 

bola pecah” yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengembangkan gerak dasar 

lokomotor nonlokomotor dan manipulatif yang efektif. siswa dapat bermain dengan 

maksimal. 2. Guru a. guru akan lebih terbantu dalam kegiatan mengajar . Pemanfaatan 

hasil penelitian ” Pengembangan permaian bola pecah dalam proses pembelajaran baik 

siswa maupun guru lebih mudah untuk mningkatkan dan mengembangkan gerak dasar 

lokomotor non lokomotor manipulatif.  

 

Kedepannya hasil penelitian ” Pengembangan permaian bola pecah diharapkan dapat 

lebih disempurnakan. BAB V KESIMPULAN,IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan Hasil 

penelitian “Pengembangan Alat permainan bola pecah” di katakan layak digunakan 

sebagai alat permainan model atau media belajar dalam pendidikan 

olahraga.bermainHal ini dapat dilihat dari hasil penilaian ahli materi, yaitu 87% dan ahli 

media 83% serta berdasarkan hasil uji coba lapangan yaitu 85%. B.  

 

Implikasi Hasil Penelitian Pada penelitian “Pengembangan alat bermain bola pecah” ini 



mempunyai beberapa implikasi secara praktis diantaranya adalah sebagai berikut. Alat 

permainan bola pecah” ini dapat mempermudah proses belajar dengan variasi alat 

permainan. Alat permainan bola pecah”ini dapat memberi efektifitas guru dalam proses 

belajar. Penelitian “Pengembangan Alat permainan bola pecah”ini dapat sebagai 

motivasi kepada mahasiswa untuk meneliti alat-alat olahraga guna membantu proses 

belajar mengajar Penelitian “Pengembangan Alat permainan bola pecah”ini dapat 

sebagai alat promosi untuk refrensi siswa pada saat belajar. C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pegembangan ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam penelitian, 

diantaranya adalah sebagai berikut.  

 

Sampel uji coba masih terbatas, karena keterbatasan waktu siswa pada saat pandemik 

covid 19 atau responden. Keterbatasan biaya penelitian. Bahan dan komponen alat 

masih kurang bagus karena sulitnya mencari komponen yang disesuaikan. Pembuatan 

desain alat yang membutuhkan waktu lama sehingga menghambat proses penelitian. 

Peneliti tidak mencantumkan secara rinci mengenai proses pembuatan alat permainan 

bola pecah”. D. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah menyatakan bahwa 

pengembangan alat permainan bola pecah”sudah layak dan tervalidasi oleh ahli media 

dan ahli materi pada bidang olahraga tradisional, maka ada beberapa saran sebagai 

berikut.  

 

Pada pembelajaran siswa, guru dapat memanfaatkan pengembangan alat permainan 

bola pecah” sebagai variasi dalam proses belajar. Praktisi pengembangan alat dapat 

menguji tingkat keefektifannya dalam proses belajar dengan melakukan 

penelitian-penelitian terhadap pengembangan alat permainan bola pecah”dan 

membuat alat latihan ataupun alat-alat olahraga pembelajaran yang lebih bervariasi. 

Mahasiswa Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan jangan ragu untuk mengambil judul 

skripsi tentang penelitian pengembangan.  

 

Suatu penelitian pengembangan, baik atau tidaknya tergantung pada bagaimana dsain 

atau mengembangkannya dan mudahnya penggunaannya serta kesediaan alat dan 

tempat kita akan menerapkannya. Mahasiswa Pendidikan penjas dan Kesehatan 

diharapkan dapat mengembangkan penelitian pengembangan permainan bola pecah 

lebih menarik dan ekektif.  
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