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SARI 
 
 

Khohar, Abdul. 2008.  Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Team Game 
Tournament Pada Permainan Bola Basket Dalam Mata Pelajaran Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan Pada Siswa Kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug 
Semester II Tahun Pelajaran 2007/2008. Tesis. Program  Studi Pendidikan 
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Kata Kunci:   Pembelajaran Kooperatif Model Team Game Tournament (TGT). 
                        Prestasi Akademik, Keaktifan, Minat dan motivasi Sifat Kooperatif  Siswa 
 
          Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan pembelajaran penjasorkes adalah 
rendahnya minat dan motivasi siswa, kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran dan rendahnya hasil belajar siswa. Dalam hal ini, salah satu 
penyebabnya adalah guru terkadang kurang menggunakan metode mengajar yang dapat 
merangsang minat dan motivasi siswa serta keaktifan siswa, di dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran sebagai variasi metode ceramah. Akibatnya pemahaman siswa terhadap 
konsep-konsep penjasorkes kurang baik dan hasil belajarnya rendah, sejalan dengan 
permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian yang menawarkan pendekatan 
pembelajaran kooperatif yaitu model Team Game Tournament (TGT), yang diasumsikan 
dapat meningkatkan minat dan motivasi, keaktifan serta hasil belajar siswa.  
          Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya keefektifan model pembelajaran 
TGT dilihat dari aspek keaktifan siswa, minat, dan motivasi siswa, sifat kooperatif siswa 
dan hasil belajar siswa. Pelaksanaan penelitian ini difokuskan pada penerapan dan 
pengembangan model pembelajaran kooperatif TGT di dalam proses pembelajaran 
Penjasorkes.  
          Rancangan penelitian ini, adalah penelitian tindakan kelas. Sebagai subyek 
penelitiannya adalah  siswa kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug Kabupaten Grobogan pada 
tahun pelajaran 2007/2008. 
          Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 
yang meliputi observasi, angket dan tes. 
          Temuan penelitian ini adalah dari hasil tes akhir siklus yang diperoleh dari data 
mengenai minat siswa yang  terjadi peningkatan sebesar 38,98 %, keaktifan siswa yang 
meningkat sebesar 42,36 %, nilai rata-rata yang meningkat sebesar 2,67 poin serta 
ketuntasan belajar meningkat sebesar 16 %. 
          Rekomendasi yang disampaikan adalah agar para guru menggunakan model 
pembelajaran TGT untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran penjasorkes dan 
bidang studi lain karena hasil penelitian menunjukkan keefektifannya. Perlunya 
dilakukan penelitian serupa dengan studi ini, dengan mengambil subyek sampel yang 
lebih luas dan dilengkapi dengan obyek bidang studi lain. Dipilih konsep-konsep esensial 
untuk tiap bidang studi yang kemudian dirancang metode mengajar yang dapat 
merangsang minat dan motivasi serta keaktifan siswa. Perlunya dikembangkan suatu 
model pengujian hasil belajar siswa  yang memungkinkan siswa menggunakan 
kemampuan penalarannya secara optimal dan menghubungkan proses berfikir yang lebih 
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tinggi, serta perlu dilakukan action research, untuk mengetahui apakah metode mengajar 
dan model yang disarankan benar-benar efektif. 
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ABSTRACT 
 
 

Khohar, Abdul. 2008.  Application   Cooperative Learning of  Basket Ball Game In 
Physical Education Sport and Health To The Ninth Student Of State 
SMP N 2 Gubug in Academic Year of 2007/2008. Thesis. Sport 
Educational Graduate Studies of Semarang State University. Advisors: I. 
Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., II. Dra. Heny Setyawati, M.Psi. 

                            
Key Words  :     Cooperative Learning of Team Game Tournament (TGT) Model. 
                           Academic Performance; Active Participation; Cooperative    

Characteristics of Students’ Interest and Motivation. 
 
        The most frequent problems appear in Physical Education learning activities are the 
low of enthusiasm and motivation of students, the ineffectiveness students in following of 
learning activities and the low of students’ learning achievement. In this case, one of the 
causes is that teachers some times do not implement teaching methods that are capable of 
stimulating students’ enthusiasm   and motivation then the effectiveness of students in 
following of learning activities as lecturing teaching method. It caused the comprehend of 
students in the Physical education concepts are not effective and their achievement is 
low. For this problems, it is necessary to conduct of this research that offer a cooperative 
learning approach; they are Team Game Tournament (TGT) model  that are presumed 
able to increasing student’ enthusiasm and motivation, and the effectiveness of students` 
achievement. 
        The aim of this research is to find out the effectiveness of TGT Model from the 
effectiveness of students, enthusiasm and motivation, cooperative characteristics of 
students, and students learning achievement. This research focuses on the application and 
development of cooperative learning model TGT  in the Physical Education learning 
process. 
         This research programe is action research. As the research subjects are the nine 
grade students’ of State SMP N 2 Gubug, Grobogan Regency in Academic year of 
2007/2008. 
        This techniques used in this research are to collect the data of observation, 
questionnaire and test. 
         The finding of this research is from the final test cycle of result and it is obtained  
the data about students` enthusiasm that improvement until 38.98 %, the effectiveness of 
students increases until 42.36 %, the data of  average increases until 2.67 points and the 
completeness of learning  increases until 16 %. 
        The recommendation this research are purpose in order the teachers should use TGT 
learning method to increase the learning effectiveness of Physical Education and other 
subject matters’  in learning activities based on the research finding that shows the 
effectiveness. It is also recommended to the necessity of  conduct the similar research 
with wider samples and subject matters. It is  necessary to choose the essential concepts 
for every subject matter that is  followed by planning a teaching that stimulates student’ 
enthusiasm, motivation, and the effectiveness. It is important to develop an assessment 
model for students’ learning achievement that is possibility for students to use their 
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understanding optimally and explore their intellectual higher. It is also necessary to 
conduct this action research to discovering whether that suggested teaching methods and 
assessment models suggested are effective or not. 
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                              BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.      Latar Belakang Masalah 

 Kurikulum terus disesuaikan, berbagai pendekatan dan metode pembelajaran 

disempurnakan, pemberian tambahan jam ekstra terus dilakukan, namun hasil belajar 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan belum sesuai harapan. Salah satu 

penyebabnya adalah pelaksanaan  pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di SMP pada umumnya sering mengalami masalah. Bagi 

siswa masalah sering dialami karena sebagian besar siswa sudah beranggapan bahwa 

pendidikan jasmani merupakan pelajaran yang memerlukan tenaga yang besar, perlu 

kekuatan tubuh yang cukup dan memerlukan keterampilan khusus.   

                Pada pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, terutama di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) siswa kurang termotivasi untuk  berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran, hal ini terbukti dari hasil keterampilan gerak yang 

diperoleh siswa kurang memuaskan yang ditunjukkan dengan tidak dikuasainya 

teknik-teknik gerak yang diajarkan. Siswa cenderung menyepelekan pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, sebab mereka terkonsentrasi pada mata 

pelajaran yang diujikan pada ujian  nasional. 

 Dari angket yang peneliti sebarkan pada siswa, tentang pembelajaran bola 

basket diperoleh data bahwa 25 % anak senang, 22,5 % anak biasa saja, dan    52,5 % 

anak tidak senang. Hal ini dapat disimpulkan  bahwa; pembelajaran permainan bola 
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basket di SMP N 2 Gubug dirasa berat dan membutuhkan tenaga ekstra untuk 

mengikutinya, karena pada olahraga permainan bola basket di dalamnya terdapat 

peraturan permainan yang sulit dan kompleks dan memerlukan kerjasama yang tinggi 

antar pemain, anak merasa tidak mampu untuk mengikutinya. Pada pembelajaran 

bola basket, ciri-ciri permainannya terdapat peraturan yang kompleks, dibutuhkan 

kerja sama antar pemain dan memerlukan tenaga ekstra untuk memainkannya, 

menjadikan siswa enggan mengikuti setiap pembelajaran permainan bola basket.  

Pada pembelajaran teknik dasar dribel siswa merasa kesulitan dalam memantulkan 

bola agar bola terarah dan tetap dalam pengendaliannya, pada saat  siswa mendribel 

bola sambil berjalan, seringkali anak tidak bisa mengontrol arah bola, bola cenderung 

liar dan tidak terkendali. Pada pembelajaran teknik dasar passing siswa merasa 

kesulitan dalam mengarahkan bola ke teman, pada saat passing siswa dituntut untuk 

melakukan passing dengan cepat dan terarah agar bola tidak mudah dikuasai pihak 

lawan. Pada pembelajaran teknik dasar shooting siswa merasa kesulitan saat 

mengarahkan bola ke keranjang basket dengan tepat, penguasaan pegangan  bola 

yang benar dan sudut tembakan ke keranjang tidak dikuasai.  

                Permasalahan yang sering dialami guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran adalah upaya menanamkan motivasi untuk senang berolahraga pada 

siswa serta memilih metode pembelajaran yang dapat menarik keaktifan siswa, 

menyenangkan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kondisi seperti tersebut di atas 

terjadi pula di SMP Negeri 2 Gubug Kabupaten Grobogan, yaitu hasil belajar 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan masih rendah, terutama dalam 
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pembelajaran permainan bola basket. Berdasar kenyataan di atas, jelas bahwa 

pembelajaran permainan bola basket terutama pada penguasaan teknik dasar  bola 

basket, siswa sangat mengalami kesulitan.  Hal ini sesuai pernyataan   beberapa siswa 

yang mengatakan penguasaan keterampilan teknik dasar permainan bola basket lebih 

sulit dari keterampilan olahraga yang lain:  

                “Dribbling, passing dan shooting ke keranjang dalam permainan bola basket 

sangat sulit untuk dilakukan, bola sulit dikendalikan dan sangat menguras tenaga”,          

( Andhica Wiratama, Siswa kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug). 

                “Permainan bola basket adalah olahraga yang berat, bola sulit  dikendalikan, 

peraturannya banyak”( Ahmad Wahyudi, siswa kelas IX F SMP Negeri 2 Gubug) 

                “Pembelajaran olahraga yang paling sulit itu permainan bola basket, kalau 

sepak bola ya mudah, tinggal menendang saja” (Puguh , siswa kelas IX B SMP 

Negeri 2 Gubug).   

 Dari kenyataan seperti tersebut di atas, maka perlu mendapatkan pemikiran 

yang serius dan pengambilan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran, terutama dalam memilih metode dan model pembelajaran, sehingga 

dapat meningkatkan minat, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada 

akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan berbagai teknik permainan 

dalam olahraga, terutama permainan bola basket. 

                Demikian juga bagi guru, diharapkan dalam setiap pelaksanaan proses 

pembelajaran tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional saja, sehingga 

metode demonstrasi kurang mendominasi dalam setiap pembelajaran. Tetapi guru 
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harus bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan 

sarana prasarana yang  tersedia serta menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual (Contactual Teaching and Learning) sehingga dapat merangsang minat 

siswa untuk selalu aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar, menyenangkan dan 

tidak membosankan. 

                Kesulitan penguasaan materi permainan bola basket seperti yang dikemukakan 

oleh siswa di atas mengisyaratkan  adanya suatu permasalahan yang perlu segera 

dicari solusinya; Sebagai upaya jalan keluar dalam penelitian akan dicobakan strategi 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran “Cooperative Learning 

Team Game Tournament (TGT)”. Team Game Tournament adalah bentuk model 

pembelajaran yang menerapkan kerja sama kelompok, kelas dibentuk menjadi 

kelompok-kelompok kompetisi dalam bentuk permainan. Dari hasil kompetisi 

permainan-permainan diberikan reward untuk penghargaan pada kelompok yang 

berprestai. Diharapkan dengan Team Game Tournament (TGT) ini dapat merangsang 

minat siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perbaikan kualitas proses 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP 

Negeri 2 Gubug. Perbaikan tersebut sebagaimana ditunjukkan beberapa indikator 

utama yaitu : (a) Makin banyak siswa yang senang berolahraga dengan presensi yang 

tinggi waktu pembelajaran Penjasorkes, (b) Tidak ada lagi keluhan bahwa pelajaran 

permainan bola basket itu sulit, berat dan menguras tenaga, (c) Pada program 
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ekstrakurikuler dilaksanakan, jumlah peserta meningkat. (d) Ditemukannya bibit-bibit 

atlet terampil berolahraga.           

 

B.     Identifikasi Masalah 

               Dari latar belakang  di atas, dapat ditarik  permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1.  Apakah rendahnya hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan 

teknik permainan disebabkan siswa dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan tidak mempunyai minat dan motivasi ? 

2. Apakah rendahnya penguasaan teknik-teknik dasar permainan bola basket 

disebabkan siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan bola basket tidak 

aktif ?      

3. Apakah rendahnya penguasaan teknik-teknik dasar permainan bola basket 

disebabkan siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan bola basket kurang 

bisa kooperatif ? 

4.  Apakah penggunaan pembelajaran kooperatif model Team Game Tournament 

dapat  menguatkan penguasaan teknik-teknik dasar permainan bola basket bagi  

siswa ? 

 

C.     Pembatasan Masalah. 

  Variabel dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu penguasaan teknik dasar 

permainan bola basket, dan penggunaan model pembelajaran Team Game 
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Tournament. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug 

semester II tahun pelajaran 2007 / 2008  pada pokok bahasan permainan bola basket. 

 

D.     Rumusan Masalah 

                Dari uraian pada identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

      “Apakah pembelajaran kooperatif Team Game Tournament (TGT) dapat 

meningkatkan penguasaan teknik dasar permainan bola basket siswa kelas IX 

Semester II SMP Negeri 2 Gubug tahun pelajaran 2007/2008” ? 

 

E.     Tujuan Penelitian 

 Tujuan  dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan teknik 

dasar permainan bola basket siswa kelas IX  G semester II SMP Negeri 2 Gubug 

tahun pelajaran 2007/2008. 

 

F.      Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini juga memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoretis 

dan manfaat praktis. 

 

1.     Manfaat Teoretis 

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan baru mengenai model pembelajaran Team Game Tournament (TGT) 
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pada proses pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan teknik dasar 

permainan bola basket. 

  

2.    Manfaat Praktis 

         Manfaat praktis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 

a.   Manfaat Bagi Siswa. 

          Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat : 

1)    Meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran pendidikan   

jasmani olahraga dan kesehatan. 

2)    Meningkatkan pemahaman teknik dasar permainan bola basket. 

3)  Meningkatkan hasil belajar siswa untuk mata pelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan. 

b.   Manfaat Bagi Guru 

1)  Lebih terampil menggunakan model pembelajaran  Cooperative Learning      

khususnya Team Game Tournament dalam pembelajaran. 

2) Memperbaiki kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran dari yang   

konvensional menuju ke arah pembelajaran yang kontekstual. 

3)  Meningkatkan gairah dan semangat dalam pelaksanaan    pembelajaran. 

c.    Manfaat Bagi Sekolah 

                 Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat : 

1) Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif, lebih interaktif dalam  

pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 
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2) Memberikan landasan dan argumen bagi kebijakan sekolah yang akan diambil 

dalam rangka peningkatan mutu hasil belajar dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.     Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

          Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 11 telah menyebutkan bahwa: Olahraga 

Pendidikan adalah Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai 

bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh 

pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani            ( 

Kementerian Negara Pemuda dan OLahraga RI 2005 : 4). 

 Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani 

yang di desain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan 

keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, 

dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, 

kognitif, dan afektif setiap siswa (BSNP 2006:1). 

 Materi mata pelajaran Penjasorkes SMP yang meliputi: pengalaman 
mempraktikkan keterampilan dasar permainan dan olahraga; aktivitas pengembangan; 
uji diri/senam; aktivitas ritmik; akuatik; dan pendidikan luar kelas (out door) 
disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan 
bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien dan efektif (BSNP 2006:1). 

 
               Olahraga merupakan bentuk lanjut dari bermain, dan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Untuk dapat berolahraga secara 
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benar, manusia perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan diyakini dapat:  

         Memberikan kesempatan bagi siswa untuk: (1) berpartisipasi secara teratur 
dalam kegiatan olahraga, (2) pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang 
aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat melakukannya secara aman, (3) pemahaman 
dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas-aktivitas tersebut agar 
terbentuk sikap dan perilaku sportif dan positif, emosi stabil, dan gaya hidup sehat 
(BNSP 2006:1). 
 
          Pendidikan jasmani ialah: pendidikan yang mengaktualisasikan potensi 

aktivitet manusia yang berupa sikap tindak dan karya untuk diberi bentuk – isi – dan 

arah menuju kebulatan kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan (Kosasih 

1985 : 4).  

 

B.     Karakteristik Siswa Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

         Sekolah merupakan tempat belajar (formal) siswa selain lingkungan keluarga 

(in formal) dan linkungan masyarakat (non formal), meskipun interaksi sosial yang 

berlaku di sekolah biasanya tidak demikian mendalam dan sinambung seperti yang 

terjadi di lingkungan rumah tangga, pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

perkembangan sosial siswa tentulah ada, dan bahwa peranannya itu cukup besar, 

yaitu:  

         Di dalamnya berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan “ 
pendidikan” pada umumnya, yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan 
yang wajar, perangsang dari potensi-potensi anak, perkembangan dari kecakapan-
kecakapannya pada umumnya, belajar bekerjasama dengan kawan sekelompok, 
melaksanakan tuntutan-tuntutan dan contoh-contoh yang baik, belajar menahan diri 
demi kepentingan orang lain, memperoleh pengajaran, menghadapi saringan, yang 
semuanya antara lain mempunyai akibat pencerdasan otak siswa, seperti yang 
dibuktikan dengan tes-tes inteligensi (Gerungan 1996 : 194). 
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          Siswa usia sekolah menengah berada pada rentangan kategori siswa usia 

remaja, yang berada pada rentangan usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 

13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan masa remaja 

akhir, maka masa remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun, 

dan masa remaja akhir dalam rentangan usia  17/18 tahun sampai 21/22 tahun 

(Djamarah 2002 : 107). Jadi anak usia sekolah menengah pertama berada pada usia 

remaja awal yaitu usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun. 

         Remaja dikenal sebagai masa pencarian dan penjelajahan identitas diri. 

Kekaburan identitas diri menyebabkan remaja berada di persimpangan jalan; tak tahu 

mau kemana dan jalan mana yang harus diambil untuk sampai pada jati diri yang 

sesungguhnya. Anak remaja tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam golongan anak dan 

ia tidak dapat pula dimasukkan ke dalam golongan orang dewasa atau orang tua 

(Djamarah 2002 : 107). 

         Masa remaja tidak seperti pada masa anak, remaja perkembangan sosialnya 

semakin luas, remaja tidak lagi hanya berteman dengan siswa sebaya di sekitar 

rumahnya , tetapi ia sudah berhasrat untuk mencari teman lain di lingkungan yang 

lebih luas. 

         Usia remaja juga merupakan masa-masa berkembangnya fungsi-fungsi 

seksualitas. Dalam diri remaja sedang terjadi rangsangan kematangan seksual dan 

dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksualitas, maka masa ini kecenderungan 

remaja untuk menghindari larangan norma sosial dan hukum positif. 



12 

 

         Dari segi perkembangan kemampuan pikir remaja terdapat bukti-bukti hasil 

penelitian yang menyimpulkan bahwa pola dan cara berpikir remaja cenderung 

mengikuti pola dan cara berpikir orang dewasa. Ini mengisyaratkan untuk 

membicarakan suatu masalah pribadi maupun masalah sosial kemasyarakatan. 

Pendidikan remaja dapat didekati dengan pendekatan rasional. Tidak seperti siswa, 

remaja dapat memecahkan masalah yang kompleks secara rasional (Djamarah 

2002:109). 

         Pada masa pra-pubertas, pubertas dan adolesensi, terdapat pertumbuhan jasmani 

yang sangat pesat. Anak menjadi cepat besar, bobot badannya naik dengan pesat, 

panjang badannya bertambah dengan cepat; makannya banyak, dan aktivitasnya 

bertambah. Bersamaan dengan pertumbuhan badan yang sangat pesat,  berlangsung 

pula perkembangan intelektual yang sangat intensif; sehingga minat anak pada dunia 

luar sangat besar (Kartono 1989:34). 

         “ Indek Anatomis “ dari Baldwin yang melakukan pengukuran terhadap tulang-

tulang siswa secara rontgenologis menunjukkan bahwa, tulang-tulang pada siswa usia 

10 – 15 tahun juga tumbuh dengan cepat sekali (Kartono 1989:34). Sehubungan 

dengan pertumbuhan tulang belulang dan jasmani yang sangat pesat ini, biasanya 

sejak berumur 10 tahun daya tahan anak terhadap bermacam-macam penyakit serta 

infeksi tumbuh secara maksimum, sehingga kurve-mortalitas pada usia sekitar 10 

tahun menunjukkan angka kematian yang terkecil, yang minimal (Kartono 1989:34). 

         Daya tahan anak yang besar dan pertumbuhan jasmani yang sangat pesat itu, 

maka orang menandai periode ini dengan vitalitas yang sangat besar. Oleh karena itu 
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pada usia pra-pubertas dan pubertas yang menjadi pusat perhatian anak yaitu: sport, 

perlombaan-perlombaan, kegairahan berkelana, atau pergi bertamasya dengan 

berjalan kaki, naik gunung, menjelajahi pulau dan meneliti daerah-daerah baru 

(Kartono 1989:36). 

 

1.   Ciri-Ciri Fisik Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP)  

         Terjadi kematangan fisik yang normal yaitu pada usia 11 sampai 18 tahun, 

terjadi kematangan seksual atau kematangan fungsi jasmaniah yang biologis ini 

berupa kematangan kelenjar kelamin, yaitu tes-tes pada anak laki-laki dan ovarium 

pada anak-anak gadis, beserta membesarnya alat-alat kelaminnya (ciri kelamin 

primer). Sebelumnya peristiwa ini didahului oleh tanda-tanda kelamin sekunder, yang 

secara kronologis mendahului ciri-ciri kelamin primer (Kartono 1989:53). 

Selanjutnya  tanda kelamin sekunder itu antara lain ialah: gangguan pada peredaran 

darah, berdebar-debar, menggigil, mudah capai, dan kepekaan yang makin meninggi 

dari sistem syaraf; pertumbuhan rambut pada alat kelamin dan ketiak, tumbuhnya 

kumis dan jambang pada anak laki-laki, dan perubahan suara. Di samping ini kita 

melihat pula gejala-gejala khusus pada anak-anak gadis, yaitu: meluasnya dada dan 

tumbuhnya payudara, menebalnya lapisan lemak di sekitar pinggul, paha dan perut 

(Kartono 1989:53). 

         Pada saat pertumbuhan ini pubescens/anak muda mengalami satu bentuk krisis 

berbentuk kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Kadang kala harmoni dan 

fungsi-fungsi motorik (gerak) juga terganggu. Lalu terlihatlah gejala-gejala tingkah 
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laku sebagai berikut: canggung, kaku-kikuk, tegar, muka tampak kasar dan “buruk” 

(Kartono 1989:53). Pada saat pertumbuhan ini terdapat pula gejala yang disebut 

sebagai: helliogene acceleratie, yaitu percepatan tumbuh disebabkan oleh pengaruh 

cahaya matahari, karena anak-anak muda banyak ada di udara terbuka. Umpamanya 

dengan melakukan kegiatan-kegiatan sport, berenang, berjalan-jalan, darmawisata, 

bersepeda dan lain-lain (Kartono 1989:53). 

 

2.   Ciri-Ciri Psikis Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

          Anak mulai menaruh minat besar terhadap keadaan dirinya. Ia mulai mencoba 

memakai bermacam-macam gincu, crème, bedak, rouge, wangi-wangian, sepatu dan 

baju yang indah-indah (Kartono 1989:54). Anak gadis mulai meminati secara 

bersungguh-sungguh faktor-faktor hormonal dan biologis yang semakin jadi matang. 

Khususnya adalah perhatian cukup besar terhadap organ kelamin dan menstruasi. 

Perasaaan- perasaan heteroseksual, yaitu perasaan tertarik pada jenis kelamin lain, 

juga mulai tumbuh dengan timbulnya minat pada seks pria (Kartono 1989:54). 

         Dalam perkembangan sosial, para remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan 

orang lain. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang 

menyebabkan sikap kritisnya terhadap situasi dari orang lain, termasuk orang tuanya. 

Setiap pendapat orang lain dibandingkan dengan teori yang diikuti atau 

diharapkannya (Fatimah 2006:93).    

         Pengaruh egosentris masih sering terlihat pada pikiran remaja, karena hal 

berikut: a. cita-cita dan idealisme yang baik, terlalu menitikberatkan pikiran sendiri, 
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tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis 

yang mungkin menyebabkan kegagalannya dalam menyelesaikan persoalan, b. 

kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai dengan pendapat orang 

lain dalam penilaiannya. Masih sulit membedakan pokok perhatian orang lain 

daripada tujuan perhatian sendiri. Pandangan dan penilaian diri sendiri dianggap sama 

dengan pandangan orang lain mengenai dirinya (Fatimah 2006:93). 

        Proses penyesuaian diri yang dilandasi sifat egonya dapat menimbulkan reaksi 

lain, yaitu melebih-lebihkan diri dalam penilaian diri. Mereka merasa dirinya ampuh 

atau hebat sehingga berani menantang malapetaka dan menceburkan diri dalam 

aktivitas yang acapkali dipikirkan atau direncanakan. Aktivitas yang dilakukan pada 

umumnya tergolong aktivitas yang membahayakan (Fatimah 2006:94). 

        Dalam parohan akhir periode pubertas atau parohan awal masa remaja awal,  

terdapat gejala-gejala yang disebut gejala-gejala negative phase. Hurlock dalam 

Mappiare (1982:32) menguraikan cukup lengkap tentang gejala-gejala negative phase 

ini yang pokok-pokoknya sebagai berikut: a. keinginan untuk menyendiri (desire for 

isolation), b. berkurang kemauan untuk bekerja (disclination to work), c. kurang 

koordinasi fungsi-fungsi tubuh (incoordinations), d. kejenuhan (boredom), e. 

kegelisahan (restlessness), f. pertentangan sosial (social antagonism), g. penantangan 

terhadap kewibawaan orang dewasa (resistence to authority), h. kepekaan perasaan 

(heightened emotionality), i. kurang percaya diri (lack of self-confidence), j. mulai 

timbul minat pada lawan seks (preoccupation with sex), k. kepekaan perasaan susila 

(excessive modesty), l.  kesukaan berkhayal (day dreaming). 
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3.   Ciri-Ciri Kognitif Anak Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

         Kemampuan mental atau kemampuan berpikir remaja awal, muali sempurna. 

Keadaan ini terjadi dalam usia antara 12 sampai 16 tahun. Lebih jelas lagi apa yang 

dikemukakan oleh Alfred Binet dalam Mappiare (1982:33), salah seorang pelopor 

mental tes berbangsa perancis, bahwa pada usia 12 tahun kemampuan anak untuk 

mengerti informasi abstrak, baru sempurna. Dan kesempurnaan mengambil 

kesimpulan dan informasi abstrak dimulai pada usia 14 tahun. Akibatnya si remaja 

awal suka menolak hal-hal yang tidak masuk akal. Penantangan pendapat sering 

terjadi dengan orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya jika mereka mendapat 

pemaksaan menerima pendapat tanpa alas an rasional. Tetapi, dengan alasan yang 

masuk akal, remaja juga cenderung mengikuti pemikiran orang dewasa. 

         Kapasitas emosi dan kemampuan berfikir mempengaruhi banyak hal, seperti 

kemampuan belajar, memecahkan masalah, berbahasa, dan menyesuaikan diri 

terhadap kehidupan di masyarakat. Perkembangan emosi dan inteligensi berpengaruh 

terhadap perkembangan sosial anak (fatimah 2006:93).    

         Anak yang berkemampuan intelektual tinggi dan memiliki emosi yang stabil 

akan mampu memecahkan berbagai permasalahan hidupnya di masyarakat. Oleh 

karena itu, kemampuan intelektual tinggi, pengendalian emosional secara seimbang 

sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak (fatimah 2006:93).   

. 
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C.     Belajar Motorik/Gerak 

               Belajar merupakan sesuatu yang kompleks, yang menyangkut bukan hanya 

kegiatan berfikir untuk mencari pengetahuan, melainkan juga yang menyangkut 

motorik tubuh dan emosi serta perasaan. Seperti halnya Robert N. Gagne (1977) 

mengatakan bahwa aspek-aspek kemampuan yang bias ditingkatkan melalui belajar 

adalah meliputi: (1) keterampilan intelektual, (2) kemampuan mengungkapkan 

informasi dalam bentuk verbal, (3) strategi berfikir, (4) keterampilan motorik, (5) 

emosi dan perasaan (Sugiyanto dan Sudjarwo 1993:232). 

               Belajar dianggap sebagai suatu proses apabila yang dilihat adalah yang terjadi 

selama seseorang menjalani proses edukatif untuk mencapai suatu  tujuan. Belajar 

dianggap sebagai suatu fungsi apabila yang dilihat adalah aspek-aspek yang 

menentukan atau memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku seseorang dalam 

proses edukatif. Sedangkan belajar dianggap sebagai suatu  hasil apabila yang dilihat 

adalah bentuk akhir dari berbagai pengalaman dalam interaksi edukatif. Bentuk akhir 

ini berupa menampaknya sifat-sifat dan tanda-tanda tingkah laku yang berhubungan 

dengan apa yang dipelajari (Sugiyanto dan Sudjarwo 1993:233). 

               Pengertian belajar motorik/gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada 

umumnya. Belajar motorik merupakan sebagian dari belajar. Belajar yang 

menekankan pada aktivitas berfikir bisa disebut belajar kognitif. Belajar yang 

menekankan pada aktivitas emosi dan perasaan bisa disebut belajar afektif. 

Sedangkan belajar yang menekankan pada aktivitas gerak tubuh disebut belajar 

motorik (Sugiyanto dan Sudjarwo 1993:233). 
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.              Di dalam belajar motorik, materi yang dipelajari adalah pola-pola gerak 

keterampilan tubuh, misalnya gerakan-gerakan dalam olahraga. Proses belajarnya 

meliputi pengamatan gerakan untuk bisa mengerti prinsip bentuk gerakannya; 

kemudian menirukan dan mencoba melakukannya berulang kali; untuk kemudian 

menerapkan pola-pola motorik yang dikuasai di dalam kondisi-kondisi tertentu yang 

dihadapi; dan akhirnya diharapkan pelajar bisa menciptakan gerakan-gerakan yang 

lebih efisien untuk menyelesaikan tugas-tugas motorik tertentu. Domain kemampuan 

yang paling intensif keterlibatannya adalah domain fisik dan domain psikomotor, 

namun bukan berarti bahwa domain kognitif dan domain afektif tidak terlibat. Domai 

afektif dan domain kognitif  tetap terlibat, namun tidak merupakan unsur sentral di 

dalamnya. Sedangkan mengenai hasil belajar di dalam belajar motorik adalah berupa 

peningkatan kualitas gerakan tubuh (Sugiyanto dan Sudjarwo 1993:234).  

               Domain fisik dan domain psikomotor merupakan titik sentral di dalam belajar 

motorik. Belajar motorik terjadi dalam bentuk atau melalui respon-respon muscular 

yang diekspresikan dalam gerakan-gerakan bagian-bagian tubuh secara sebagian-

sebagian atau secara keseluruhan. Menurut Drowizky dalam Sugiyanto dan Sudjarwo 

(1993:234) mendefinisikan belajar motorik adalah sebagai berikut: Belajar motorik 

adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular yang diekspresikan 

dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. 

               Drowatzky (1981:4) mendefinisikan belajar motorik adalah proses adaptasi dari 

perlakuan yang melibatkan gerakan dan respon muscular. Demikian juga teori yang 
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lain menurut Drowatzky  (1981:16) mendefinisikan belajar motorik adalah proses 

adaptasi yang berwujud pengembangan gerak dan respon muskular. 

 

D.    Pembelajaran Kooperatif 

                   Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk 

mendorong para siswa untuk bertanggungjawab pada pelajaran mereka sendiri untuk 

bekerja dengan cara kerjasama pada suatu kelompok untuk memperoleh suatu tujuan. 

Para siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok yang heterogen, yang terdiri dari 

berbagai macam ras, suku, jenis kelamin dan kelas-kelas sosial. Para siswa 

diperkenalkan pada suatu masalah atau suatu pertanyaan dengan batasan waktu dalam 

memecahkan masalah  atau menjawab pertanyaan itu. Permasalahan tersebut dibuat 

untuk menciptakan suatu pertandingan, bisa dengan melempar dan menangkap bola 

atau menemukan jalan untuk menjelaskan arti dari keseimbangan. Hal ini adalah 

penting untuk melatih siswa untuk mengerti arti tentang kerja sama. Setiap orang di 

dalam kelompok itu harus mengambil bagian di dalam pekerjaan yang ditugaskan. 

Setiap siswa boleh bertanya dan yang lain harus mendengarkan dengan tenang. Setiap 

siswa harus menunjukkan rasa hormat untuk yang lain. Masing-masing siswa 

bertanggung jawab bahwa dirinya juga menjadi pusat informasi bagi anggota 

kelompok. Suatu  kelompok akan sukses apabila masing-masing anggota menguasai 

karakter yang diperankan, maka para siswa didorong untuk membantu satu sama lain. 

Setelah aktivitas, kemudian mendiskusikan apa yang telah dan yang belum dikerjakan 

oleh kelas. Diskusi kelompok dapat digunakan pengalaman para siswa bahwa 
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pentingnya usaha dan tanggung jawab sosial individu (Katherine T, Thomas, Amelia 

M. Lee, Jerry R. Thomas 2003:243). 

                 Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, permainan-permainan mencakup 

rangkaian dari gerakan sederhana ke kompleks, kerjasama kompetitif, dan juga  

model konvensional yang hanya cocok untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan yang spesifik. Pada tahun terakhir kekuatan gerakan sudah menjadi 

perhatian para pendidik sebagai bagian yang paling penting namun melupakan 

sumbangan dari bentuk-bentuk permainan, yakni peluang untuk meraih suatu tujuan 

melalui teknik kerjasama, dan pengembangan dari siswa yang kreatif. Berdasar atas 

karakteristik-karakteristik dari permainan di atas  maka munculah permainan-

permainan kerja sama dalam kelompok  yang akan memunculkan pemahaman 

bagaimana caranya mengubah aktifitas yang ada untuk mengakomodasi sasaran hasil 

program (Carl Gabbard, Elizabeth Le Blanc, Susan Lowy 1987:364).    

                      Penerapan pembelajaran ini didasarkan atas teori pembelajaran kooperatif 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan 

temannya.  

                    Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa, campuran siswa  berkemampuan tinggi, 

sedang, rendah, jenis kelamin dan suku/ras serta saling membantu satu sama lain. 

Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal dalam kelompoknya selama 
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beberapa minggu. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan kooperatif agar dapat 

bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya.  

 

1.   Keterampilan-keterampilan kooperatif  

                      Menurut Slavin (1995), keterampilan-keterampilan kooperatif diantaranya  

meliputi :  

         a.  Berada dalam tugas  

                       Berada dalam tugas adalah tetap berada dalam tempat kerja kelompok, 

meneruskan tugas yang   menjadi tanggung jawabnya dan bekerja sama dalam 

kelompok. Dengan melatihkan keterampilan kooperatif berada dalam tugas 

kegiatan siswa akan terselesaikan dalam waktunya dengan ketelitian lebih baik 

dan kreatif.  

               b. Mendengarkan dengan aktif  

                        Mendengarkan dengan aktif adalah memperhatikan informasi yang 

disampaikan teman dan menghargai pendapat teman. keterampilan mendengarkan 

dengan aktif itu penting anggota kelompok akan merasa senang bahwa apa yang 

mereka sumbangkan itu berharga.  

c. Berbagi dalam tugas  

         Berbagi dalam tugas adalah bersedia menerima tugas dan membantu 

menyelesaikan tugas. 
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d. Bertanya  

                       Keterampilan bertanya yang dimaksud meminta atau menanyakan informasi 

atau penjelasan  lebih jauh dari teman sekelompok, kalau teman sekelompok tidak 

tahu baru menanyakan kepada guru.  

e. Mendorong partisipasi  

                       Mendorong partisipasi adalah motivasi teman sekelompok untuk 

memberikan konstribusi terhadap tugas kelompok.  Hal ini penting karena jika 

satu atau dua orang tidak berpartisipasi atau memberikan sedikit konstribusi, 

maka hasil dari kelompok tersebut tidak akan terselesaikan pada waktunya.  

f.  Memeriksa ketetapan  

                             Memeriksa ketetapan adalah membandingkan pendapatnya dengan 

pendapat teman sekelompoknya. Keterampilan ini penting dikembangkan karena 

pekerjaan  akan bebas dari kesalahan dan kekurangtepatan. Pemahaman terhadap 

bidang studi akan berkembang.  

                       Agar pembelajaran kooperatif terlaksana dengan baik, siswa diberi lembar 

kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan materi 

yang disajikan guru dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan. 

Perlu ditekankan kepada siswa bahwa mereka belum boleh rnengakhiri belajar 

sebelum mereka yakin bahwa seluruh anggota timnya menyelesaikan seluruh tugas. 

Siswa diminta menjelaskan jawabannya satu terhadap yang lain. Apabila seorang 

siswa memiliki pertanyaan, teman timnya diminta untuk menjelaskan, sebelum 
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menanyakan jawaban kepada guru. Pada saat siswa sedang bekerja di dalam tim, guru 

berkeliling diantara tim, memberikan pujian kepada tim yang sedang bekerja dengan 

baik dan ikut duduk di dalam tiap tim untuk mengamati bagaimana tim itu bekerja.  

                       Pada saatnya, diberikan uji akhir dengan waktu yang cukup untuk 

menyelesaikan. Pada saat ini mereka harus menunjukkan apa yang telah mereka 

pelajari sebagai individu. Agar pembelajaran kooperatif dapat berjalan secara efektif, 

unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang perlu ditanamkan kepada siswa 

adalah sebagai berikut (Lundgren L, dalam Sri Sulistyorini,1998:47) : 

1)   Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka "tenggelam atau berenang  

bersama"  

2)  Para siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain dalam  

kelompoknya, disamping tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, dalam 

mempelajari materi yang dihadapi.  

3)   Para siswa harus berpandangan bahwa semuanya memiliki tujuan   yang  sama.  

4)    Para siswa harus membagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama   besarnya         

diantara   para anggota kelompok.  

5)   Para siswa akan diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang   akan ikut     

berpengaruh terhadap evaluasi  seluruh anggota kelompok.  

6) Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh             

keterampilan bekerja    sama selama belajar.  

7)  Para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara      individual  materi 

yang     ditangani dalam kelompok kooperatif.  



24 

 

2.    Kebaikan Dari  Keterampilan Pembelajaran Kooperatif  

                     Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik-teknik pembelajaran kooperatif 

lebih banyak meningkatkan hasil belajar dari pada pengalaman pembelajaran 

individual.  

                     Berdasarkan hasil penelitian Thomson  (Lundgren L, dalam Sri Sulistyarini, 

1998: 53 ) pembelajaran kooperatif mempunyai manfaat sebagai berikut : a.   

Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. b.   Meningkatkan rasa harga diri. c.   

Memperbaiki sikap terhadap pelajaran, guru dan sekolah. d.   Memperbaiki 

kehadiran. e.   Saling memahami adanya perbedaan individu. f.   Mengurangi perilaku 

yang mengganggu. g. Mengurangi konflik  antar  pribadi. h.   Mengurangi sifat  

apatis. f.   Memperdalam pemahaman. g. Meningkatkan motivasi. h. Meningkatkan 

hasil belajar. i. Memperbesar retensi. j.  Meningkatkan perbaikan budi kepekaan dan 

toleransi 

         Selain mempunyai kelebihan, pembelajaran kooperatif juga mempunyai 

kekurangan penting yang harus dihindari yakni adanya anggota kelompok yang tidak 

aktif. Hal ini akan terjadi bila dalam  satu kelompok hanya mempunyai satu 

permasalahan. Kelemahan ini dapat dihindari dengan cara sebagai berikut: 

                     a.  Tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab pada bagian-bagian kecil dari     

permasalahan  kelompok  
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                     b. Tap-tiap kelompok anggota mempelajari materi secara keseluruhan. Hal ini 

disebabkan karena hasil  kelompok ditentukan pada hasil kuis dari anggota 

kelompok yang ada, maka tiap-tiap anggota kelompok harus benar-benar 

mempelajari isi permasalahan secara keseluruhan.  

 

E    Pembelajaran Kooperatif Model Team Game Tournaments (TGT).  

        Team Game Tournaments, mula-mula yang dikembangkan oleh David DeVries 

dan Keith Edwards, adalah yang pertama dari metode-metode pembelajaran 

kooperatif Johns Hopkins. Di dalam proses kegiatan pembelajaran, penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe TGT menurut Slavin (1995) dilaksanakan dalam 5 

(lima) tahap yaitu: 1. presentasi kelas, 2. belajar permainan kelompok  dalam bentuk 

pertandingan 3. tes individu, 4. skor perkembangan individu, 5. penghargaan 

kelompok.     

      Lima tahap tersebut harus urut dalam melaksanakannya; 

1.   Presentasi kelas 

         Presentasi kelas merupakan kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, 

dapat berupa informasi, instruksi atau penyampaian-penyampaian suatu materi. 

               Materi pembelajaran kooperatif model TGT dirancang sedemikian rupa untuk 

pembelajaran secara kelompok. Sebelum penyajian materi pembelajaran, penerapan 

pembelajaran, dibuat lembar kegiatan yang akan dipelajari oleh siswa dalam 

kelompok kooperatif. 

2. Belajar permainan kelompok dalam bentuk pertandingan 
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                     Kelompok-kelompok dalam pembelajaran kooperatif model TGT 

beranggotakan 4 sampai 6 orang, yang terdiri dari siswa pandai, sedang dan rendah 

dalam olahraga, selain itu juga guru mempertimbangkan heterogenitas lainnya, 

misalnya tinggi rendah dan gemuk dan kurus siswa. 

            Ada beberapa petunjuk dalam menentukan kelompok kooperatif seperti 

berikut  ini: a.  merangking siswa, berdasarkan prestasi keterampilan olahraga di          

dalam   kelas. b. menentukan jumlah kelompok, setiap kelompok sebaiknya  

beranggotakan 4-6 orang. c. membagi siswa dalam kelompok. d. pembagian siswa-

siswa dalam kelompok perlu keseimbangan, sehingga setiap  kelompok terdiri dari 

siswa  dengan tingkat prestasi seimbang. e. setiap anggota kelompok ikut 

bertanggung jawab atas maju mundurnya kelompok  tersebut. f. Saat siswa belajar 

dalam kelompok, kegiatan yang dilakukan dapat berupa mengerjakan apa-apa yang 

diinstruksikan oleh guru. g. guru mengawasi proses permaianan kelompok yang 

dilaksanakan siswa dan  apabila terjadi kesalahan guru langsung membimbing dan 

membetulkan kesalahan. h.  proses belajar kelompok dibagi menjadi 2 siklus, setiap 

siklus pembebanan tugas semakin meningkat sehingga siswa harus benar-benar siap 

untuk mengikuti siklus berikutnya.    

3. Tes individu 

             Setelah KBM ( kegiatan belajar mengajar ) selama satu siklus selesai, maka 

setiap siswa harus mengikuti tes keterampilan. Selama tes berlangsung  siswa harus 

benar-benar melakukan tugas dengan sungguh-sungguh. Hasil nilai tes yang 
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dilakukan siswa kemudian dimasukkan dalam lembar skor, yang berguna untuk 

penilaian kemajuan siswa dalam pembelajaran.   

 

4.  Skor perkembangan individu 

            Skor yang didapat tiap individu hasil tes, selanjutnya dicatat oleh guru, untuk  

dibandingkan dengan hasil prestasi belajar siswa pada pokok bahasan/materi 

sebelumnya. Keadaannya siswa mengalami peningkatan skor atau dapat juga skornya 

bahkan menurun. 

            Berikutnya guru menghitung besarnya skor perkembangan setiap siswa 

dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 1. Nilai Perkembangan Siswa. 

 

Skor tes baru  Nilai perkembangan siswa 

Turun lebih dari  1 angka 

Turun sampai dengan  1 angka  

Naik sampai dengan 1 angka 

Naik lebih dari 1 angka 

 

0 

10 

20 

30 

 

 

(Sumber : Slavin dan Robert E, 1995 : 80) 

 



28 

 

            Selanjutnya guru menghitung jumlah nilai perkembangan setiap kelompok, dan 

kemudian membuat nilai rata-rata, caranya adalah membagi dengan jumlah anggota 

kelompoknya. Hasil akhir berupa suatu angka perkembangan kelompok. 

5. Penghargaan kelompok 

             Angka perkembangan siswa yang didapat setiap kelompok, digunakan untuk 

menentukan penhargaan kelompok tersebut. Kriteria penentuan penghargaan 

kelompok antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2. Kriteria Penghargaan 

 

     Jumlah nilai Kriteria penghargaan 

15 

10 

5 

SUPER TEAM ( KELOMPOK SUPER ) 

GREAT TEAM ( KELOMPOK HEBAT ) 

GOOD TEAM ( KELOMPOK BAIK ) 

 

(Sumber : Slavin dan Robert E, 1995 : 80) 

 

F.    Sejarah Bola Basket 

                    Bola basket sudah meningkat dengan cepat sejak diciptakan sebelum abad ke  

19 oleh almarhum. Dr. Yakobus Naismith, suatu instruktur pendidikan jasmani di 

YMCA International Training School (sekarang Springfield College), Permainan 

bola basket yang ditemukan di dalam tahun 1891 oleh Naismith yang diberi tugas 

oleh temannya,  Luther H.Gulick, untuk menciptakan satu permainan dalam rumah 
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untuk membantu para siswa agar tetap bugar dan aktif selama bulan-bulan yang 

dingin pada musim dingin Massachusetts. Naismith menggunakan suatu bola 

sepakbola dan keranjang-keranjang persik untuk menciptakan versi yang pertama 

permainan dalam rumah. Ia menggantung keranjang-keranjang persik pada suatu 

tiang yang tingginya dari 10 kaki dan membagi kelas ke dalam dua regu. Sasaran itu 

untuk membuat skor, lebih banyak yang ditembakan ke dalam keranjang basket 

dibanding regu yang lain. Para siswa dengan segera menemukan kesenangan pada 

permainan baru ini, aktif, dan menyenangkan. Sambil bermain menurut aturan 

diperkenalkan dengan para guru dan sekolah-sekolah lain, ketenarannya meningkat 

dan secara berangsur-angsur menyebar di luar Amerika Serikat North Eastern. 

Sepanjang separuh abad 20, liga-liga bola basket baru dan asosiasi-asosiasi dibentuk 

untuk mengakomodasi dan mengembangkan daya tarik akan olahraga permainan bola 

basket ini. Sampai periode sekarang bahwa bola basket menjadi suatu olahraga yang 

diwajibkan untuk National Collegiate Athletic Association (NCAA) dan untuk 

pertandingan Olimpiade. Turnamen-turnamen alumni, seperti National Invitational 

Tournament dan turnamen NCAA dibentuk. Pada akhir 1940, suatu liga dari klub-

klub profesional dipersatukan dan dibentuk ketika dua liga profesional berjuang 

menggabungkan diri untuk menciptakan National Basketball Association (NBA) (Jon 

Oliver, 2004 : vi-vii). 

                   Selama  separuh yang kedua dari abad 20, keikutsertaan permainan bolabasket 

dan ketenaran tetap menggelora di Amerika Serikat dan secara internasional. Liga-

liga profesional dibentuk dalam berbagai negara sepanjang dunia, dan kompetisi 
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secara berangsur-angsur menjadi lebih sengit di Olympics. Di Amerika Serikat, 

perundang-undangan pemerintah pusat,  wanita-wanita yang memenuhi syarat lebih 

banyak peluang untuk bersaing di dalam cabang atletik-atletik antara perguruan tinggi 

dan antar sekolah, mendorong ke arah suatu peningkatan yang sangat besar di dalam 

keikutsertaan wanita-wanita dalam permainan bola basket. Sebelum tahun 1990an; 

oleh almarhum, diselenggarakan dua liga bola basket wanita profesional (ABL dan 

WNBA). Olahraga bola basket tetap menerima kehadiran media dan senantiasa 

dipromosikan lewat media cetak dan saluran-saluran media elektronik. Tahun 2000, 

bola basket telah menjadi olahraga paling populer di dunia, dengan penggemar- 

penggemar dan peserta-peserta sampai ke bumi seberang (Jon Oliver, 2004 :vii) 

 

 G.   Permainan Bola Basket.  

                Permainan bola basket adalah sebuah permainan olahraga yang mempunyai 

ciri-ciri dalam pelaksanaannya diantaranya; menggunakan bola besar, teknik 

gerakannya diantaranya adalah dribble, passing dan shooting, permainan ini 

dilakukan  dalam kelompok-kelompok team yang memerlukan kerja sama yang 

tinggi, dan  berbentuk  kompetisi  pertandingan. Permainan ini melatih kemampuan 

koordinasi kaki, mata dan tangan, yang berguna untuk pengembangan koordinasi 

gerak pada siswa. Permainan basket ini mempunyai peraturan yang baku dan selalu 

dipertandingkan di setiap kompetisi di tingkat sekolah maupun nasional bahkan 

internasional.  
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1.     Persiapan Bermain  

                     Bola basket adalah salah satu olahraga paling populer di dunia. Para pemain 

dari berbagai zaman sudah menemukan permainan bola basket untuk memperoleh 

kesenangan, kompetisi, bidang pendidikan, berkenaan dengan rekreasi, dan  

diorientasikan dengan kebugaran.  Keterampilan-keterampilan individu, seperti lewat 

tembakan,   menggiring, dan memantulkan bola, serta kerja sama kelompok bertahan 

dan menyerang, adalah prasyarat-prasyarat untuk dapat  sukses di dalam olahraga ini 

(Jon Oliver, 2004 :vi)  

                     Meski permainan tradisional lima lawan lima  bentuk bola basket adalah paling 

populer dari tahun ke tahun, bermacam-macam kegiatan luas dari permainan-

permainan untuk rekreasi  sampai pada kompetisi-kompetisi. Kontribusi permainan 

bola basket sudah membantu untuk meningkatkan klub-klub untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan dan pengetahuan pokok tentang olahraga ini. Jenis dari 

permainan atau kompetisi dimainkan akan bergantung pada tersedianya peralatan, 

tingkatan keterampilan pemain, dan nomor yang dipertandingkan. Dengan 

mengabaikan bentuk game atau kompetisi, keikutsertaan permainan bola basket dapat 

memperkaya dan menyediakan kesenangan mendalam kepada seseorang yang 

memilih permainan ini (Jon Oliver, 2004 :vi). 

  

2.     Ketentuan  Dasar  Permainan 

                     Dalam peraturan permainan bola basket, masing-masing regu mempunyai lima 

pemain. Tiga poin dianugerahkan karena masing-masing tembakan dibuat di luar 
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garis three point, dua poin dianugerahkan karena masing-masing tembakan dibuat di 

dalam garis three point, dan satu poin yang dianugerahkan berupa lemparan bebas. 

Suatu permainan yang dibagi menjadi 8 sampai 12 menit, masing-masing atau dua 

kali 20 menit. Masing-masing pemain diizinkan bermain sampai dengan lima 

kesalahan (pemain di dalam NBA itu diizinkan melakukan enam kesalahan oleh 

karena permainan yang lebih panjang dan gaya gerakan fisik yang lebih kompleks 

dalam permainan). Jika suatu pemain dilanggar dalam situasi  menembak ke ring 

basket, penembak itu dianugerahkan dua lemparan bebas (atau tiga jika tembakan 

terjadi di luar garis three point) (Jon Oliver, 2004 :viii)  

                     Bola itu dapat ditembak ke keranjang lawan setelah dilalui dengan dribble. Jika 

suatu dribble berhenti lalu menggiring lagi kembali (dribble yang ganda), atau sudah 

menghentikan menggiring dan mengambil langkah lebih dari satu sebelum dilempar 

atau menembak (keliling), disebut suatu pelanggaran, dan bola diberikan kepada regu 

yang lain. Pemain-pemain penyerang tidak bisa memposisikan diri mereka di dalam 

daerah peraturan tiga detik tanpa menerima bola dan tidak keluar dari daerah 

bersyarat tersebut maka bola basket itu diberikan kepada regu yang lain (Jon Oliver, 

2004 :viii).   

                     Pemain-pemain bertahan dapat menggunakan setiap jenis dari pertahanan yang 

mereka inginkan (man to man, zone, kombinasi) untuk mencoba untuk mendapatkan 

bola basket dari regu yang menyerang. Masing-masing regu mempunyai beberapa 

kesempatan untuk time out untuk digunakan selama suatu game. Time out dapat 

digunakan untuk menyiapkan serangan baru, mengambil suatu istirahat sejenak dari 
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serangan-serangan yang gagal (Jon Oliver, 2004 : viii).   Semua pemain, pelatih, dan 

penonton harus mematuhi peraturan dan petunjuk gerakan yang disahkan oleh liga 

permainan bola basket.  

 

3.     Dribbling 

                     Dribble adalah salah satu asas-asas bola basket yang pertama diperkenalkan 

dengan pemain pemula  karena sangat penting, keterampilan itu harus dikuasai oleh 

masing-masing pemain dalam permainan bola basket. Setiap pemain bola basket 

dapat menjadi pemain yang terampil menggiring bola karena dribble dapat 

dipraktekkan di manapun pada setiap waktu. Tanpa perlunya pemain-pemain atau 

peralatan yang lain  untuk belajar dribbel bola basket. Tetapi anda tidak akan 

menguasai dribble dengan baik tanpa latihan yang serius. Dibutuhkan praktek dan 

keikutsertaan dalam pertandingan-pertandingan untuk mengembangkan keterampilan-

keterampilan dribble untuk menjadi yang terbaik.       Anda akan mengetahui jika 

anda sudah menjadi berbakat menggiring bola jika anda dapat menggiring suatu bola 

basket dengan tangan manapun, pada berbagai kecepatan, dan di arah yang berbeda 

tanpa pernah kehilangan penguasaan bola (Jon Oliver, 2004 :49). 

                     Setiap pemain regu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk 

menggiring bola basket dapat merusak terhadap setiap jenis dari pertahanan. Isiah 

Thomas, mantan poros penjaga untuk Detroit Pistons, dikenal kemampuan-

kemampuan dribblenya selama karier permainannya. Biasanya merobek pertahanan 

dalam perjalanannya menuju keranjang, Isiah pandai dengan banyak gerakan dribble 
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dan sangat terampil dengan tangan manapun. Ia mengembangkan ke dalam lapangan 

permainan untuk menjadi pemenang dan memimpin Pistons itu kepada dua kejuaraan 

NBA sebelum ia mengundurkan diri (Jon Oliver, 2004 :50). 

 

4.     Passing 

         Passing adalah salah satu kunci bagi tim bola basket yang memiliki prosentase 

ringgi untuk dapat mencetak angka dalam tembakan. Peranan passing tidak boleh 

diremehkan, karena dengan teknik passing yang benar dapat meningkatkan motivasi 

tim, menggairahkan penonton dan menggambarkan kerjasama tim yang baik. Seorang 

pemain yang terampil adalah mampu melihat keseluruhan pemain bertahan, dapat 

mengantisipasi pengembangan permainan lawan, dan dapat melakukan passing ke 

teman seregu di waktu yang tepat. (Jon Oliver, 2004 :35). 

                     Macam-macam passing diantaranya adalah; passing dada dengan pegangan dua 

tangan, merupakan gerakan passing yang sering digunakan oleh pemain seregu yang 

biasanya dilakukan di garis keliling. Passing pantul (Bounche Pass) biasa digunakan 

untuk mengoper ke teman seregu ketika perlu menghindari pemain lawan, atau ketika 

passing dada bisa mudah direbut lawan. Passing yang lain yaitu passing dua tangan 

lewat atas kepala, lemparan baseball, dan lainnya yang semuanya mempunyai 

kegunaan spesifik (Jon Oliver, 2004 :36). 
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           5.      Shooting 

                     Sama dengan usaha untuk tembakan three point, suatu prinsip permainan bola 

basket lama sampai sekarang ini bahwa semakin dekat anda dengan keranjang basket, 

semakin besar pula kesempatan pemain untuk melakukan bidikan untuk memasukkan 

bola. Statistik menunjukkan meski banyak pemain bola basket secara konsisten 

mencoba melakukan tembakan three point, namun hanya 40 sampai 45 % tingkat 

keberhasilannya. Persentase yang paling tinggi adalah tembakan dari samping, 

dengan gerakan lay-up dari posisi beberapa meter dari keranjang basket. Pemain-

pemain bola basket mayoritas yang melakukan tembakan dekat dengan keranjang 

biasanya mempunyai ketelitian tembakan yang paling tinggi yang membuat 55 

sampai 60 % tembakannya masuk ke keranjang. Lay-up dapat dicoba dengan atau 

tanpa pemakaian papan pantul. Bagaimanapun. ketika suatu pemain mendekati 

keranjang sebelah menyebelah dari keranjang, penggunaan yang sesuai dari papan 

pantul itu akan meningkatkan kemungkinan bagaimana membuat tembakan masuk. 

(Jon Oliver, 2004 :13-14).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Setting Penelitian 

1.    Penelitian Tindakan Kelas (Class Action Research) 

         Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian tindakan (action research) 

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. 

PTK berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas, 

bukan pada input kelas (silabus, materi, dan lain-lain) ataupun output (hasil belajar). 

PTK harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas (Suharsimi 

Arikunto, Suharjono, Supardi,2007:58). 

            Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedang berkembang dengan pesatnya di 

negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia dan Canada. Para ahli 

penelitian pendidikan akhir-akhir ini menaruh perhatian yang cukup besar terhadap 

PTK, mengapa demikian? 

          Karena, jenis penelitian ini mampu menawarkan cara dan prosedur baru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme pendidik dalam proses belajar 

mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa. Bahkan McNiff (1992:1) dalam 

bukunya yang berjudul Action Research Principles and Practice memandang PTK 

sebagai bentuk penelitian reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri terhadap 

kurikulum, pengembangan sekolah, meningkatkan prestasi belajar, pengembangan 

36 
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keahlian mengajar dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, Suharjono, Supardi, 

2007:102). 

         PTK terdiri atas rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus 

berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu;  

(a) perencanaan, (b) tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi yang dapat 

digambarkan sebagai berikut;  

 

 

 
 
 
 
                           Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
                          Siklus II 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Siklus pada kegiatan PTK. 
( Sumber Suharsimi Arikunto, Suharjono, Supardi, 2007:74)   Penelitian Tindakan 
Kelas. 
 

 

 

Permasalahan Perencanaan 
tindakan I 

Pelaksanaan 
tindakan I 

Refleksi I 

Perencanaan 
tindakan II 

Pengamatan/pengu
mpulan data I 

Pelaksanaan 
tindakan II 

Refleksi II Pengamatan/pengu
mpulan data II 

Dilanjutkan ke 
siklus 
berikutnya 

Permasalahan 
baru hasil refleksi 

Apabila permasalahan 
belum terselesasikan 



38 

 

2.     Waktu Pelaksanaan 

         Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2007, pada semester II 

tahun pelajaran 2007/2008. 

 

      3.     Tempat Pelaksanaan 

               Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gubug kabupaten Grobogan kelas 

IX G pada konsep dribbling, passing dan shooting permainan bola basket semester II 

Tahun Pelajaran 2007/2008. Jumlah siswa 40 siswa yang terdiri dari 22 perempuan 

dan 18 laki-laki, secara keseluruhan merupakan kelas heterogen. 

 

B.    Subjek Penelitian 

               Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IX G SMP Negeri 2 

Gubug semester II Tahun Pelajaran 2007/2008 yang terdiri atas 22 siswa perempuan 

dan 18 siswa laki-laki, sehingga seluruhnya berjumlah 40 siswa. 

 

C.    Sumber Data 

               Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: latar (setting), pelaku, 

peristiwa dan proses yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya 

mengenai keterampilan siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran dribble, 

passing dan shooting bola basket. 

               Dengan demikian latar (setting), pelaku, peristiwa dan proses ditetapkan secara 

purposive bukan acak yaitu atas dasar tujuan yang dapat mengungkap fenomena yang 
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ada dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka 

dalam proses pengumpulan informasi tentang kegiatan Proses Belajar Mengajar 

dilakukan dengan mempertimbangkan kejenuhan informasi. Oleh karena itu, bila 

dalam pengumpulan informasi tidak muncul lagi variasi informasi, maka 

pengumpulan informasi baru tidak dilanjutkan lagi. 

               Dalam penelitian ini, tahapan dalam memilih sumber informasi dilakukan 

sebagai berikut: 

1.  Memilih sumber informasi awal, yaitu pelaku dan situasi. Pelaku (informan) 

diwawancarai, sedangkan situasi yang berupa latar, peristiwa dan proses 

diobservasi. Informasi awal ini secara langsung tampak ada atau terlibat dalam 

kegiatan Proses Belajar Mengajar yang dapat memberikan atau menyajikan 

informasi. 

2. Memilih sumber informasi lanjutan guna memperluas informasi dan melacak 

segenap variasi yang mungkin ada. Informasi lanjutan ini bisa secara langsung 

tampak ada atau terlibat dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar yang dapat 

memberikan atau menyajikan atau tidak tampak atau tidak terlibat dalam 

Kegiatan Proses Belajar Mengajar secara langsung yang juga dapat memberikan 

atau menyajikan data. 

3. Menghentikan pemilihan sumber informasi lanjutan sekiranya sudah tidak muncul 

lagi informasi-informasi baru yang bervariasi dengan informasi yang telah 

diperoleh sebelumnya. 
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               Proses pertama sampai dengan ke tiga tersebut di atas mengikuti konsep bergilir 

dan menggelinding seperti bola salju, berawal dari yang kecil kemudian 

menggelinding dan akhirnya menjadi besar. Informasi awal diminta untuk 

menunjukkan informan lain yang dianggap dapat memberikan informasi lanjutan 

tentang fokus penelitian. Pelaku dan situasi dapat dijajaki kemungkinannya dengan 

meminta petunjuk atau saran dari sumber informasi pelaku awal atau ide yang timbul 

dari sumber informasi situasi awal. 

           Tabel 3: Sumber Informasi Penelitian 

 

Sumber 
Informasi 

Variasi Fenomena yang 
dapat digunakan sumber 
informasi 

Variasi fenomena 
terpilih 

Pelaku Siswa dan guru Proses kegiatan 
pembelajaran 

Latar SMP Negeri 2 Gubug, Ruang 
Kelas, lapangan olahraga, 
sarana belajar lainnya 

Proses kegiatan 
pembelajaran 

Peristiwa Proses Pembelajaran aktivitas 
siswa, evaluasi 

Proses kegiatan 
pembelajaran, aktivitas 
siswa dan evaluasi 

Proses Pengelolaan pembelajaran 
Team Game Tournament 
Yang meliputi : perencanaan, 
pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran, pola evaluasi 
dan hasil belajar 

Perencanaan, 
pembelajaran, 
pelaksanaan 
pembelajaran, pola 
evaluasi dan hasil 
belajar 
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D.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

1.   Teknik Pengumpulan Data 

                  Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi : 

observasi, wawancara, angket, dan tes.  

a.   Observasi  

                        Dalam penelitian tindakan kelas ini, observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipan dengan derajat keterlibatan pemeran serta sebagai pengamat, artinya 

pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi 

pengamatan atau pengamat pura-pura menjadi anggota kelompok yang diamati.  

                        Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan : 1. agar proses pengamatan tidak 

mengganggu kegiatan orang yang diamati; 2. peristiwa yang diamati dapat berjalan 

wajar; dan 3. keterbatasan waktu, dan tenaga. Metode observasi ini menggunakan 

pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi atau 

perilaku.  

                        Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai 

keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks tempat kegiatan-

kegiatan itu terjadi (Nasution, 1996 : 59). Dengan demikian penelitian ini juga 

menggunakan observasi deskriptif yang merupakan suatu teknik pengamatan pada 

suatu konteks tertentu yaitu pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sehingga 

dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai konteks tersebut. Konteks 

yang diamati dapat digambarkan secara menyeluruh jika telah ditemukan domain-
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domain yang ada di dalamnya yaitu suatu konteks yang lebih kecil atau lebih sempit 

dari konteks utama.  

                        Data yang diperoleh adalah hasil pengamatan langsung di lapangan. Peneliti 

melakukan observasi partisipasi dengan maksud untuk memperoleh data yang 

lengkap dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan melibatkan diri dalam 

kegiatan subyek yang sedang diteliti.  

                        Menurut Guba dalam Muhadjir (1996 : 15), observasi itu interaktif antara 

peneliti dengan yang diteliti, dan ada pengaruh dan hambatan timbal balik. Karena itu 

peneliti harus memandang yang diobservasi sebagai subyek, mereka beraktivitas, 

segala sesuatunya determinan, dan secara bersama peneliti dan yang diobservasi 

membangun data penelitian. Peneliti dengan yang diobservasi tidak pilah dikhotomik, 

melainkan menyatu dan membangun data penelitian.  

                        Kegiatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan wawancara dan 

juga pada waktu tertentu pada saat berlangsung kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

didasarkan pada pertimbangan : 1. informasi diperoleh berdasarkan pada pengalaman 

peneliti secara langsung, 2. terdapat peluang untuk mengamati gejala secara langsung, 

3. terdapat peluang untuk merekam peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan yang diperoleh dari informasi yang berasal dari informan, 4. 

memahami situasi-situasi nyata, dan 5. mengamati kasus yang tidak diperoleh 

melalui kegiatan wawancara.  

b.  Wawancara  
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                       Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

sumber data (Soeharto 1993 : 114).  

                       Agar wawancara dapat dilakukan dengan baik, maka hubungan antara 

peneliti dengan subyek merupakan suatu partnership. Kemudian data hasil 

wawancara dideskripsikan dan ditafsirkan sesuai dengan latar secara utuh. 

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam kata-kata 

tuturan subyek sendiri sehingga peneliti memperoleh pengertian mengenai 

bagaimana subyek menafsirkan sebagian dari kegiatan yang telah dilakukan 

(Bogdan dan Biklen 1990 : 178).  

                       Dalam kegiatan wawancara ada dua cara yang dilakukan, yaitu wawancara 

dengan percakapan informasi dan wawancara dengan panduan umum agar data 

yang diperoleh sejalan dengan arah penelitian. Pedoman umum wawancara 

digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengangkat permasalahan 

penelitian.  

                      Wawancara yang pertama mengacu pada kegiatan wawancara yang dilakukan 

secara spontan pada waktu terjadi interaksi antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai dalam suasana yang alamiah sehingga orang yang diwawancarai tidak 

menyadari kalau terjadi proses wawancara. Wawancara yang kedua mengacu pada 

pedoman umum yang digunakan oleh pewawancara dalam melakukan kegiatan 

wawancara. Wawancara dengan panduan umum dilakukan dengan cara 

mempersiapkan pedoman umum atau unsur-unsur yang terkandung di dalam fokus 
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penelitian dan informasi yang telah diperoleh dari informan. Dengan demikian, 

panduan wawancara itu pada mulanya dibuat berdasarkan fokus penelitian yang telah 

dirancang, kemudian didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan oleh 

pewawancara kepada orang yang diwawancarai.  

                        Untuk menghindari kesalahan perekaman informasi yang disampaikan oleh 

orang yang diwawancarai, pencatatan dilakukan selama proses wawancara selesai. 

Untuk wawancara spontan, hasilnya tidak langsung dicatat selama proses wawancara 

berlangsung, akan tetapi setelah wawancara selesai.  

c.   Angket 

                        Angket merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

                        Daftar angket ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai minat dan 

motivasi siswa. 

               d.   Tes Keterampilan Teknik Permainan 

                        Tes adalah proses untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan uji 

keterampilan yang harus dikerjakan oleh siswa. Tes ini digunakan untuk memperoleh 

keterangan mengenai tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah diberikan dan 

hasil belajar siswa. Dalam melaksanakan pengumpulan data diperlukan alat bantu 

berupa catatan lapangan dan atau kamera. Pembuatan catatan lapangan tersebut 

dilakukan ketika peneliti memasuki lapangan hingga selesai penelitian.     

Sebagaimana yang diungkapkan Nasution (1996:93) bahwa catatan lapangan dibuat 

dalam bentuk (1) Deskripsi tentang apa yang sesungguhnya peneliti amati (menurut 
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apa yang dilihat dan di dengar), (2) Mendeskripsikan komentator, refleksi, pemikiran 

ataupun pandangan peneliti sendiri tentang apa yang diamati dan di dengar. Siklus 

teknik pengumpulan data dalam peneliti studi kasus ini dapat digambarkan dalam 

gambar 2 halaman  berikut : 

 

                                     Mengumpulkan data : 
                                     - Membuat catatan 
                                     - Sampling Purposive 
                                     - Triangulasi, Verifikasi 
 
Pertanyaan baru 
                                                                                          
 
                                                                                                  
                                                                                               Analisis data 
 
 
 
Laporan berdasarkan  
Catatan ingatan 
 
                                         
 
                                                Verifikasi 
        

       Gambar 2 : Siklus teknik pengumpulan data 
(Sumber : Nasution, (1996:27). Metode penelitian Naturalistik Kualitatif.) 

 
 

                        Pada penelitian tindakan kelas ini, instrumen tes yang digunakan adalah tes 

menggiring bola, tes passing dan tes shooting dari Nurhasan, dalm buku Tes Dan 

Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani : Prinsip-Prinsip Dan  Penerapannya.  
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               1.  Tes menggiring bola (dribbling). 

 

Gambar 3. Uji keterampilan dribel bola basket. 
(Sumber : Nurhasan, (2001:186). Tes Dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani :    

Prinsip-Prinsip Dan Penerapannya). 
 

 
             Petunjuk Pelaksanaan Tes Menggiring Bola : 

                        Sebelum melakukan tes, testee berdiri dengan bola di belakang garis start. 

Setelah aba-aba “ya” testee menggiring bola melalui enam rintangan dengan rute 

seperti terlihat pada gambar. Testee diberikan waktu 30 detik untuk melewati 

rintangan sebanyak mungkin. Apabila setelah testee mencapai titik start kembali 

waktu 30 detik belum selesai, maka testee melanjutkan dribblenya dengan rute seperti 
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semula. Skor ditentukan oleh jumlah rintangan yang mampu dilalui testee. Apabila 

testee melakukan salah dribble atau melalui rute yang salah, maka tes harus diulangi. 

               2.  Tes passing bola basket. 

                                           

Gambar 4. Diagram lapangan tes melempar dan menangkap bola. 
(Sumber : Nurhasan, (2001:185). Tes Dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani :    
Prinsip-Prinsip Dan Penerapannya. 
 

               Petunjuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

                        Testee dengan bola ditangan, berdiri di belakang garis yang jauhnya 3 m dari 

tembok. Setelah aba-aba “ya”, testee berusaha melemparkan bola dalam waktu 30 

detik. Selama melakukan tes, testee tidak boleh menginjak atau melewati garis. 

Apabila pada waktu melakukan lemparan, salah satu atau kedua kaki testee 

menginjak atau melewati garis, maka lemparan tersebut dianggap tidak sah dan tidak 

diberi angka. Lemparan dihitung sejak bola lepas dari kedua tangan. 
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               3.  Tes menembak bola ke keranjang basket. 

                        Petunjuk pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

                              Testee dengan bola di depan dada, berdiri di sembarang tempat di bawah basket. 

Setelah aba-aba “ya” testee berusaha memasukkan bola tersebut sebanyak mungkin 

ke dalam basket dalam waktu 30 detik. Sebelum masuk ke dalam basket, bola harus 

terlebih dahulu menyentuh papan basket. Hanya bola yang sah masuk yang diberi 

skor. 

 

2.   Alat Pengumpulan Data. 

                        Alat pengumpulan data dalam penelitian ini  antara lain : 

a. Pedoman Observasi. 

b. Panduan  Wawancara. 

c. Kuesioner. 

      d.   Tes Keterampilan Teknik Permainan. 

          

E.   Validasi Data 

               Semua data-data yang diperoleh harus melalui proses validasi agar  dalam   

memaknai kebenaran terhadap informasi yang diperoleh menunjukkan ketepatan atas 

representasi fenomena yang dikaji, maka peneliti melakukan validasi. Dalam 

penelitian ini, kegiatan validasi dilakukan dengan triangulasi yaitu melakukan 

komparasi pada jenis informasi yang berbeda dan menggunakan metode yang 

berbeda (observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi). 
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                  Selain itu peneliti juga melakukan cross-check terhadap informasi baik melalui 

sumber informasi awal maupun sumber informasi lanjutan. Teknik ini dinamakan 

validasi responden. Dalam melakukan validasi ini, kegiatan yang dilakukan peneliti 

adalah :  

1.  Informasi yang diteliti telah dibuat bervariasi jenisnya untuk semua    domain       

yang ditemukan, yaitu setiap domain yang ditemukan dilakukan   penelusuran 

variasinya secara kualitatif.  

2. Melakukan pencermatan yang lebih konkrit dengan menelusuri kembali pedoman 

observasi dan pedoman wawancara yang telah dibuat untuk menelusuri kembali 

struktur internal dari setiap domain yang ditemukan.  

               3. Melakukan cross-check atas kebenaran dan kemantapan suatu informasi yang telah 

diperoleh melalui sumber informasi dari pelaku dan sumber informasi lain (awal 

maupun lanjutan).  

                        Dari ketiga cara yang dilakukan tersebut dapat diyakini bahwa informasi yang 

telah diperoleh dan dipaparkan dalam penelitian ini telah memiliki kebenaran dan 

kemantapan. Informasi yang ditemukan telah sesuai yaitu benar dan mantap dengan 

representasi fenomena yang dikaji sehingga informasi yang telah diperoleh telah 

teruji validitasnya.  

                        Untuk meningkatkan derajat konsistensi terhadap informasi yang ditemukan, 

peneliti menerapkan dua metode pengumpulan informasi yaitu melalui observasi dan 

wawancara yang digunakan dalam periode waktu yang sama.  



50 

 

                        Derajat konsistensi terhadap informasi yang diperoleh akan ditunjukkan dari 

kesamaan hasil observasi melalui periode waktu yang sama dengan cara yang 

berbeda. Dengan diterapkannya kedua metode pengumpulan informasi dalam 

penelitian ini dapat diyakini bahwa informasi atas fakta atau fenomena yang 

diperoleh memiliki derajat konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran 

dan kemantapannya. Dengan kata lain, informasi yang telah diperoleh dan dipaparkan 

adalah informasi yang reliabel yaitu telah dilakukan crosscheck dengan metode yang 

berbeda.  

 

F.    Analisis Data  

                   Data yang diperoleh bersifat kualitatif yang lebih merupakan wujud  kata-kata 

lain pada deretan angka-angka. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang 

luas dan berlandasan kokoh, serta penjelasan tentang proses-proses yang terjadi 

dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan 

memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup 

pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh banyak dan bermanfaat. Data 

kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-

penemuan yang tak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru 

(Miles, 1992 : 2). Data tersebut membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari 

praduga dan kerangka kerja awal. Bogdan dan Biklen (1990 : 189) menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu proses mengurutkan dan 

mengamati secara sistematis transkrip wawancara (interview), catatan lapangan 
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(hasil observasi) dan bahan-bahan lain yang ditemukan untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diamati dan menyajikan sebagai temuan 

bagi orang lain.  

                 Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun 

data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori, karena tanpa 

kategori atau klasifikasi data akan menjadi kurang bermakna. Tafsiran atau 

interprestasi maksudnya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau 

kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1996 : 126).  

                  Menurut Joko Widodo (1998 : 110), pentingnya analisis data sebagai suatu 

tahap dalam penelitian dikarenakan : 1. data adalah benda mati karena hanya 

merupakan sekumpulan kata-kata, angka-angka atau benda-benda lain 

sebagaimana adanya, 2. data yang berhasil dikumpulkan biasanya masih 

berserakan, tercecer atau bercampur menjadi satu tanpa menghiraukan maksud 

penelitian, dan 3. data sebenarnya menggambarkan gejala variabel yang dapat 

kita ungkap tetapi masih seringkali tidak memberikan makna yang jelas. Demi 

kepentingan penelitian data-data tersebut harus dimaknai melalui proses analisis 

yang telah dirancang sebelumnya.  

                   Pekerjaan analisis data dimaksudkan sebagai pekerjaan yang mengatur, 

mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikan data 

sehingga data yang terkumpul dapat diorganisir dan mudah untuk diolah. Tujuannya 

adalah untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang pada akhirnya dapat diangkat 

menjadi teori substantif. Hal ini senada dengan definisi yang disampaikan oleh Patto 
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bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya di 

dalam  

         kembali, sedang cara kedua dilakukan sali dan hasil tidak diuji kembali di lapangan 

karena sudah menjadi analisis akhir (final analysis).  

         Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16-17) dalam penelitian kualitatif, analisis data 

meliputi tiga langkah pokok yaitu : 1. reduksi data, 2. display data, dan 3. penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

sebagai suatu daya yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum 

yang disebut analisis.  

                  Dalam penelitian tindakan kelas ini analisis data meliputi tiga langkah 

pokok yaitu : 1. reduksi data; 2. penyajian data; dan 3. penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.  

                  Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi sebagai 

sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

analisis. 

 Tiga hal utama itu dapat digambarkan dalam gambar 5 halaman berikut ini.  
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Gambar 5. Komponen-Komponen Analisis Data Interaktif. 
(Sumber : Miles dan Huberman 1992 : 20) 

 
 
 

                     Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis data 

adalah sebagai berikut :  

           1.   Mereduksi Data  

          Mereduksi data adalah proses pemilihan, perumusan,  perhatian pada 

penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang 

terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah 

dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran 

yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti 

untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan.  
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                         Data yang dikumpulkan tidak semuanya dianggap valid dan reliabel, 

karenanya perlu dilakukan reduksi agar data yang akan dianalisis benar-benar 

memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Muara dari keseluruhan proses saat 

pertama kali data tersebut dikumpulkan (Widodo 2000 : 98).  

                 2.  Display Data  

                         Display data adalah upaya menyajikan data untuk melihat gambaran 

keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

            3.  Menyusun Kesimpulan dan Verifikasi  

                          Menyusun kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mencari makna 

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil observasi, 

angket, wawancara, dokumentasi dan tes hasil belajar siswa dianalisis dengan teknik 

triangulasi dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tindakan 

pada siklus berikutnya. Analisis dan refleksi dilakukan setiap akhir pembelajaran 

dan setiap akhir siklus. Pada tahap refleksi ini akan ada tolak ukur yang akan 

dijadikan pedoman keberhasilan, antara lain : apakah proses pembelajaran telah 

sesuai dengan rencana yang telah disusun (does the instructional process run as the 

plan we've arranged) ?, Bagaimana minat, motivasi, dan tingkat keaktifan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran ?, Bagaimana tingkat pencapaian hasil belajar 

(how far is the instructional achievement)?, dan Perubahan apa yang terjadi baik pada 

guru maupun pada siswa (what are the influences either the teachers or the students) ?  
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   G.    Indikator Kinerja  

         Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

         1. Untuk Siswa  

         a. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata    pelajaran  

pendidikan jasmani dengan indikator :  

                   1)  Siswa senang dengan pelajaran pendidikan jasmani.  

                     2)  Siswa berusaha mempelajari materi sebelum diajarkan oleh   guru.  

                     3) Siswa berusaha meningkatkan pemahaman materi pelajaran pendidikan  

jasmani.   

                     b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran  dengan indikator :  

                   1)  Siswa aktif mengikuti demonstrasi dan proses pembelajaran.  

       2)  Siswa aktif menganalisis data hasil pengamatan.  

       3) Siswa aktif menyampaikan pendapatnya dan mendengarkan        pendapat 

teman lain.  

                                  4) Siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan I memberikan   penjelasan  saat 

berdiskusi.  

                            c.   Tingkat ketuntasan minimal siswa adalah 70. 

                      d.  Meningkatkan hasil belajar siswa, dengan indikator : sekurang- kurangnya  85 % 

siswa tuntas belajar secara individual baik pada ulangan harian maupun pada 

ulangan umum semester.  

            2.  Bagi Guru  

                        Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian tindakan ini,   diantaranya:  
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                        a.  Memperbaiki kinerja guru.  

         b. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan struktur    pengajaran   yang baik.  

         c. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang  

bervariasi.  

                           d.  Meningkatkan profesionalisme guru.  

3.   Bagi Sekolah  

                           Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya :  

                  a.   Memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan   diambil    guna 

meningkatkan mutu hasil belajar siswa.  

                        b.  Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas proses  pembelajaran     untuk  

semua mata pelajaran.  

 

H.   Prosedur Penelitian 

1.   Gambaran umum penelitian 

                            Untuk menyelesaikan masalah rendahnya minat, motivasi, keaktifan dan hasil 

belajar siswa untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, maka 

perlu dicari pemecahan masalah. 

                  Pada penelitian tindakan kelas ini solusi yang diberikan adalah    pendekatan 

pembelajaran kooperatif model Team Game Tournament.  

                            Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus dilakukan pada satu 

tatap muka.  
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a. Siklus Pertama 

      Materi pertama:  

                                 Materi pembelajaran dribble bola basket yang diuraikan sebagai berikut : 

pembelajaran dribble bola basket dengan teknik bertanding untuk menjaga penguasaan 

dribbel bola dengan batasan dribble  3 kali pantulan baru dipasing ke teman (dribble 3 

pantulan) setiap kelompok 5 menit. Skor diperoleh dari jumlah kesalahan yang 

dilakukan, kelompok yang melakukan sedikit kesalahan dianggap menang. 

                              Materi kedua: 

                                  Materi pembelajaran passing bola basket yang diuraikan sebagai berikut; 

pembelajaran passing bola basket dengan teknik permainan passing dalam kelompok 

tanpa dribble selama 5 menit dengan penjagaan kelompok lain. Kelompok lain 

berusaha menjaga agar proses passing dari kelompok bermain dapat digagalkan. 

Apabila bola dapat dikuasai kelompok penjaga, permainan berhenti kemudian bola 

dikembalikan kepada kelompok bermain untuk memulai permainan passing lagi. Skor 

diperoleh dari hitungan jumlah passing selama 5 menit. Kelompok yang mempunyai 

jumlah passing paling banyak dinyatakan kelompok terbaik. 

                               Materi ketiga: 

                                  Materi pembelajaran shooting bola basket yang dapat diuraikan sebagai 

berikut; pembelajaran shooting bola basket dengan teknik bertanding bola basket 

setengah lapangan tanpa dribble antar kelompok. Setiap kelompok berusaha 

memasukkan bola ke keranjang basket sebanyak-banyaknya dengan penjagaan 

kelompok lain selama 5 menit. Apabila bola dikuasai pemain penjaga, segera bola 
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diserahkan kembali pada kelompok bermain. Skor diperoleh dari hasil shooting bola 

yang masuk ke keranjang basket. 

                  b.   Siklus Kedua 

      Materi pertama: 

                                  Pembelajaran dribble bola basket dengan teknik bertanding untuk menjaga 

penguasaan dribbel bola dengan batasan dribble  6 kali pantulan baru dipasing ke 

teman (dribble  6 pantulan) selama 10 menit.  

                              Materi kedua: 

                                 Pembelajaran passing dengan teknik permainannya seperti siklus pertama, 

hanya waktu yang digunakan lebih lama yaitu 10 menit.  

                              Materi ketiga: 

                                  Pembelajaran shooting bola basket dengan teknik permainannya seperti siklus 

pertama, hanya waktu yang dipergunakan lebih lama yaitu 10 menit. 

 

2.   Rincian Prosedur Penelitian 

a.  Persiapan tindakan 

                     1)  Menetapkan jumlah siklus yaitu 2 siklus. Tiap siklus tiga sub  pokok bahasan yang 

dilaksanakan 1 kali tatap muka pembelajaran. 

      2) Menetapkan kelas yang digunakan untuk penelitian yaitu kelas IX G SMP    

Negeri 2 Gubug  Kabupaten Grobogan. 

                           3) Menyusun Rencana Pembelajaran meliputi : Skenario dan alokasi   waktu,   

membuat lembar jenis tugas dan menyiapkan alat tes. 
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                           4) Membuat format observasi yang meliputi : format angket minat siswa terhadap 

pelajaran olahraga dan kesehatan, format observasi tentang keaktifan siswa dalam 

meliputi kegiatan pembelajaran olahraga dan kesehatan, format lembar penilaian 

keterampilan melaksanakan pembelajaran. 

                           5) Menetapkan jenis data dan cara pengumpulan data yang meliputi data  kualitatif 

dan data kuantitatif.  

      b.  Implementasi tindakan  

                             Pada tahapan ini dilaksanakan tindakan untuk beberapa  siklus, secara 

lebih     rinci dijelaskan sebagai berikut :  

1) Siklus I  

 

a) Perencanaan Tindakan (Planning)  

                               Pada tahap persiapan ini hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

           (1) Dokumentasi kondisi awal yang meliputi pemberian tes penjajagan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi teknik 

dasar bola basket. Wawancara terhadap siswa untuk memberikan masukan 

gambaran permasalahan yang mendasar tentang kemampuan penguasaan 

materi teknik dasar dribble, passing dan shooting bola basket.  

(2) Identifikasi masalah dengan kolaborasi guru-guru Team Action Research  

diperoleh diskripsi masalah yang direkam dari dokumentasi awal.  

(3)Merumuskan tindakan sebagai alternatif solusi, yaitu    melalui  pendekatan 

pembelajaran kooperatif "TGT" pada saat PBM.  
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                              (4) Membuat lembar observasi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar   di kelas 

serta kuesioner tanggapan siswa dalam proses pembelajaran.  

            b) Implementasi Tindakan (Acting)  

                                    Tindakan yang dilakukan pada siklus I adalah sebagai    berikut:  

                           (1)  Presentasi kelas  

                        Presentasi kelas merupakan kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

dapat berupa informasi, instruksi atau penyampaian suatu materi.  

               (2)  Permainan kelompok  

                              Tindakan yang dilakukan pada siklus I yaitu permainan kelompok terdiri 5 

orang siswa, setiap anggota kelompok ikut bertanggung jawab atas maju 

mundurnya kelompok tersebut. Saat siswa belajar dalam kelompok yaitu 

melakukan kompetisi dribble, passing dan shooting  permainan bola basket 

selama 5 menit dengan persyaratan setiap pemain atau siswa dalam team 

melakukan teknik gerakan dasar permainan bola basket dengan benar. Bila ada 

kesulitan maka siswa yang merasa mampu harus mau membantu kesulitan teman 

kelompoknya.  

                                     (3) Guru berjalan berkeliling ketiap kelompok dan siap     sewaktu-waktu bila ada 

anggota kelompok yang perlu bantuannya.  

(4) Tes keterampilan individu  

                                                Setelah KBM berlangsung, selanjutnya setiap siswa mengikuti tes 

keterampilan individu, yaitu penguasaan teknik dribble, passing dan shooting bola 



61 

 

basket. Dengan demikian setiap siswa secara individu bertanggung jawab 

menguasai semua materi yang telah diajarkan.  

                                     (5)   Hasil tes siswa selanjutnya diberi skor. 

                                    (6) Skor perkembangan individu Skor yang didapat tiap hasil tes selanjutnya dicatat 

oleh guru, untuk dibandingkan dengan hasil prestasi belajar pada materi 

sebelumnya. Keadaannya mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau dapat 

juga skornya bahkan menurun.  

                                    (7) Berikutnya guru menghitung besarnya skor perkembangan setiap siswa, dengan 

menggunakan ketentuan sebagai berikut :  

   Jika dibandingkan dengan skor test keterampilan dribbling, passing dan shooting 

yang lalu  dengan skor tes keterampilan  yang baru saja diikuti, seperti pada  tabel 

1.  

(8) Selanjutnya guru menghitung jumlah nilai perkembangan setiap kelompok, dan           

membuat nilai rata-ratanya.  

               (9) Penghargaan kelompok  

                           Nilai perkembangan siswa yang didapat setiap   kelompok digunakan untuk        

menentukan penghargaan kelompok tersebut.  

      (10) Kriteria penentuan penghargaan kelompok, seperti pada tabel 2. 

 

                  c) Observasi (Observing)  

                                          Pada tahap ini dilakukan pemantauan terhadap proses   belajar mengajar yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh anggota tim peneliti melalui proses supervisi 
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sejawat dengan menggunakan format observasi, learning log siswa, learning log guru, 

kuesioner untuk memperoleh data. 

  

                                 d) Refleksi (Reflecting) dan Evaluasi  

                                          Data yang diperoleh dari hasil observasi maupun dari tes hasil belajar siswa, 

keduanya dianalisa dengan teknik triangulasi dan hasilnya akan dijadikan sebagai 

bahan penyusunan perencanaan tindakan pada siklus berikutnya (siklus II), pada tiap 

refleksi ini ada beberapa pertanyaan yang akan dijadikan patokan keberhasilan, 

misalnya apakah proses pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan 

perencanaan dan bagaimana tingkat pencapaian hasil belajarnya.  

 

            2) Siklus II  

            a) Perencanaan tindakan (Planning) 

                  Kegiatan perencanaan ulang  yaitu :  

(1)   Identifikasi masalah hasil refleksi dari siklus I.  

                  (2) Rencana tindakan pada siklus II dengan pendekatan    pembelajaran  kontekstual 

cooperative learning model TGT.  

 

                  b) Implementasi tindakan (Acting)  

                     Tindakan yang dilakukan pada siklus II sama dengan langkah-langkah yang 

dilakukan pada siklus I  

      (1)  Presentasi kelas 
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      (2)  Belajar kelompok.  

                         Pada siklus II ini setiap kelompok terdiri atas 5 orang siswa, setiap anggota 

kelompok ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kelompok tersebut. Saat 

siswa belajar dalam kelompok melakukan tugas kompetisi dribble, passing dan 

shooting permainan bola basket selama 10 menit dengan persyaratan setiap 

pemain atau siswa dalam team harus melakukan teknik gerakan dasar permainan 

bola basket dengan benar. Bila ada kesulitan maka siswa yang merasa mampu 

harus mau membantu kesulitan teman kelompoknya.  

                                     (3) Guru berjalan berkeliling ketiap kelompok dan siap sewaktu-waktu bila  ada 

anggota kelompok yang perlu bantuannya.  

                                     (4)  Tes individu  

                                              Setelah KBM berlangsung, selanjutnya setiap siswa mengikuti tes keterampilan 

individu.  Dengan demikian setiap siswa secara individu bertanggung jawab 

menguasai semua materi yang telah  diajarkan.  

(5)  Hasil tes siswa selanjutnya diberi skor. 

                                    (6)  Skor perkembangan individu. Skor yang didapat tiap hasil tes   selanjutnya  

dicatat oleh guru, untuk dibandingkan dengan hasil prestasi belajar pada materi 

sebelumnya. Keadaannya mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau dapat 

juga skornya bahkan menurun.  

                                    (7) Berikutnya guru menghitung besarnya skor perkembangan setiap  siswa, dengan 

menggunakan ketentuan seperti pada siklus pertama.  
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c)  Observasi (Observing)  

                                  Pelaksanaan observasi dilakukan mulai presentasi kelas, kerja  kelompok, tes 

keterampilan individu untuk menentukan nilai perkembangan 

                                  kelompok.  

 

                             d)  Refleksi (Reflecting)  

            Pelaksanaan refleksi dilakukan setiap akhir siklus untuk mengetahui tentang 

kesulitan dan masalah-masalah yang masih dialami siswa dan untuk 

merumuskan tindakan yang harus dilakukan pada siklus berikutnya. 

  

                            c.  Pemantauan dan Evaluasi  

                      Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas tindakan kelas ini dilakukan, 

maka diperlukan alat-alat pemantauan dan evaluasi yang terinci sehingga dapat 

digunakan sebagai alat ukur keberhasilan (measure achievement). Pada penelitian 

ini alat pemantauan dan evaluasi terinci sebagai berikut :  

                          1) Minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran pendidikan jasmani, data diambil 

dari    angket dan wawancara pada pra siklus dan tiap akhir siklus.  

                          2) Tingkat keaktifan siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan 

jasmani diambil secara kualitatif dari lembar observasi yang telah 

dipersiapkan pada setiap  kegiatan pembelajaran dilakukan. 
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                          3) Keterampilan guru Action Research dalam menyusun rencana  pembelajaran 

melalui lembar penelitian yang diisi oleh  kolaborator dilakukan tiap tatap 

muka.  

                 4) Keterampilan melaksanakan pembelajaran melalui lembar  penilaian   

dilakukan tiap tatap muka.  

                       5) Pemberian tugas secara kelompok tiap akhir pembelajaran pada siklus ke dua, 

melalui lembar penilaian keaktifan siswa dalam latihan bersama. 

                           Selain untuk mengambil data di atas digunakan (field notes) baik dari 

siswa ataupun guru kolaborasi sebagai umpan balik (feed back).  

                          Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai tujuan akhir penelitian 

ini, yaitu :(a) Meningkatnya siswa yang berminat belajar permainan bola basket 

minimal 20 %. (b) Meningkatnya keaktifan siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran minimal 20 %. (c) Meningkatnya jumlah siswa yang mencapai 

batas tuntas belajar pada ulangan harian minimal 10 %. (d) Sekurang-kurangnya 

85 % siswa mendapat nilai ulangan semester II tahun pelajaran 2007/2008 

minimal 7,00. 

d.  Penyusunan Laporan  

                        Peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan 

inovasi pembelajaran yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  PERENCANAAN SIKLUS  

Sebelum penelitian dilakukan, kondisi awal kelas penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut :  (i) Setelah seluruh instrumen penelitian disiapkan, langkah awal 

penelitian kelas ini adalah dengan memberikan tes (pre tes) untuk mengukur 

kemampuan awal yang dimiliki siswa menggunakan instrumen tes. (ii)  Dari hasil pre 

tes di peroleh data hasil tes drible, passing dan shooting seluruh siswa kelas 9G (iii) 

Untuk mengetahui minat  dan keaktifan siswa mengikuti pelajaran penjasorkes 

diberikan angket. (iv) Dari angket diperoleh data awal minat siswa terhadap pelajaran 

penjasorkes 37,95 %, dan keaktifan siswa untuk mengikuti pelajaran penjasorkes 

35,16 %. Lebih jelasnya data tersebut dapat dituangkan dalam tabel  sebagai berikut : 

Tabel 4. Nilai Rerata, Prosentase Ketuntasan Belajar, Minat Siswa dan Kesiapan 
Siswa Dalam Mengikuti Pelajaran Penjasorkes Sebelum Penelitian 
Dilakukan 

 
 
 

No. Uraian Sebelum  A R 
1. Minat Siswa Terhadap Pelajaran Penjas 37,95 % 
2. Kesiapan Siswa Mengikuti Pelajaran Penjas 35,16 % 
3.  Ketuntasan Belajar            58 % 
4. Nilai Tertinggi             80 
5. Nilai Rerata            69,33 
6. Nilai Terendah            60 
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  Dari data di atas, terlihat bahwa minat siswa, kesiapan siswa, ketuntasan belajar 

dan nilai rata-rata siswa masih cukup rendah. Data tersebut dapat digunakan  sebagai 

standart  kondisi awal siswa sebelum dilakukan  penelitian tindakan kelas  atau action 

research. 

   Dari hasil pre tes, siswa yang mendapat nilai dengan kriteria tuntas belajar  = 58 

%, dengan nilai rerata = 69,33, nilai tertinggi = 80 dan nilai terendah = 60. 

   Dari data di atas, dapat digunakan standart awal siswa sebelum dilakukan 

tindakan kelas. Maka selanjutnya dapat diuraikan hasil penelitian tindakan kelas 

untuk memecahkan masalah rendahnya minat, motivasi, tingkat kesukaran dan hasil 

belajar Penjasorkes melalui pendekatan pembelajaran cooperative learning     ( Team 

Game Tournament). 

 

B.   SIKLUS I 

    Pada siklus pertama teknik pelaksanaannya adalah melakukan lomba 

permainan kelompok drible dengan penguasaan bola 3 kali drible baru dipassing ke 

teman selama 5 menit, permainan kelompok passing antar teman  sebanyak-

banyaknya selama 5 menit, dan lomba permainan kelompok shooting ke ring basket 

sebanyak-banyaknya tanpa drible selama 5 menit.   

Pada pra pembelajaran guru mempersiapkan : 

1.  Perangkat pembelajaran meliputi : Analisis Materi Pelajaran (AMP), Silabus    

Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS). 
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2.  Membuat lembar observasi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di     

kelas serta kuesioner tanggapan siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Dokumentasi kondisi awal yang meliputi pemberian tes penjajagan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi permainan 

bola basket. Dokumentasi nilai ulangan harian, wawancara terhadap siswa 

untuk memberikan masukan gambaran permasalahan yang mendasar tentang 

kemampuan penguasaan materi permainan bola basket. 

4. Identifikasi masalah dengan kolaborasi guru-guru Team Action Research 

diperoleh diskripsi masalah yang direkam dari dokumentasi awal. 

5. Merumuskan tindakan sebagai alternatif solusi, yaitu melalui pendekatan 

pembelajaran kooperatif dengan beban lebih. 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan 

diamati oleh kolaborator sebagai observer. Untuk mengetahui hasil penelitian 

tindakan kelas pada siklus I, maka kami paparkan sebagai berikut : 

 

1.     PENGAMATAN SIKLUS I 

Setelah guru pelajaran melaksanakan langkah-langkah pemecahan 

masalah sesuai dengan rencana tindakan pada siklus I maka diperoleh data hasil 

penelitian sebagai berikut : 

a. Data Minat Siswa Terhadap Pelajaran Penjasorkes 
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Data minat siswa terhadap pelajaran permainan bola basket diperoleh 

melalui learning log siswa, observasi dan wawancara. Data yang didapat 

menunjukkan bahwa minat siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

Penjasorkes mengalami perubahan ke arah yang lebih senang dan berminat 

terhadap pelajaran bola basket, hal ini diperoleh dari pernyataan beberapa siswa 

diantaranya sebagai berikut : 

Saya sekarang lebih senang dengan mata pelajaran bola basket karena 

dalam penyampaiannya dengan menggunakan sistim perlombaan, siswa belajar 

secara kelompok dan siswa dapat secara langsung berpacu dengan kelompok lain 

sehingga tidak membosankan (Bela Amanda, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug) 

Saya merasa senang mengikuti pembelajaran bola basket yang 

dilaksanakan secara berkelompok, ternyata permainan bola basket itu tidak sulit 

dan tidak membosankan tapi asyik dan menyenangkan. ( Ari Arwani, Kelas IX G, 

SMP Negeri 2 Gubug) 

Hal ini juga diperkuat dengan catatan lapangan, catatan jurnal yang 

dilakukan oleh rekan kolaborator yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

Suasana kelas cukup menarik karena guru dalam mengajar urut 

penyampaiannya. Dalam mengajar guru memulai dari motivasi, pengetahuan 

teknik gerakan, dan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti siswa terlibat aktif. Hal ini 

ditunjukkan siswa dengan bersemangat mempraktekkan gerakan yang 

diperintahkan (Sunarto, S.Pd. Catatan Lapangan Pebruari 2008, Suasana 

pembelajaran lapangan SMP Negeri 2 Gubug) 
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Di samping hasil learning log siswa dan jurnal lapangan yang dilakukan 

oleh rekan kolaborator, minat siswa pada siklus I dapat dipaparkan pada tabel 

berikut ini (Format Lampiran 2). 

Tabel 5. Tingkat Minat Siswa terhadap mata pelajaran               Penjasorkes 
 

No Uraian Sebelum AR Siklus 1 
 

1. 
 
Minat siswa terhadap pelajaran 
Penjasorkes 

 
37,95% 

 
67,16% 

 
 
 

Dari data tersebut di atas terlihat adanya peningkatan minat siswa terhadap 

mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan sebelum dilakukan kegiatan Action 

Research yaitu dari 37,95% menjadi 67,16%, sehingga mengalami kenaikan 

sebesar 29,21 %.  

 

b. Data Keaktifan Siswa 

Data keaktifan siswa juga dapat dilihat dari learning log siswa, observasi 

dan wawancara sebagian besar siswa mengalami perubahan tingkah laku yang 

mendukung proses pembelajaran diantaranya yaitu senang, aktif, berani 

mempraktekkan gerakan, berani mengajukan pertanyaan dan antusias selama 

mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara siswa : 

Dengan belajar secara cooperative dengan sesama teman ternyata 

penjasorkes itu tidak membosankan, lebih mudah dipraktekkan dan siswa dapat 
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berperan secara aktif, sehingga sekarang saya aktif mempraktekkan gerakan dan 

bertanya tentang gerakan yang betul, kalau dulu tidak aktif karena takut salah 

(Rudi Suharyono, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug) 

Setelah siswa dimotivasi oleh bapak guru untuk berperan secara aktif 

dalam setiap proses pembelajaran, sekarang saya dapat memahami pelajaran 

Penjasorkes dan menjadi lebih senang mengerjakan tugas dan praktek lapangan 

(Shofiatun, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug) 

Senada dengan pernyataan siswa diatas, catatan jurnal siswa juga 

menunjukkan adanya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran Penjasorkes 

yaitu sebagai berikut : 

         Guru aktif membimbing dan memberi motivasi kepada siswanya 
agar menyukai pelajaran Penjasorkes. Guru juga memberikan penjelasan 
bahwa sebenarnya tidak sulit, tetapi mudah dan menyenangkan serta 
banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu siswa harus 
rajin belajar dan mencoba berbagai gerakan basket dengan cermat. Pak 
Abdul Khohar juga membantu/ membimbing siswa yang kesulitan 
melakukan praktek gerakan permainan bola basket (Sunarto, S.Pd, Jurnal 
Siswa, Pebruari 2008, Suasana Kelas SMP Negeri 2 Gubug). 

 

Keaktifan siswa pada siklus I dapat dipaparkan pada tabel berikut ini 

(format lampiran 3). 

Tabel 6. Tingkat Keaktifan Siswa terhadap mata pelajaran 
Penjasorkes 

 

No Uraian Sebelum 
AR Siklus 1 

 
1. 

 
Keaktifan siswa dalam PBM mata 
pelajaran Penjasorkes 

 
35,16% 

 
67,5% 
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Dari data tersebut diatas terlihat adanya peningkatan keaktifan siswa 

terhadap mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan sebelum dilakukan kegiatan 

Action Research yaitu dari 35,16% menjadi 67,5%, atau mengalami kenaikan 

sebesar 32,34 %.  

c.  Data Hasil Belajar Siswa 

Setelah pelaksanaan siklus I berakhir dilaksanakan  pos tes, 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

  Tabel 7. Hasil Ulangan Harian Siswa mata pelajaran Penjasorkes 
 

No Uraian Sebelum AR Siklus 1 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

 
Nilai Tertinggi 
Nilai Rerata 
Nilai Terendah 
Ketuntasan belajar 

 
80 

69,33 
60 

58% 

 
80 

71,2 
60 

68% 

 

Dari data tersebut diatas terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan sebelum dilakukan kegiatan 

Action Research yaitu  nilai rerata dari 69,33 menjadi 71,2,  dan  ketuntasan 

belajar siswa dari 58 % menjadi 68 %. 

 

2.   PEMBAHASAN SIKLUS I 

Setelah guru mata pelajaran melaksanakan semua langkah-langkah 

penyelesaian masalah sesuai rencana tindakan pada siklus I, diperoleh data 

sebagaimana tabel di bawah ini : 
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Tabel 8. Minat, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Penjasorkes, 
nilai rerata dan prosentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

 
 
 

No Uraian Sebelum AR Siklus 1 
  1. 

2. 
3. 
4. 
 

Minat siswa terhadap Penjasorkes 
Keaktifan siswa dalam PBM 
Ketuntasan Belajar Siswa  
Nilai Rerata Ulangan  
 

     37,95 % 
35,16 % 

      58 % 
      69,33 

 

      67,16 % 
67,5 % 

      68 % 
      71,2 

 

         Dari data pada siklus I diatas terlihat adanya peningkatan minat siswa 

terhadap mata pelajaran Penjasorkes jika dibandingkan sebelum penelitian 

sebesar 29,20 %. Keaktifan siswa sebesar 32,34 %. Peningkatan minat dan 

keaktifan siswa diiringi dengan peningkatan ketuntasan belajar 10 % dan 

kenaikan nilai rerata ulangan harian mencapai 1,87. 

          Peningkatan ini disebabkan adanya belajar secara kooperatif dalam 

kelompok-kelompok sehingga siswa merasa lebih senang, tidak tertekan, tidak 

takut dan lebih aktif. Hal ini sesuai dengan penuturan siswa melalui learning log 

seperti pendapat siswa di bawah ini : 

          Belajar secara kelompok sangat mendorong saya dalam belajar karena saya 

lebih senang belajar dengan sesama teman (Nurlan Oktatiani S, Kelas IX G, SMP 

Negeri 2 Gubug) 

          Belajar secara kooperatif sungguh menyenangkan dan merangsang siswa 

untuk aktif melakukan kegiatan sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran 

(Yuni Astiningsih, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug). 
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Pada akhir siklus I dilakukan tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Setelah 

dilakukan pemeriksaan hasil test siswa diperoleh nilai rerata 71,2 dan 28 siswa 

mendapat nilai diatas 6,50 atau ketercapaian tuntas belajar 68 %. Hal ini menunjukkan 

adanya kenaikan dengan sebelum diadakan tindakan kelas yaitu 58 %. Kenaikan ini 

disebabkan siswa lebih siap menghadapi tes karena memiliki tingkat penguasaan materi 

yang meningkat. Hal ini sesuai komentar siswa mengatakan :  

           Nilai meningkat karena belajar kooperatif membuat siswa lebih jelas 

menguasai gerakan dan mendorong siswa untuk selalu belajar (Eka Prasetyaning 

Adi, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug) 

Kata senada juga dilontarkan seorang siswa yang berhasil mengatakan : 

Belajar kooperatif dengan sesama teman lebih menyenangkan, siswa tidak merasa 

takut dan selalu terdorong untuk belajar (Andhica Wiratama, Kelas IX G, SMP 

Negeri 2 Gubug) 

 

3.   REFLEKSI SIKLUS I 

           Untuk menyusun rencana tindakan pada siklus II, maka perlu dilakukan 

refleksi tindakan pada siklus I. Dari hasil diskusi dengan teman kolaborator pada 

akhir kegiatan siklus I diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Siswa yang belum dapat menyelesaikan tugas dengan baik, perlu dilakukan 

wawancara untuk mengetahui lebih jauh kesulitan yang dihadapinya. 

b. Perlu dibangkitkan minat, motivasi dan keaktifan siswa untuk melakukan 

gerakan dan bekerjasama  sesama teman. 
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c. Perlu diberikan penjelasan cara mempraktekkan gerakan yang benar 

sehingga diperoleh hasil gerak yang berkualitas dengan ide-ide pokok. 

d. Siswa yang belum mencapai tuntas belajar dilakukan wawancara untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi. 

e. Hasil wawancara dan angket siswa diperoleh data siswa sebagian besar 

menghendaki kelompok belajar yang lebih produktif. 

Dengan berakhirnya tindakan kelas pada siklus I maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Adanya peningkatan minat dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran 

Penjasorkes jika dibandingkan sebelum penelitian sebesar  29,20 %. 

b. Adanya peningkatan keaktifan siswa sebesar 32,34 %. 

c. Adanya kenaikan nilai rerata ulangan harian sebesar 1,87. 

d. Adanya peningkatan ketuntasan belajar sebesar 10 %. 

e. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga suasana kelas menjadi 

lebih kondusif. 

f. Dibentuk lomba permainan kelompok yang lebih sulit dengan waktu yang 

lebih lama. 

g.  

C.  SIKLUS II  

         Pada siklus kedua menggunakan pendekatan pembelajaran cooperative learning 

(Team Games Tournament) tingkat kesulitan kelompok yang lebih besar. Sebelum 
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siklus II dilaksanakan guru action research  melakukan tindakan untuk mengatasi 

masalah yang terjadi pada siklus I sebagaimana pada refleksi. 

Pada pra pembelajaran guru mempersiapkan : 

a. Identifikasi masalah hasil refleksi dari siklus I. 

b. Rencana tindakan pada siklus II dengan pendekatan pembelajaran cooperative 

learning Team Games Tournament beban berlebih. 

c. Perangkat pembelajaran meliputi : Analisis Materi Pelajaran (AMP), Silabus  

Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS). 

d. Membuat lembar observasi untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di 

kelas serta kuesioner tanggapan siswa dalam proses pembelajaran. 

e. Merumuskan tindakan sebagai alternatif solusi, yaitu melalui pendekatan 

pembelajaran kooperatif  TGT dengan peningkatan kesulitan pada saat Proses 

Belajar Mengajar. 

Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan 

diamati oleh rekan kolaborator sebagai observer. Untuk mengetahui hasil 

penelitian tindakan kelas pada siklus II, maka kami paparkan sebagai berikut: 

HASIL PENGAMATAN  

Berdasarkan analisis refleksi pada siklus I dan rencana tindakan pada siklus II, 

maka diperoleh hasil penelitian pada siklus II sebagai mana tercantum di bawah ini : 
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a. Data Minat Siswa Terhadap Pelajaran Penjasorkes 

Hasil learning log siswa, observasi dan wawancara pada siklus II ini 

tentang minat siswa terhadap mata pelajaran Penjasorkes diantaranya 

dilontarkan oleh beberapa siswa yaitu sebagai berikut : 

           Dengan model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) TGT 

ternyata mendorong motivasi siswa untuk selalu belajar (Dedik Suparman, 

Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug). 

           Kalau model pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu 

menyenangkan seperti ini tentu siswa akan lebih senang dan termotivasi untuk 

selalu belajar ( Putri Dian , Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug). 

Adapun hasil angket mengenai minat siswa terhadap mata pelajaran 

Penjasorkes pada siklus II ini disajikan pada tabel 9 halaman berikut :  

Tabel 9. Tingkat Minat dan Motivasi Siswa terhadap mata pelajaran 
Penjasorkes 
 

No Uraian Sebelum 
AR Siklus 1 Siklus 2 

 
1. 

 
Minat siswa terhadap 
pelajaran Penjasorkes 

 
37,95% 

 
67,16% 

 

 
76,93% 

 
 
 

Dari data tersebut diatas terlihat adanya peningkatan minat siswa 

terhadap mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan sebelum dilakukan kegiatan 

pada siklus II yaitu dari 67,16 % menjadi 76,93% atau mengalami kenaikan 

sebesar 9,77 %.  
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b. Data Keaktifan Siswa 

Data keaktifan siswa pada siklus II ini juga mengalami peningkatan 

yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara siswa : 

Dengan model pembelajaran kooperatif TGT siswa dituntut untuk aktif 

dan tanggung jawab individu yang lebih besar (Ari Arwani, Kelas IX G, SMP 

Negeri 2 Gubug). 

Senada dengan pernyataan di atas, pendapat dari siswa lain menyatakan 

bahwa :  

 Pembelajaran kooperatif TGT, disamping siswa dituntut untuk selalu 

aktif ternyata juga menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk selalu 

belajar (Dewi Setyorini, Kelas IX G, SMP Negeri 2 Gubug). 

Keaktifan siswa pada siklus II dapat dipaparkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 10. Tingkat Keaktifan Siswa terhadap mata pelajaran 
Penjasorkes 

 

No Uraian Sebelum 
AR Siklus 1 Siklus 2 

 
1. 

 
Keaktifan siswa dalam 
PBM  pelajaran Penjasorkes 

 
35,16 % 

 
67,5 % 

 
77,53 % 

 
 

Dari data tersebut diatas terlihat adanya peningkatan keaktifan siswa 

terhadap mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan dengan siklus I yaitu dari 

67,5 % menjadi 77,53 % atau mengalami kenaikan sebesar 10,03 %. 
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c. Data Hasil Belajar Siswa 

Setelah pelaksanaan siklus II berakhir juga dilaksanakan ulangan harian 

seperti halnya siklus I, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

   Tabel 11. Hasil Ulangan Harian Siswa mata pelajaran Penjasorkes 
 

No Uraian Sebelum 
AR Siklus 1 Siklus 2 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

 
Nilai Tertinggi 
Nilai Rerata 
Nilai Terendah 
Ketuntasan belajar 

 
80 

69,33 
60 

58 % 

 
80 

71,2 
60 

68 % 

 
80 
72 
60 

74 % 

 

Dari data tersebut diatas terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran Penjasorkes dibandingkan siklus I yaitu nilai rerata dari 

71,2 menjadi 72, dan  ketuntasan belajar siswa dari 68 % menjadi 74 %. 

 

PEMBAHASAN SIKLUS II 

           Peningkatan minat, keaktifan siswa disebabkan karena siswa menyadari 

pentingnya belajar. Naiknya jumlah siswa yang berminat sebesar 9,77 %, dan 

keaktifan siswa sebesar 9,83 % dikarenakan siswa yang belum berminat dan 

kurang aktif pada siklus I dilakukan wawancara untuk mencari pemecahan 

masalah yang dihadapi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 12. Minat, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Penjasorkes, 
nilai rerata dan prosentase ketuntasan belajar siswa dalam siklus 
II 

 

No Uraian Sblm 
AR 

Siklus 
1 

Siklus 
2 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

 
Minat siswa terhadap 
Penjasorkes 
Keaktifan siswa dalam PBM 
Ketuntasan Belajar Siswa Nilai 
Rerata Ulangan Harian 
 

 
 

37,95 
35,16 
58 % 
69,33 

 
 

67,16 
67,5 
68 % 
71,2 

 
 
76,93 
77,53 
74 % 

72 

 

Hasil wawancara siswa yang kurang berminat dan kurang aktif terungkap 

beberapa hal diantaranya : 

a. Pelajaran Penjasorkes merupakan pelajaran yang sulit karena banyak 

Gerakan-gerakannya. 

b. Merasa kurang senang dalam mengikuti pelajaran Penjasorkes karena 

banyak peraturannya dan malu bertanya baik pada guru mapun pada 

teman. 

c. Materi pelajaran Penjasorkes teknik gerakannya banyak yang sulit. 

d. Sebagian besar siswa merasa takut menyampaikan permasalahannya. 

Pada akhir siklus II dilaksanakan ulangan harian untuk mengetahui 

manfaat dan efektifitas strategi model pembelajaran pada siklus ini. Prosedur dan 

tehnik pelaksanaan tes seperti pada siklus I. Hasil pemeriksaan menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata ulangan harian pada siklus II sebesar 72 berarti ada kenaikan 

0,8 dibandingkan dengan siklus I.  
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Kenaikan ini menurut pengakuan siswa karena adanya tanggung jawab 

secara individu yang lebih besar. Dari hasil analisis ketuntasan belajar juga 

mengalami kenaikan dari 68 % menjadi 74 %. Bila diperhatikan pada nilai tes 

individual ada sebagian siswa yang nilainya naik dari siklus I tapi juga ada siswa 

yang nilainya stabil. Dari data tersebut 38 % siswa terjadi kenaikan nilai ulangan 

harian dan 10 % siswa nilainya turun.  

Menurut data hasil kuesioner tentang manfaat model pembelajaran 

kooperatif TGT menunjukkan bahwa 84,93 siswa menyatakan banyak manfaatnya 

pada pembelajaran Penjasorkes. Menurut pengakuan siswa :  

           Bila semua mata pelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

TGT, belajarnya menjadi lebih enak dan lebih ringan (Siti Nafsul M, Kelas IX G, 

SMP Negeri 2 Gubug) 

 
REFLEKSI SIKLUS II 

             Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tindakan pada siklus II, maka 

perlu dilakukan refleksi tindakan pada siklus II. Dari hasil diskusi dengan teman 

kolaborator pada akhir kegiatan siklus II diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Masih dipandang perlu mengadakan wawancara kepada siswa yang belum dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik. 

b. Untuk meningkatkan minat, keaktifan siswa terhadap pelajaran Penjasorkes 

perlu dilakukan angket terbuka untuk mengetahui kekurangan guru dalam 

pembelajaran di kelas. 
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c. Siswa yang nilainya turun dilakukan wawancara untuk mengetahui faktor 

penyebab penurunan nilai. 

d. Pembelajaran dengan kelompok belajar teman sepermainan. 

Dengan berakhirnya tindakan kelas pada siklus II maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Adanya peningkatan minat dan motivasi siswa terhadap mata pelajaran 

Penjasorkes sebesar 9,77 %. 

b. Adanya peningkatan keaktifan siswa sebesar 10,03 %. 

c. Adanya kenaikan nilai rerata ulangan harian sebesar 0,8. 

d. Adanya peningkatan ketuntasan belajar sebesar 6 %. 

e. Siswa lebih berminat dan aktif dalam pembelajaran  sehingga suasana kelas 

menjadi lebih kondusif. 

     f.  Pembelajaran dengan kelompok belajar teman sepermainan. 
 
HASIL PENELITIAN 

          Setelah guru mata pelajaran melaksanakan semua langkah-langkah 

pemecahan masalah sesuai rencana tindakan pada siklus I dan siklus II, maka 

diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

a.  Minat Siswa Terhadap Pelajaran Penjasorkes 

           Minat siswa terhadap pelajaran Penjasorkes  mengalami peningkatan 

secara signifikan seperti pada tabel dan grafik berikut ini : 
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Tabel 13. Minat Siswa terhadap mata pelajaran Penjasorkes 
 

No Uraian Sebelum AR Siklus  
1 

Siklus  
II 

 
1. 
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           Gambar 6. Grafik. Minat Siswa Terhadap Pelajaran Penjasorkes 
 

b.  Keaktifan Siswa 

Dalam kegiatan pembelajaran keaktifan siswa juga mengalami peningkatan 

bila dibandingkan sebelum action research, siklus I dan siklus II,  

sebagaimana tabel dan grafik berikut ini : 

Tabel 14. Keaktifan Siswa Terhadap Pelajaran Penjasorkes. 
No Uraian Sebelum AR Siklus I Siklus II 

1. Keaktifan Siswa 35,16 % 67,5 % 77,53 % 
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   Gambar 7. Grafik Keaktifan Siswa Dalam PBM Penjasorkes 

 
c.   Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa sebelum action research, siklus I 

dan siklus II dapat dipaparkan pada tabel dan grafik di bawah ini :  

Tabel 15. Hasil Ulangan Harian Siswa Pada Pelajaran  Penjasorkes. 
 

No Uraian Sebelum AR Siklus 1 Siklus II 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
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Nilai Rerata 
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      Gambar 8. Grafik Hasil Ulangan Harian Siswa Pelajaran Penjasorkes 

 
Adapun peningkatan hasil penelitian baik dari segi minat , keaktifan, dan 

hasil belajar siswa seperti pada tabel dan grafik di bawah ini  :  

Tabel 16. Peningkatan Minat, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
Penjasorkes, nilai rerata dan prosentase ketuntasan belajar siswa 
pada siklus I dan II. 

 
 
 

No Uraian Sebelum 
AR 

Siklus 
I 

Siklus  
II 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

 
Minat siswa thd Penjasorkes 
Keaktifan siswa dlm PBM 
Ketuntasan Belajar Siswa 
Nilai Rerata Ulangan Harian 
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69,33 

 
67,16 
67,5 
68 % 
71,2 

 
76,93 
77,53 
74 % 

72 
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           Gambar 9. Grafik Peningkatan minat, keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran Penjasorkes, nilai rerata dan prosentase ketuntasan 
belajar siswa pada siklus I dan II. 

 
ANALISIS PERUBAHAN KINERJA GURU 

Hasil observasi pada proses pembelajaran yang diamati oleh teman sejawat 

sebagai kolaborator dalam siklus I dan II dapat dirangkum sebagai berikut : 

a.  Kegiatan Awal  

Pada kegiatan awal pembelajaran guru action research yang 

menyajikan materi pembelajaran diamati oleh teman sejawat sebagai 

kolaborator. Melaui hasil diskusi berdasarkan lembar pengamatan penilaian 

keterampilan menyusun rencana pembelajaran (format lampiran 3) guru 

action research telah terampil menyusun program dengan baik. Lembar 

pengamatan tersebut meliputi : 1) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar 
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mengajar (KBM), 2) merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran, 3) 

merencanakan pengelolaan kelas, 4) merencanakan pembagian kelompok, 5) 

merencanakan kegiatan dan kerja kelompok, 6) merencanakan penggunaan 

alat dan metode pengajaran, 7) merencanakan evaluasi dan penilaian proses 

pembelajaran. 

Di samping itu guru action research juga lebih terampil di dalam 

membuka pelajaran, melakukan motivasi, apersepsi dan memberikan 

pengetahuan prasarat bagi siswa pada kegiatan pendahluan pembelajaran. 

b. Kegiatan Pokok 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dilakukan pengamatan 

dengan lembar penilaian keterampilan melaksanakan pembelajaran 

(format lampiran 4) yang diobservasi meliputi : 1) memulai pelajaran, 2) 

mengelola kegiatan pembelajaran, 3) mengelola kegiatan dan aktivitas 

kelompok siswa, 4) mengorganisasikan waktu dan sarana belajar, 5) 

melaksanakan evaluasi dan penilaian, 6) mengakhiri atau menutup pelajaran. 

Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa : 

(a) Aktifitas siswa umumnya baik, hal ini terlihat pada saat pembahasan 

diskusi hasil kegiatan nampak adanya interaksi antara siswa-siswa dan 

siswa-guru.  

(b) Frekuensi siswa bertanya sudah mengalami peningkatan, sekalipun 

demikian masih perlu diberikan motivasi. Hal ini terlihat siswa hanya mau 
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menjawab pertanyaan guru tetapi ketika diberi kesempatan bertanya 

belum banyak siswa yang berani mengajukan pertanyaan.  

(c) Aktifitas guru dalam membimbing siswa belum merata tiap-tiap 

kelompok, sebaiknya guru selalu membimbing  siswa dan berinteraksi 

dalam kelompok.  

(d) Penggunaan media dan pengaturan waktu sudah baik.  

Seperti halnya pada siklus sebelumnya, proses pembelajaran pada siklus II ini 

juga diamati oleh teman sejawat sebagai kolaborator. Hasil pengamatan 

tersebut dapat disimpulkan :  

(a) Pengelolaan kelas dan pengaturan kegiatan pembelajaran baik, hal ini 

dapat terlihat sesuai dengan rencana program.  

(b) Kegiatan diskusi teknik gerak nampak lebih interaktif dan beberapa siswa 

mampu membantu kepada teman sekelompoknya.  

(c) Persiapan pemberian tugas diskusi sangat baik dengan menggunakan 

lembar tugas tersendiri.  

(d) Siswa lebih berani bertanya untuk mengungkapkan permasalahan yang 

dihadapi kelompok.  

c. Kegiatan Penutup 

Kemampuan guru membimbing siswa dalam menyusun kesimpulan dan 

rangkuman cenderung semakin meningkat bila dibandingkan dari siklus I.. 
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Disamping itu, kemampuan guru di dalam memberikan tugas atau review di 

setiap akhir pembelajaran juga cenderung lebih baik dan lebih merata.  

Dari hasil catatan lapangan yang dapat dilihat dari learning log guru, menunjukkan 

bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual kooperatif learning memberikan 

petunjuk adanya :  

1) Kinerja guru menjadi lebih baik  

2) Penguasaan materi guru menjadi lebih baik  

3) Guru menjadi lebih terampil menggunakan metode pembelajaran yang 

kooperatif dan menggunakan alat bantu ajar yang sesuai dengan topik 

permasalahannya.  

4) Guru menjadi lebih efisien dalam mengelola waktu pembelajaran di kelas.  

Hal ini sesuai dengan catatan lapangan yang telah dilakukan oleh kolaborator yang 

menyatakan bahwa : 

         Suasana kelas menjadi lebih hidup, terjadi peningkatan interaksi baik sesama  

siswa maupun antara siswa dengan guru. Gurupun dalam melaksanakan kegiatan 

menjadi lebih termotivasi dan urut baik mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, maupun kegiatan penutup. Disamping itu siswa juga semakin banyak yang 

berani mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan baik dari sesama 

teman maupun dari guru (Sunarto, S. Pd. Catatan lapangan Pebruari 2008, Suasana 

kelas SMP Negeri 2 Gubug).  
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ANALISIS PERUBAHAN SUASANA KELAS 

Dari hasil learning log siswa, catatan observasi siswa, wawancara dengan 

menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kooperatif cenderung memberikan 

perubahan suasanan pembelajaran, diantaranya adalah : 

a. Suasana pembelajaran di kelas meningkat, yang dulu terkesan pasif, 

berangsur-angsur menjadi suasana kelas yang aktif dan demokratis dalam 

pembelajaran.  

b. Dapat mendorong siswa belajar mandiri  

c. Suasana kelas menjadi lebih kondusif untuk proses pembelajaran Penjasorkes.  

d. Siswa lebih aktif melakukan kegiatan di dalam kelompok, berani 

menyampaikan pendapat, berani bertanya sekalipun dalam satu kelompok dan 

berani menjawab pertanyaan temannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

siswa bahwa :  

         Pembelajaran kooperatif membuat siswa nampak lebih interaktif dan 

beberapa siswa mampu menjelaskan kepada teman sekelompoknya 

(Supriyono, kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug).  

         Siswa lebih berani bertanya untuk mengungkapkan permasalahan yang 

dihadapi kelompok (Dian Islami, Kelas IX G SMP Negeri 2 Gubug). 
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PENINGKATAN HASIL  

Dari sajian data mengenai minat siswa terjadi peningkatan bila 

dibandingkan sebelum Action Research 37,95 % menjadi 76,93 % pada akhir 

siklus ke II atau terjadi kenaikan sebesar 38,98 %. Berarti secara kualitatif terjadi 

perubahan perilaku pada diri siswa yaitu semakin senang terhadap mata pelajaran 

Penjasorkes.  

Dari data mengenai keaktifan siswa juga terjadi peningkatan yang 

signifikan dari sebelum dilakukan Action Research 35,16 % menjadi 77,53, % 

pada akhir siklus ke II, atau terjadi peningkatan sebesar 42,37 %. Ini berarti 

secara kualitatif siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam setiap kali mengikuti 

pembelajaran Penjasorkes sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan 

kondusif.  

Dari sajian data mengenai  hasil belajar siswa terutama nilai rerata dan 

hasil ketuntasan belajar juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Untuk 

nilai rerata dari 69,33 sebelum dilakukan Action Research menjadi 72 pada akhir 

siklus ke II atau terjadi kenaikan sebesar 2,67. Sedangkan untuk ketuntasan 

belajar dari 58 % sebelum dilakukan Action Research menjadi     74 %, pada akhir 

siklus ke II atau terjadi peningkatan sebesar 26 %.  

Dari sajian data dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran cooperative learning TEAM GAME TOURNAMENT  dapat 

meningkatkan penguasaan teknik dasar permainan bola basket  siswa kelas 

IX G SMP Negeri 2 Gubug pada mata pelajaran Penjasorkes. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat 

disimpulkan bahwa  dengan pendekatan pembelajaran  cooperative learning Team 

Game Tournament dapat meningkatkan : 

1. Minat siswa terhadap mata pelajaran Penjasorkes dan pemahaman siswa 

terhadap konsep Penjasorkes menjadi lebih tinggi sehingga dapat memotivasi 

siswa menjadi kreatif didalam proses pembelajaran.  

2. Meningkatkan keaktifan dan kesiapan  siswa di dalam mengikuti proses  

kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Penjasorkes. 

3.  meningkatkan nilai ulangan harian siswa dan ketuntasan belajar siswa baik 

secara individual maupun secara klasikal.  

4. Meningkatkan penguasaan teknik dasar bola basket siswa secara signifikan. 

5. Meningkatkan suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kondusif, tidak pasif 

dalam pembelajaran Penjasorkes.  

6. Memberikan pengaruh positif baik kepada siswa, kinerja guru dan suasana 

pembelajaran.  

7. Meningkatkan penguasaan teknik dasar permainan bola basket pada siswa. 
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B. Implikasi 

Implikasi  dalam pembelajaran atas penemuan penelitian ini adalah penekanan 

rancangan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan metode mengajar 

yang dapat merangsang minat, motivasi dan keaktifan siswa. Pemikiran 

pengembangan metode mengajar yang dimaksud tidaklah terbatas pada mata 

pelajaran Penjasorkes pada tingkat Sekolah Menengah Pertama saja, melainkan untuk 

semua mata pelajaran dan dimulai sejak pendidikan yang paling rendah. Rasional dari 

pemikiran di atas adalah kenyataan bahwa minat, motivasi dan  keaktifan siswa serta 

kemampuan penalaran siswa tidak dapat dicapai dalam satu saat yang pendek, tetapi 

diperoleh melalui perkembangan kognitif siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

pemikiran akan pendidikan pada umumnya harus berorientasi jauh ke masa depan. 

Dalam mata pelajaran Penjasorkes, dengan mempertimbangkan luasnya 

materi yang harus di ajarkan dan waktu yang tersedia sangat terbatas, maka 

rancangan pembelajaran yang dimaksud terutama ditujukan untuk menyampaikan 

materi dengan cepat dan sekaligus semua siswa dalam waktu yang bersamaan 

melakukan gerakan bersama-sama dalam kelompok tanpa menunggu giliran satu 

persatu. Bagi pengajaran konsep yang abstrak dapat melibatkan alat bantu atau 

contoh-contoh gerakan yang konkret. Pertanyaan dan penjelasan  guru yang lebih 

terarah akan sangat membantu siswa menghubungkan konsep yang telah dipahaminya 

dulu dengan konsep yang sedang diperkenalkan. 

Mengenai aspek pemahaman dan penalaran konsep Penjasorkes, hendaknya 

guru berusaha agar siswa tidak hanya terampil mengaplikasikan konsep gerak saja, 
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tetapi lebih di dorong kearah pencapaian tingkat  otomatisasi gerak yang lebih tinggi. 

Contoh-contoh gerakan yang beragam dan contoh aplikasi gerakan pada permainan 

yang sebenarnya  atau mata pelajaran lain akan mebantu siswa memahami interelasi 

konsep-konsep. Penemuan beberapa siswa yang mempunyai teknik gerak yang 

rendah, menguatkan saran perlunya difikirkan kemampuan penalaran deduktif siswa. 

Satu alternatif yang dapat ditempuh misalnya, dalam mengenalkan gerakan yang 

baru, dapat diajukan pertanyaan -pertanyaan mengenai : Apa yang diketahui, apa 

yang harus dilakukan atau bagaimana gerakan dasarnya, teknik gerak dasar mana 

yang mereka bisa, seberapa besar teknik dasar gerakan yang bisa siswa lakukan, dan 

kemungkinan langkah-langkah gerakan yang lebih baik dan benar serta alasan yang 

mendasari pengerjaan gerakan yang  bersangkutan. 

Studi ini menemukan adanya potensi siswa yang belum terkembangkan. 

Sebagai tindak lanjut dari penemuan ini, perlu dipikirkan metode mengajar dan model 

pengujian yang dapat memanfaatkan pemahaman teknik gerak siswa secara optimal. 

Sehubungan dengan itu disarankan agar pengujian tidak terbatas pada bentuk tes 

gerakan yang hanya mengungkap satu aspek gerak saja, melainkan sebuah tes 

gerakan kombinasi yang didasari pemahaman gerak dan aplikasi sederhana. Untuk itu 

perlu dikembangkan model pengujian yang selain mencakup materi gerakan yang 

lebih menyeluruh, juga memuat aspek pemahaman gerak yang lebih tinggi.  

      Implikasi lain dari penemuan studi ini untuk menghindarkan pengetahuan 

gerak yang telah dimiliki siswa tidak segera lenyap, tetapi dapat dipraktekkan ke 
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dalam situasi belajar yang lain misalkan pada permainan yang sesungguhnya, guru 

hendaknya dapat mendorong terbentuknya belajar bermakna bagi siswa. 

 

C. Saran Tindak Lanjut 

1. Pendekatan pembelajaran cooperative learning Team Game Tournament 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep Penjasorkes maka 

sekolah dapat menerapkan strategi yang sama untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran yang lain.  

2. Tindakan penelitian baru berjalan dua siklus, maka penelitian diharapkan 

tetap dilanjutkan  untuk mendapatkan temuan yang signifikan.  

3. Guru Penjasorkes untuk selalu berupaya dan menerapkan berbagai model 

dan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga menjadikan Penjasorkes 

sebagai pelajaran yang disenangi, mengasikkan, dan tidak dianggap berat 

bagi siswa.  
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ANGKET (KUESIONER) MINAT DAN MOTIVASI SISWA 
TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA BASKET 

 
Judul Penelitian 

Penerapan pembelajaran kooperatif model Team Game Tournament         pada 
permainan bola basket dalam mata pelajaran penjasorkes pada siswa kelas IX G 
SMP N 2 Gubug semester II tahun pelajaran 2007/2008. 
 

Pengamatan 
Tingkat minat dan motivasi  siswa terhadap pembelajaran permainan  bola basket 
 

Petunjuk 
1. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada pada diri Anda, dengan cara memilih salah satu jawaban 
yang tersedia. 

2. Jawaban yang Anda berikan tidak ada hubungannya dengan penilaian prestasi 
belajar 

3. Tulislah jawaban Anda pada kolom jawaban dengan memberikan tanda  
      ( V ) pada kolom huruf jika : 

A. Ya  B. Kadang-kadang  c. Tidak Pernah 

 
Kegiatan Observasi 
 

No Obyek yang diamati 
Hasil 
Pengamatan 

A B C 
1 

 
2 

 
3 

      
4 

 
5 
 

6 
 

7 

Apakah anda senang dengan pembelajaran 
penjasorkes ? 
Apakah anda berusaha meningkatkan pemahaman 
tentang pembelajaran penjasorkes ? 
Apakah anda senang dengan pembelajaran atletik 
pada pembelajaran penjasorkes ? 
Apakah anda senang dengan pembelajaran bola voli 
pada pelajaran penjasorkes ? 
Apakah anda senang dengan pembelajaran 
permainan bola basket pada pelajaran penjasorkes ? 
Apakah anda senang dengan pembelajaran 
permainan sepak bola pada pelajaran penjasorkes ? 
Apakah anda senang dengan pembelajaran senam 
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8 
 

9 
 
10 

 
11 

 
12 

pada pelajaran penjasorkes ? 
Apakah setiap ada tugas pelajaran penjasorkes anda  
kerjakan dengan baik ?  
Bila anda kesulitan belajar penjasorkes apakah anda 
belajar dengan temanmu ? 
Apakah anda pernah mengerjakan latihan olahraga 
tanpa diperintah gurumu ? 
Apakah setiap pembelajaran penjasorkes anda 
mencatat hal-hal yang penting ? 
Apakah anda bertanya pada gurumu tentang materi 
yang belum kamu kuasai ? 
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HASIL PERHITUNGAN ANGKET (KUESIONER) MINAT DAN MOTIVASI 
SISWA 

TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA BASKET 
 

 

No Pertanyaan Tanggapan Hasil 
Jml % 

1. Apakah anda  senang dengan 
pelajaran Penjasorkes ? 

a.Senang 15 37,5 
b.Biasa saja 10 25 
c.Tidak senang 15 37,5 

2. Apakah anda berusaha untuk 
meningkatkan pemahaman pelajaran 
Penjasorkes ? 

a.Ya 12 30 
b.Kadang-
kadang 

20 50 

c.Tidak 8 20 

3. Apakah anda senang dengan 
pembelajaran atletik pada pelajaran 
penjasorkes?. 

a.Ya 15 37,5 
b.Kadang-
kadang 

13 32,5 

c.Tidak 12 30 
4. Apakah anda senang dengan 

pembelajaran permainan bola voli 
pada pelajaran Penjasorkes ? 

a.Ya 24 60 
b.Kadang-
kadang 

6 15 

c.Tidak 10 25 
5. Apakah anda senang dengan 

pembelajaran permainan bola basket 
pada pelajaran penjasorkes  ?. 

a.Senang 10 25 
b.Biasa saja 9 22,5 
c.Tidak senang 21 52,5 

6. Apakah anda senang dengan a.Ya 22 55 

pembelajaran permainan sepak  
b.Kadang-
kadang 10 25 

bola pada pelajaran penjasorkes ? c.Tidak 8 20 
7. Apakah anda senang dengan  a.Ya 15 37,5 

pembelajaran  senam  
b.Kadang-
kadang 15 37,5 

pada pelajaran penjasorkes ? c.Tidak 10 25 
8. Apakah setiap ada tugas pelajaran 

Penjasorkes anda kerjakan dengan 
baik ?. 

a.Ya 9 22,5 
b.Kadang-
kadang 

20 50 

c.Tidak 11 27,5 
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9. Bila anda kesulitan belajar 
Penjasorkes apakah anda belajar 
pada temanmu ? 

a.Ya 22 55 
b.Kadang-
kadang 

8 20 

c.Tidak 10 25 
10. Apakah anda pernah mengerjakan 

latihan olahraga tanpa diperintah 
gurumu ?. 

a.Ya 10 25 
b.Kadang-
kadang 

24 60 

c.Tidak 6 15 

11. Apakah setiap pembelajaran 
penjasorkes  anda mencatat hal-hal 
yang penting ? 

a.Ya 10 25 

  
b.Kadang-
kadang 

12 30 

  c.Tidak 18 45 

12. Apakah anda bertanya kepada 
gurumu tentang materi yang belum 
dipahami ? 

a.Ya 13 32,5 

  
b.Kadang-
kadang 

20 50 

  c.Tidak 7 17,5 
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KISI-KISI KEAKTIFAN, MINAT DAN MOTIVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES 
 

No  VARIABEL PENENTUAN                 INDIKATOR                                                                  SUMBER DATA          
METODE 
  
1.     KEAKTIFAN SISWA             - Terlibat aktif dalam melakukan percobaan                            1. Siswa                          

Observasi                         mengikuti demonstrasi.                                                          
2. Lembar Kuesioner 

   -  Aktif dalam menganalisa data hasil pengamatan.                 3. Guru 
         -  Aktif berdiskusi menyampaikan pendapatnya  
            dan mendengarkan pendapat teman yang lain. 
         - Aktif bertanya, menjawab pertanyaan,  
            memberikan penjelasan saat berdiskusi 
         - Aktif bertanya tentang materi yang belum dikuasai. 

   - Aktif menulis pendapatnya, pendapat temannya, 
           dan mencatat hasil diskusi. 
         - Aktif di dalam menganalisis dan memecahkan masalah. 
         - Aktif menganalisa soal-soal atau pertanyaan 
           dengan menyatakan argument. 
         - Aktif melakukan kajian pustaka untuk menegaskan 
           pendapatnya / memecahkan permasalahan. 
         - Aktif mencatat hal-hal yang penting. 
         - Aktif ikut serta dalam diskusi kelas. 
         - Aktif dalam menyimpulkan hasil diskusi. 
         - Aktif mengerjakan tugas gerakan di kelas. 
         - Aktif melakukan tugas latihan. 
         - Dapat mengaitkan pelajaran penjasorkes dengan 
            contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari. 
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No VARIABEL PENENTUAN                 INDIKATOR                                                   SUMBER DATA                             
METODE 
 
2    MINAT MOTIVASI SISWA    -  Senang dengan pembelajaran Penjasorkes.         1. Siswa                             
Angket 
                                                         -  Selalu mengikuti pelajaran Penjasorkes              2. Lembar Kuesioner  
                                                            dengan penuh kesungguhan.                                3. Guru 

- Menggunakan buku paket dan buku  
   penunjang  yang lain. 
- Mempelajari materi Penjasorkes sebelum  
   pelajaran dimulai. 
- Berusaha meningkatkan nilai  
   mata pelajaran Penjasorkes. 
- Mengerjakan tugas latihan-latihan gerakan 
   Penjasorkes tepat waktu. 
- Mengerjakan tugas-tugas penjasorkes dan  
   tidak merupakan beban. 
- Mempraktekkan tugas di depan kelas  
   tanpa dipaksa oleh guru. 
- Meminta bantuan teman yang lain 
   saat mengalami kesulitan dalam belajar. 
- Bertanya tentang materi yang belum  
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   dipahami. 
- Menerapkan kejadian sehari-hari yang ada 
   kaitannya dengan pelajaran penjasorkes. 
- Mencatat hal-hal yang penting. 
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ANGKET (KUESIONER) MINAT DAN MOTIVASI SISWA 
TERHADAP MATA PELAJARAN PENJASORKES 

 
Judul Penelitian 

Penerapan pembelajaran kooperatif model team game tournament         pada 
permainan bola basket dalam mata pelajaran penjasorkes pada siswa kelas IX G 
SMP N 2 Gubug semester II tahun pelajaran 2007/2008. 
 

Pengamatan 
Tingkat minat dan motivasi  siswa terhadap mata pelajaran Penjasorkes. 
 

Petunjuk 
4. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada pada diri Anda, dengan cara memilih salah satu jawaban 
yang tersedia. 

5. Jawaban yang Anda berikan tidak ada hubungannya dengan penilaian prestasi 
belajar 

6. Tulislah jawaban Anda pada kolom jawaban dengan memberikan tanda     ( V 
) pada kolom huruf jika : 
A. Sering / Selalu B. Kadang-kadang  c. Tidak Pernah 

 
Kegiatan Observasi 

No Obyek yang diamati 
Hasil 
Pengamatan 

A B C 
1 
2 

 
3 

 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 

Apakah anda menyenangi pelajaran Penjasorkes ? 
Bagaimana keiskutsertaan anda dalam mengikuti 
pelajaran Penjasorkes ? 
Apakah anda tidak mengalami kesulitan pada saat 
menerima pelajaran Penjasorkes ? 
Apakah anda berusaha untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap materi pelajaran Penjasorkes? 
Apakah anda meminjam buku paket olahraga ke 
perpustakaan ? 
Apakah anda menggunakan alat-alat olahraga 
sebagai penunjang  ? 
Apakah anda berusaha meningkatkan nilai 
pelajaran Penjasorkes ? 
Apakah anda mempelajari materi sebelum 
pelajaran dimulai ? 
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9 
 
10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 

20 
 

21 
 

22 

Apakah anda tertarik dengan gambar dan bacaan 
yang ada kaitannya dengan pelajaran Penjasorkes? 
Pernahkan anda tidak mengikuti pelajaran 
Penjasorkes? 
Apakah anda antusias dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran Penjasorkes ? 
Pernahkan anda mengerjakan tugas latihan  
Penjasorkes yang diberikan oleh guru ? 
Apakah setiap tugas pelajaran Penjasorkes anda 
kerjakan ? 
Apakah setiap tugas Penjasorkes tidak merupakan 
beban bagi anda ? 
Pernahkah anda mengerjakan tugas gerakan di 
depan teman? 
Bila anda mengalami kesulitan belajar, apakah 
anda meminta bantuan orang lain ? 
Apakah setiap ada tugas Penjasorkes anda 
selesaikan tepat waktu ? 
Apakah penampilan guru setiap mengajar 
menyenangkan ? 
Pernahkan gurumu memberi contoh kejadian 
sehari-hari dirumah yang ada kaitannya dengan 
pelajaran Penjasorkes ? 
Tertarikkah anda dengan kejadian yang diceritakan 
guru Anda tersebut ? 
Setiap pelajaran Penjasorkes, apakah Anda 
mencatat hal-hal yang penting ? 
Apakah anda bertanya tentang materi yang belum 
dikuasai/ belum dipahami ? 

 JUMLAH    
 SKORE    
 SKORE TOTAL    
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NORMA PENILAIAN 
MINAT DAN MOTIVASI SISWA 

TERHADAP MATA PELAJARAN PENJASORKES 
 

A. BOBOT SKORE 

Jawaban A = Selalu / Sering  = 3 

Jawaban B = Kadang-kadang = 2 

Jawaban C = Tidak Pernah = 1 
 

B. KRITERIA 

Jika skore total 

45 – 66          = Siswa berminat dan mempunyai motivasi pada  

   pelajaran Penjasorkes 

23 – 44               = Siswa kurang berminat dan mempunyai motivasi                              

pada pelajaran Penjasorkes 

Kurang dari 23       = Siswa tidak berminat dan mempunyai motivasi pada  pelajaran 

Penjasorkes 
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FORMAT OBSERVASI 
KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES 

 
Judul Penelitian 

Penerapan pembelajaran kooperatif model team game tournament         pada 
permainan bola basket dalam mata pelajaran penjasorkes pada siswa kelas IX G 
SMP N 2 Gubug semester II tahun pelajaran 2007/2008. 
 

Pengamatan 
Tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran penjasorkes. 
 

Petunjuk 
1. Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada pada diri anda, dengan cara memilih salah satu jawaban 
yang tersedia. 

2. Jawaban yang Anda berikan tidak ada hubungannya dengan penilaian prestasi 
belajar 

3. Tulislah jawaban Anda pada kolom jawaban dengan memberikan tanda     ( V 
) pada kolom huruf jika : 

A. Sering / Selalu  B. Kadang-kadang c.Tidak Pernah 

 
     Kegiatan Observasi 
 

No Obyek yang diamati 
Hasil 
Pengamatan 
A B C 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

  6 
 
7 
 
8 
 

Terlibat aktif melakukan paktek lapangan, 
mengikuti demonstrasi 
Aktif dalam menganalisis data hasil praktek 
lapangan 
Aktif berdiskusi menyampaikan pendapatnya dan 
mendengarkan pendapat teman yang lain 
Aktif melakukan praktek pembelajaran. 
Aktif bertanya tentang materi yang belum dikuasai  
Aktif menulis pendatnya, pendapat temannya dan 
mencatat hasil pembelajaran 
Aktif didalam menganalisis dan memecahkan 
masalah gerakan sulit 
Aktif menganalisa gerakan-gerakan dengan 
menyatakan argumen 
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9 
 

 10 
11 
12 
13
14 
15 

Aktif melakukan kajian pustaka untuk menegaskan 
pendapatnya/ memecahkan permasalahan  
Aktif mencatat hal-hal yang penting 
Aktif ikut serta dalam demonstrasi  kelas 
Aktif dalam menyimpulkan hasil diskusi  
Aktif mengerjakan latihan gerakan waktu pelajaran 
Aktif mengerjakan tugas latihan 
Dapat mengaitkan pelajaran penjasorkes dengan 
contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari 

 JUMLAH    
 SKORE    
 SKORE TOTAL    
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NORMA PENILAIAN 

KEAKTIFAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PENJASORKES 

 

A. BOBOT SKORE 

Jawaban A = Selalu / Sering  = 3 

Jawaban B = Kadang-kadang = 2 

Jawaban C = Tidak Pernah = 1 
 

B. KRITERIA 

Jika skore total 

31 – 45               = Siswa aktif didalam mengikuti Pembelajaran              

Penjasorkes 

16 – 30  = Siswa kurang aktif didalam mengikuti Pembelajaran  

       Penjasorkes 

Kurang dari 16  = Siswa tidak aktif dalam mengikuti Pembelajaran               

Penjasorkes 
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LEMBAR PENILAIAN 
KETERAMPILAN MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN 

 
Nama Guru AR ……………………………………………………….. 
Konsep/ Sub Konsep : ……………………………………………………….. 
     ……………………………………………………….. 
Kelas/ Semester ……………………………………………………….. 
Hari/ Tanggal  : ……………………………………………………….. 
 
PETUNJUK : 
Tulislah jawaban Anda pada kolom pilihan jawaban dengan memberikan tanda ( V ) 
pada kolom angka jika : 
1. Baik Sekali    4. Kurang 
2. Baik     5. Kurang Sekali 
3. Cukup 
 

N
O ASPEK  BUTIR YANG DINILAI NILAI 

1 2 3 4 5 
1 MERENCANA 

KAN PENGELO 
LAAN KBM 

1. Merumuskan TPK      
2. Menentukan metode      
3. Menentukan langkah mengajar      
4. Menentukan cara memotivasi  
    siswa 

     

2 MERENCANA 
KAN PENGOR 
GANISASIAN 
BAHAN 
PENGA JARAN 

1. Sesuai dengan bahan kurikulum      
2. Memilih dengan tepat materi  
    sesuai karakteristik siswa 

     

3. Menyusun bahan sesuai dengan  
    taraf berpikir siswa 

     

3 MERENCANA 
KAN PENGELO 
LAAN KELAS 

1. Pengaturan ruangan sesuai  
    dengan tujuan instruksional 

     

2. Menentukan alokasi penggunaan 
    waktu belajar mengajar 

     

3. Menentukan cara siswa agar  
     terlibat secara efektif dalam 
KBM 

     

4 MERENCANA 
KAN PENG 
GUNAAN 
ALAT DAN 
METODE 

1. Menentukan pengembangan alat  
    pengajaran 

     

2. Menentukan media pengajaran      
3. Menentukan sumber pengajaran      
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5 MERENCANA 
KAN 
PENILAIAN 

1. Menentukan bermacam-macam  
    bentuk dan prosedur penilaian 

     

2. Membuat alat penilaian      
 
 

LEMBAR PENILAIAN 
KETERAMPILAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 
Nama Guru A             :……………………………………………………….. 
Konsep/ Sub Konsep : ……………………………………………………….. 
              ……………………………………………………….. 
Kelas/ Semester :……………………………………………………….. 
Hari/ Tanggal  : ……………………………………………………….. 
 



113 

 

PETUNJUK : 
Tulislah jawaban Anda pada kolom pilihan jawaban dengan memberikan tanda 
 ( V ) pada kolom angka jika : 
1. Baik Sekali    4. Kurang 
2. Baik     5. Kurang Sekali 
3. Cukup 
 

N
O ASPEK  BUTIR YANG DINILAI NILAI 

1 2 3 4 5 
1 MEMULAI 

PENG AJARAN 
1. Menyampaikan bahan apersepsi      
2. Memotivasi siswa untuk  
    melibatkan diri dalam KBM 

     

2 MENGELOLA 
KBM 

1. Menyampaikan bahan      
2. Memberi contoh      
3. Memberi kesempatan siswa aktif      
4. Memberi Penguat      
5. Menggunakan alat media  
    pengajaran 

     

3 MENGORGANI 
SASIKAN WAK 
TU, SISWA 
DAN 
FASILITAS BE 
LAJAR 

1. Mengatur penggunaan waktu      
2. Mengorganisasikan siswa      
3. mengatur dan menggunakan  
    fasilitas belajar 

     

4 MELAKSANA 
KAN 
PENILAIAN 

1. Melaksanakan penilaian proses      
2. Melaksanakan penilaian hasil      

5 MENGAKHIRI 
PELAJARAN 

1. Menyimpulkan pelajaran      
2. Memberikan tindak lanjut      
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Classroom Observation Form 
Format Pengamatan terhadap Proses Pembelajaran di Kelas (CAR) 

PROYEK PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP 
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 

 
Nama Jenis Pelatihan             : …………………………………………. 
Waktu Pelaksanaan  : …………… Tanggal observasi ………………….. 
Tempat Pelaksanaan  : …………………………………………………. 
Responden   : KOLABORATOR sebagai Participant-Observers 
 
Petunjuk Pengisian : 
• Deskripsikan PROSES PEMBELAJARAN yang terjadi dengan berfokus pada 

keterlibatan aktif peserta. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini 
akan menggambarkan secara kualitatif/ kuantitatif fenomena yang terjadi. 

• Pengisian lembar monitoring proses ini dilaksanakan saat saudara terlibat dalam 
pembelajaran di kelas. 

• Participant-Observers adalah pengamat yang sekaligus terlibat dalam proses 
pembelajaran di kelas (ia diterima sebagai guru kelasdan tidak menimbulkan 
suasa asing di kelas). 

 

A. Kemampuan 
Berkomunikasi 
    (Communication Skills) 
 
Uraikan kemampuan 
komunikasi peserta selama 
1 PBM berlangsung : 
Apakah siswa-siswi : 
(v) secara lesan/ tertulis 

mengemukakan 
pendapat 

(vi) mencatat secara 
tertulis pendapatnya 

(vii) meningkatkan mutu 
argumen dengan 
melihat referensi lain 
(orang/ buku teks/ dst.) 

(viii) dst …………. 
 
(Jika ya, berapa jumlahnya 

Misal : 
Sekurang-kurangnya 75% siswa mengemukakan 
pendapatnya tentang perbedaan kalimat tunggal 
dan kalimat majemuk ketika Guru melontarkan 
pertanyaan tentang perbedaan pokok kedua 
kalimat tersebut. Beberapa siswa bahkan 
membaca buku pegangan (wajib) untuk 
mencocokkan kembali pendapatnya dengan teori-
teori yang ada. Dengan kata lain, lebih dari 
separo siswa telah belajar meningkatkan 
kemampuan komunikasi saat pembelajaran 
berlangsung tentang pokok bahasan struktur 
kalimat. 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
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(%) dan apa fokusnya) … 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

B. Kemampuan Studi  
    (Study Skills) 
 
Uraikan (Deskripsikan) 
kemampuan studi selama 1 
session berlangsung : 
apakah : 
(iii) berapa siswa yang 

melakukan kajian 
pustaka untuk 
menegaskan pendapat/ 
memecahkan masalah 

(iv) menganalisa pendapat 
(soal-soal) dan 
menyatakan argumen 

(v) dst… 
 
(Jika ya, berapa jumlahnya 
(%) dan apa fokusnya) 

……………………………………………………
…. 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 

 
 

C. Kemampuan Numerik  
    (Numeric Skills) 
 
Uraikan kemampuan 
numerik peserta, apakah 
siswa-siswi : 
(v) menganalisa data 

…………………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………………
… 
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(vi) interpretasi data 
(vii) generalisasi data 
(viii) dst …. 
(Jika ya, berapa jumlahnya 
(%) dan apa fokusnya) 

……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
………………………………………………… 

 

D. Kemampuan  

     Pemecahan 

     Masalah 
    (Problem-Solving 
Skills) 
 
Uraikan apakah siswa : 
(i) berusaha memberikan 

jawaban/ solusi 
terhadap suatu soal/ 
pertanyaan/ kasus/          
dst …. 

(ii) Berusaha memberi 
jalan tengah terhadap 
perdebatan 

 

……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 

E. Kemampuan Personal 
dan  

     Sosial 
    (Social and Personal  
    Skills) 
 
Uraikan apakah siswa : 
(iv) mampu mendengar 

……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
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pendapat 
(v) mampu kerja 

kelompok dengan baik 
(vi) mampu saling dekat 

satu sama lain selama 
diskusi 

(vii) dst ….. 
 
(Jika ya, berapa jumlahnya 
(%) dan apa fokusnya) 

…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
 

 

F. Fenomena lain yang  

    menarik untuk disajikan ? 
  

……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
……………………………………………………
… 
Gubug, ………………. 2008 
Pengamat/ Kolaborator 
 
SUNARTO 
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JADWAL KEGIATAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
DI SMP NEGERI 2 GUBUG 
KABUPATEN GROBOGAN 

 

NO KEGIATAN JAN PEBRUARI MARET KETERANGAN 
3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Persiapan Instrumen             
2 Pengambilan Data Awal             
3 Proses Pembelajaran             
 a. Treatment 1 / Siklus 1             
 b. Pos Tes Treatment 1             
 c. Treatment 2 / Siklus 2             
 d. Ulangan Akhir Siklus             

4 Angket Minat dan Motivasi Siswa             
5 Pengamatan Kelas Secara Kolaboratif             
6 Pertemuan Refleksi             
7 Penyusunan Laporan             

 
Mengetahui, 
Kepala SMP Negeri 2 Gubug 
 
 

 
DRS. H. NGADISO 

NIP. 130390493 

Gubug,     Januari  2008 
Peniliti 
 

 
 

ABDUL KHOHAR, S.Pd. 

NIP. 132196096 
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PEDOMAN WAWANCARA MENGUNGKAP PROSES PEMBELAJARAN 
PENJASORKES (UNTUK SISWA) 

 
Judul Penelitian 

  Penerapan pembelajaran kooperatif model team game tournament           pada 
permainan bola basket dalam mata pelajaran penjasorkes pada siswa kelas IX G 
SMP N 2 Gubug semester II tahun pelajaran 2007/2008. 

 
Pengamatan 

Mengungkap proses pembelajaran Penjasorkes. 
 

Petunjuk 
1. Anda diminta untuk menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri 

Anda. 
2. Jawaban yang Anda berikan tidak ada hubungannya dengan penilaian prestasi 

belajar 
3. Semua jawaban benar tidak ada yang salah. 

 
Pelaksanaan  

1. Wawancara ke  : ………………………………………………. 
2. Hari/ Tgl./ Waktu ………………………………………………. 
3. Tempat/ Sekolah ………………………………………………. 
4. Masalah  ………………………………………………. 
5. Siswa/ Responden ………………………………………………. 
6. Proses Wawancara  : 

a. Apakah anda menyenangi pelajaran Penjasorkes, mengapa ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ……………………………………………….  

b. Kesulitan apakah yang anda rasakan pada saat mengikuti proses 
pembelajaran Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

c. Sebutkan hal yang menyenangkan pada saat pembelajaran Penjasorkes 
berlangsung ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

d. Hambatan apakah yang anda alami untuk mempelajari pelajaran 
Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

e. Bagaimana usaha anda untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
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Alasannya  ………………………………………………. 
f. Pernahkah anda tidak mengikuti pelajaran Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 

g. Apakah anda tertarik dengan gambar atau bacaan yang ada kaitannya 
dengan mata pelajaran Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

h. Pernahkah anda tidak mengerjakan tugas latihan gerakan  yang diajarkan 
oleh guru ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

i. Pernahkah anda mengerjakan  tugas latihan gerakan yang diberikan oleh 
guru ?  

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

j. Pernahkah gurumu memberikan contoh kejadian sehari-hari yang ada 
kaitannya dengan pelajaran Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 

k. Tertarikkah anda dengan kejadian yang diceritakan oleh guru tersebut? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 

l. Senangkah anda belajar Penjasorkes dengan menggunakan alat bantu atau 
sarana yang lengkap ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

m. Senangkah anda belajar Penjasorkes  secara kelompok sesama teman 
dalam satu kelas ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

n. Menurut anda bagaimanakah cara penyampaian mata pelajaran  
Penjasorkes yang menyenangkan dan mudah diterima ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 

 
Gubug, 

…………………………… 
Pewawancara (Guru) 
 
Abdul Khohar, S.Pd 
NIP.132196096 
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PEDOMAN WAWANCARA MENGUNGKAP KESULITAN DALAM 
PROSES PEMBELAJARAN PENJASORKES(UNTUK GURU) 

 
Judul Penelitian 

Penerapan pembelajaran kooperatif model team game trournament         pada 
permainan bola basket dalam mata pelajaran penjasorkes pada siswa kelas IX G 
SMP N 2 Gubug semester II tahun pelajaran 2007/2008. 

 
Pengamatan 

Mengungkap kesulitan siswa dalam proses pembelajaran Penjasorkes. 
 

Petunjuk 
1. Anda diminta untuk menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri 

Anda. 
2. Jawaban yang Anda berikan tidak ada hubungannya dengan penilaian prestasi 

belajar 
3. Semua jawaban benar tidak ada yang salah. 

 
Pelaksanaan  

1. Wawancara ke  : ………………………………………………. 
2. Hari/ Tgl./ Waktu          ………………………………………………. 
3. Tempat/ Sekolah ………………………………………………. 
4. Masalah  ………………………………………………. 
5. Guru/ Responden ………………………………………………. 
6. Proses Wawancara  : 

a. Apakah anda memberikan pengetahuan prasyarat dan motivasi saat proses 
pembelajaran berlangsung ? 

Jawab   ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
                           

………………………………………………. 
b. Kesulitan apakah yang anda alami saat pembelajaran Penjasorkes 

berlangsung ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 

      
………………………………………………. 

c. Apakah motivasi yang anda berikan cukup merangsang bagi siswa? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 
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d. Apakah siswa yang bertanya sudah optimal ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

e. Apakah anda mengetahui kelemahan dan kelebihan metode mengajar yang 
anda gunakan ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

f. Bagaimana cara anda mengatasi kelemahan metode tersebut ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya   ……………………………………………  

    ……………………………………………. 
g. Bagaimana cara meningkatkan minat, motivasi dan aktifitas siswa dalam 

proses pembelajaran yang anda lakukan ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

h. Bagaimanakah tingkat partisipasi siswa terhadap mata pelajaran 
Penjasorkes ? 

Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

i. Bagaimanakah hasil evaluasi akhir dari metode yang anda gunakan ?  
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

j. Kiat apakah yang anda lakukan agar prestasi belajar siswa meningkat ? 
Jawab ………………………………………………. 
Alasannya  ………………………………………………. 
  ………………………………………………. 

 
Gubug……………………… 

                              Pewawancara (Guru/ Kep. Sek.) 
 

 
Sunarto 

                                                                          ________________________ 
       NIP.131783409 
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