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SARI 
Paramitha, Sandey Tantra. 2008. Pengembangan Permainan Bolabasket untuk 

Proses Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Siswa Sekolah Dasar. Tesis. Program Studi Pendidikan Olahraga. 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. 
Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., II. Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd. 

 
Kata Kunci : Pengembangan, bolabasket, penjasorkes. 
 

Permainan bolabasket merupakan salah satu materi permainan bola 
besar dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
(Penjasorkes) di Sekolah Dasar dalam pelaksanaannya harus mengacu pada 
muatan tujuan pendidikan di antaranya mengembangkan keterampilan 
pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran 
jasmani serta pola hidup sehat. Penjasorkes SD melalui materi olahraga 
bolabasket ditujukan untuk mengembangkan keterampilan konsep gerak 
permainan bolabasket dan meningkatkan kesegaran jasmani bagi siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah menghasilkan suatu model permainan bolabasket sebagai alat 
bantu bagi guru dalam membelajarkan siswa Sekolah Dasar dalam pembelajaran 
Penjasorkes. 

Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 
prosedural, karena sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan dan tujuan yang 
hendak dicapai. Prosedur yang digunakan meliputi lima tahap utama yaitu : 1) 
melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, 2) mengembangkan produk 
awal model permainan bolabasket untuk siswa SD, 3) validasi ahli, 4) uji coba 
lapangan, dan 5) revisi produk. Subyek yang digunakan terdiri dari siswa kelas V 
SD N I Kunduran, SD N I Kauman, dan SD N I Ngawen berjumlah 36 siswa. 
Data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif, dengan instrumen 
berupa kuesioner dan pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
prosentase untuk menganalisis dan penilaian subyek dalam menilai tingkat 
kelayakan, kualitas dan keterterimaan produk. 

Penelitian menghasilkan model permainan bolabasket untuk siswa SD 
dengan pengembangan pada sarana prasarana, peraturan, dan teknik bermain. 
Hasil uji efektifitas produk terhadap responden sebagai berikut : dalam 
memantulkan bola (Dribbling) model permainan ini adalah dalam kategori baik 
yaitu 61,1%, sedangkan untuk kategori kurang baik sebesar 38,9%. Untuk 
memasukkan bola (Shooting), responden dari semua siswa SD yang Baik adalah 
72,2% sedangkan untuk kategori kurang baik sebesar 27,8%. Untuk mengoper 
bola (passing) kategori yang baik dengan prosentase 63,9% dan kategori kurang 
baik sebesar 36,1%. Hasil data untuk psikomotorik pada responden menunjukkan 
bahwa kategori tinggi sebesar 27,8%, kategori sedang sebesar 52,8%, dan 
kategori rendah sebesar 19,4%. Untuk kognitif pada responden menunjukkan 
bahwa kategori tinggi sebesar 16,7%, kategori sedang sebesar 72,2%, dan 
kategori rendah sebesar 11,1%, sedangkan untuk afektif responden menunjukkan 
kategori tinggi sebesar 16,7%, kategori sedang sebesar 66,6% dan kategori rendah 
sebesar 16,7% 
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Model pengembangan permainan bolabasket dalam penelitian ini 
terbukti layak, berkualitas dan dapat diterima untuk mengembangkan 
keterampilan konsep gerak permainan dan meningkatkan kesegaran jasmani siswa 
Sekolah Dasar, karena responden dalam memainkan bola menunjukkan rata-rata 
kategori sedang, artinya model pengembangan permainan rata-rata dapat 
dimainkan (keterterimaan produk) anak usia SD serta ada perbedaan yang 
signifikan denyut jantung anak SD sebelum dan sesudah bermain bolabasket 
dengan nilai p value sebesar 0,000. Guru Penjasorkes disarankan menggunakan 
model permainan ini sebagai alat bantu dalam membelajarkan siswa SD dalam 
pembelajaran Penjasorkes. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 
penelitian selanjutnya. 
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ABSTRACT 
 
Paramitha, Sandey Tantra. 2008. The Development Model of Effective and Efficient 

Basketball Game Model in Learning Process of Physical, Sport and Healthiness 
Education towards Elementary Students. Thesis. Study Program of Sport 
Education. Graduate School Program, Semarang State University. First advisor: 
Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd, Second advisor: Drs. Mugiyo Hartono, M.Pd. 

 
Key words: development, Basketball, physical education 
 

Basketball is one of big ball games in physical, sport and healthiness education to 
elementary students. The implementation should refer to education purposes i.e. 
developing skill of self-management as a mean to develop and maintain healthy body and 
life pattern. Physical, sport and healthiness education in Elementary School through 
Basketball is concerned to develop movement concept of volley call and improve 
students' physical fitness. The purposes of the research were finding a game model as 
teachers' instrument in elementary physical and sport education learning. 

Developed model used was a developed procedural one. This was based on the 
problems that were wanted to be solved and purposes that were wanted to be achieved. 
Procedures of the study consisted of five main steps, they are: (1) analyzing product that 
wanted to be developed, (2) developing initial Basketball game model for elementary 
pupils, (3) expert validation, (4) filed test, and (5) product revision. Subjects of the 
research were all pupils of fourth grade of State Elementary School of Sambitoro 01, 
State Elementary School of Jomblang 08, and Elementary School of Tunas Harapan 
consisting of 36 pupils. Data used in the study were qualitative and quantitative data, in 
which the instruments were questionnaires and observation. Technique of analyzing used 
in this study was percentage to analyze and evaluate worthiness level, quality and product 
acceptance. 

Result of the study found a basketball game model for Elementary pupils with the 
improvements on equipments and playing techniques. In dribbling this game model, 
respondents in good category were 61.1%, where as the less good category was 38.9%. In 
shooting ball, respondents who were in good category  were 72.2%, in less good 
category, 27.8%. in passing ball, respondents who were in good category were 63.9% and 
less good category were 36.1%. Data resulted from psychomotor test in high level was 
27.8%, medium level was 52.8%, and low level 19.4%. Cognitive level for the high level 
was 16.7%, medium level was 72.2%, and low level was 11.1%. For affective level, the 
high level was 16.7%, medium level was 66,6%, and low level was 16,7%. 

Development model of Basketball in this research is assumed as effective and 
efficient to develop skills of movement concepts in Basketball and to develop pupils' 
fitness. In playing ball, average respondents showed medium category, it means that this 
development model can be applied (product acceptance). Teacher of physical, sport and 
healthiness education are expected to use this game model as a mean of assistance for 
pupils in learning physical sports science. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) adalah 

kelompok mata pelajaran yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai 

pendidikan menengah atau kejuruan  melalui aktivitas fisik. Penjasorkes 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 

keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-

mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial), serta pembiasaan hidup sehat yang 

bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan 

psikis yang seimbang. 

Pangrazi (2004: 4) menyatakan bahwa Penjasorkes adalah tahapan dari 

program pendidikan umum yang memberikan kontribusi pada keseluruhan 

pertumbuhan dan perkembangan pada anak, terutama melalui pengalaman 

gerakan. Ini adalah sebuah program pembelajaran yang memberikan perhatian 

pada semua domain pembelajaran, yaitu : psikomotorik, kognitif, dan afektif. 

Ruang lingkup mata pelajaran Penjasorkes meliputi permainan dan 

olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas senam, aktivitas ritmik, aktivitas air, 

dan pendidikan luar sekolah. Permainan dan olahraga meliputi : olahraga 

tradisional, permainan, keterampilan, lokomotor-nonlokomotor, dan manipulatif, 

atletik, kasti, rounders, kippers, sepakbola, bolabasket, bolabasket, tenis meja, 

tenis lapangan, bulutangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya (Depdiknas, 2006: 

703). 
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Bolabasket sebagai salah satu materi permainan bola besar pilihan 

dalam                                                             pembelajaran Penjasorkes dalam 

pelaksanaannya harus mengacu pada muatan tujuan pendidikan di antaranya 

mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan 

pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas 

jasmani dan olahraga yang terpilih. Selain itu juga dinyatakan tujuan Penjasorkes 

adalah memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif 

(Depdiknas, 2006: 703). 

Dari uraian di atas dapat ditarik asumsi bahwa Penjasorkes melalui 

cabang bolabasket ditujukan untuk mengembangkan keterampilan konsep gerak 

permainan bolabasket dan meningkatkan kesegaran jasmani (physical fitness) bagi 

siswa sekolah dasar. 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugas sehai-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan, dan masih 

mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan 

untuk keperluan-keperluan yang mendadak (Sumosardjuno, 1985: 19). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu komponen adalah kesegaran jasmani 

adalah ketahanan jantung dan peredaran darah (cardiovascular endurance). 

Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka kita 

harus melakukan latihan-latihan olahraga secara terus menerus dan teratur paling 

sedikit 20-30 menit, pada keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung yang 
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maksimal. Denyut jantung maksimal yang boleh dicapai pada waktu latihan-

latihan olahraga adalah 220 dikurangi umur yang dinyatakan dalam tahun. 

(Sadoso Sumosardjuno, 1985: 20). 

Berdasarkan dari survai awal yang dilaksanakan pada tanggal 14-21 

Desember 2007 di tiga sekolah dasar  yaitu kelas V SD Negeri I Kunduran, SD 

Negeri I Kauman, SD Negeri I Ngawen untuk mengetahui efektivitas permainan 

Bolabasket yang diajarkan pada siswa Sekolah Dasar tersebut untuk 

meningkatkan denyut jantung siswa. Hasil survey tentang denyut jantung siswa 

kelas V SD yang mengikuti materi olahraga bolabasket pada pelajaran 

Penjasorkes terlihat pada tabel : 

Tabel 1 
Hasil Survey Denyut Jantung  

Permainan Bolabasket Kelas V Sekolah Dasar 
 

No Nama Sekolah Sebelum Pembelajaran 
Setelah 

Pembelajaran 

1 SD Negeri I Kunduran 64 86 

2 SD Negeri I Kauman 65 88 

3 SD Negeri I Ngawen 67 90 

Capaian rata-rata 65 88 

Sumber : Hasil Survey (2007) 

Berdasar data di atas dapat dicermati bahwa permainan olahraga 

bolabasket dalam Penjasorkes di SD yang di survey hanya mampu menaikkan 

denyut jantung hingga mencapai rata-rata sebesar 88 denyut per menit. Apabila 

umur rata-rata kelas V adalah 12 tahun maka denyut jantung maksimal sebesar 
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220 – 12 = 208 denyut per menit.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

selama proses pembelajaran bolabasket keadaan denyut jantung siswa hanya 

mampu mencapai 42% dari denyut jantung maksimal, atau dengan kata lain 

permainan bolabasket yang diberikan tidak cukup efektif untuk menigkatkan 

denyut jantung siswa.     

Hasil lain dari pengamatan selama pengambilan data adalah pada 

metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 

bolabasket : 1) Secara umum metode yang digunakan adalah pengajaran 

tradisional, dimana sebagian anak melakukan aktifitas pembelajaran bolabasket 

sesuai instruksi guru dan sebagian lain menunggu giliran melakukan aktivitas. 2) 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan teknis (technical 

approach), yaitu guru menyajikan pengalaman belajar berbagai teknik dasar 

dengan tingkat kesulitan mulai dari yang sederhana sampai teknik dasar formal 

dalam olahraga. 

Penyajian materi pembelajaran dengan pendekatan teknik permainan 

bolabasket membuat anak keluar dari suasana bermain akibat terpusat pada 

penguasaan teknik dasar formal dalam olahraga. Porsi terbesar waktu 

pembelajaran dihabiskan untuk mempelajari dan mempraktekkan keterampilan 

melalui drill teknik dasar yang tidak mudah dilakukan pada permainan 

sebenarnya. Pembelajaran mengarah pada keterampilan bagian teknik dasar 

sempit, sedangkan siswa diorganisasi untuk memainkan permainan tetapi 

keanggotaan tim diubah setiap saat. Walaupun observasi praktek keterampilan 

setiap bagian teknik awalnya menunjukkan beberapa siswa mulai mampu 
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melakukan drill keterampilan dengan sangat baik, mereka tidak dapat mentransfer 

atau melakukan keterampilan mereka pada konteks permainan yang komplek. 

Akibatnya, hampir semua permainan selalu dimainkan dengan sangat buruk. 

Berdasarkan hasil survey di atas, pembelajaran Penjasorkes melalui 

permainan olahraga bolabasket belum efektif sebagai media pembelajaran gerak. 

Pertama, materi pembelajaran permainan bolabasket belum mampu membuat anak 

bergerak secara efektif. Selama waktu pengajaran Penjasorkes siswa hanya 

melakukan gerakan beberapa menit saja mereka harus menunggu giliran. Keadaan 

ini berakibat pada terbatasnya waktu anak dalam bergerak, sehingga pembelajaran 

gerak tidak optimal. Kedua, pembelajaran permainan bolabasket belum mampu 

memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, sebab denyut jantung 

selama pembelajaran  hanya mampu mencapai 42% dari denyut jantung 

maksimal. 

Oleh karena itu, perlu dirancang suatu bentuk model permainan 

bolabasket untuk siswa SD dan mampu membuat anak aktif bergerak tetapi tetap 

konsisten pada hakikat permainan bolabasket.. Diharapkan melalui permainan 

bolabasket, perbaikan pada ketahanan jantung dan peredaran darah siswa SD 

dapat dicapai melalui peningkatan denyut jantung selama pembelajaran 

Penjasorkes. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk modifikasi permainan bolabasket yang sesuai sebagai media 

pembelajaran gerak siswa SD dan dapat dimainkan dengan fasilitas yang 

minimal? 
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2.  Apakah model modifikasi tersebut efektif untuk membuat siswa bergerak 

secara efektif ? 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Penelitian pengembangan ini berusaha untuk menghasilkan suatu 

model permainan bolabasket yang dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam 

membelajarkan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran Penjasorkes melalui 

beberapa langkah, yaitu : (1) Melakukan analisis kebutuhan perlunya model 

belajar yang sesuai untuk pembelajaran Penjasorkes di SD. (2) Mengembangkan 

model permainan bolabasket yang sesuai siswa SD untuk pembelajaran 

Penjasorkes pada siswa SD.  

 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini berusaha 

membuat desain pembelajaran permainan bolabasket SD yang dapat 

mengembangkan semua aspek pembelajaran (kognitif, afektif dan psikomotor) 

secara efektif dan efisien, serta meningkatkan daya tarik siswa pada pembelajaran 

bolabasket. 

Produk yang dihasilkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

tambahan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran di SD. Manfaat produk antara lain : (1) Mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran Penjasorkes, (2) Meningkatkan kesegaran jasmani siswa 

melalui peningkatan denyut jantung yang lebih tinggi selama pembelajaran. 
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1.5. Pentingnya Pengembangan. 

Model pembelajaran bolabasket penting untuk dikembangkan 

mengingat pendekatan pembelajaran tradisional yang digunakan guru dalam 

pembelajaran bolabasket masih banyak kelemahan dan kurang optimal untuk 

pengembangan ketiga tujuan aspek pembelajaran terutama cardiovascular 

endurance. 

Pemecahan masalah yang terkait pembelajaran bolabasket ini 

diharapkan dapat pula meningkatkan komponen kesegaran jasmani. Sehingga 

melalui pembelajaran bolabasket kesegaran jasmani siswa dapat ditingkatkan dan 

dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan terampil.    
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan  

Pendidikan sebagai proses pembinaan yang berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah  memiliki 

peranan penting, yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat 

langsung dalam berbagai pengalaman melalui aktivitas jasmani, olahraga dan 

kesehatan yang terpilih dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman 

belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis 

yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat 

(Depdiknas 2006: 702). 

Kurikulum pendidikan yang dikembangkan di sekolah sampai saat ini, 

mendudukkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

(Penjasorkes) sebagai salah satu kelompok bidang studi penting yang harus 

diajarkan sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

sederajat. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah salah 

satu diantaranya adalah kelompok mata pelajaran Pendidikan, Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan. 
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Penjasorkes yang dilaksanakan dengan baik di sekolah, akan 

mempermudah bagi pengelola pendidikan untuk dapat menciptakan manusia yang 

unggul, yaitu kualitas lulusan yang tidak hanya pandai dibidang akademik, tetapi 

juga memiliki kualitas dibidang keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. 

Cakupan untuk kelompok pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di jenjang 

sekolah dasar menurut kerangka dasar kurikulum adalah kelompok mata pelajaran 

dengan wilayah pengembangan fisik, penanaman sportivitas dan pola hidup sehat. 

Siswa pada dasarnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak. 

Bergerak bagi siswa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, bahkan 

sebagian dari waktunya dihabiskan untuk bergerak dan bermain. Berbagai bentuk 

dan corak gerakan yang diperoleh siswa merupakan dasar dalam pengetahuan dan 

sikap, maupun keterampilan gerak (kognitif, afektif, dan psikomotor). Oleh 

karenanya kepada para siswa hendaknya diberikan kesempatan yang cukup untuk 

mencoba melakukan berbagai bentuk gerakan agar memperoleh berbagai 

keterampilan dan pengalaman. 

Penjasorkes diartikan sebagai pendidikan melalui dan dari aktivitas 

jasmani. Siedentop mengatakannya sebagai “education through and of physical 

activities”. Permainan, rekreasi, ketangkasan, olahraga, kompetisi, dan aktivitas-

aktivitas fisik lainnya, merupakan materi-materi yang terkandung dalam 

pendidikan jasmani, karena diakui mengandung nilai-nilai pendidikan yang hakiki 

(Depdiknas, 2004: 23). 

Pangrazi (2004: 4) menyatakan bahwa Penjasorkes adalah bagian 

integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan yang memberikan 
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sumbangan pertumbuhan dan perkembangan total pada setiap anak, terutama 

melalui latihan gerak. Selanjutnya dikatakan bahwa Penjasorkes adalah program 

pembelajaran yang memberikan perhatian pada semua domain pendidikan, yaitu : 

psikomotor, kognitif, dan afekif. 

Penjasorkes yang dianut di Indonesia adalah suat proses pendidikan 

seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara 

sadar dan sistematik melalui berbagai jasmani untuk memperoleh pertumbuhan 

jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan perkembangan watak 

serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia 

berkualitas berdasarkan Pancasila (Depdiknas, 2004: 24). Selanjutnya, pendidikan 

kesehatan dikaitkan dengan Penjasorkes pada hakekatnya merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan. Secara khusus, pendidikan kesehatan 

diorientasikan pada upaya penumbuhan kebiasaan dan perilaku hidup sehat.  

Melalui akifitas jasmani, anak dihadapkan kepada berbagai 

pengalaman nyata berupa aktivitas jasmani yang akan menimbulkan respon, 

bukan hanya dari aspek jasmani, tetapi juga aspek rohaniah secara menyeluruh.     

 

2.1.2. Tujuan Penjasorkes 

Pada dasarnya Penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui 

aktivitas jasmani dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan jasmani, oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai melalui 

Penjasorkes mencakup pengembangan individu secara menyeluruh artinya 



11 

 

cakupan Penjasorkes tidak hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek 

mental, emosional, sosial, dan spiritual. 

Penjasorkes bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut : 

1) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya 
pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup 
sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 

2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih 
baik. 

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 
4) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi 

nilai-nilai yang terkandung di dalam Penjasorkes. 
5) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertangunjawab, 

kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 
6) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, 

orang lain dan lingkungan. 
7) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang 

lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan 
fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta 
memiliki sikap yang positif (Depdiknas, 2006: 703 

 
Permainan bolabasket merupakan salah satu materi olahraga terpilih 

dalam mencapai tujuan Penjasorkes, sehingga pelaksanaan pembelajaran 

permainan bolabasket harus sesuai dengan karakteristik siswa SD agar dapat 

diterima dan dilaksanakan. Sehingga memungkinkan siswa memperolah 

pengalaman positif  dalam aktifitas olahraga permainan bolabasket. 

 

2.1.3. Karakteristik Anak SD Usia 10 Tahun - 12 Tahun 

2.1.3.1. Aspek Kognitif 

Salah satu karakteristik penting dari usia sekolah dasar adalah sebuah 

perkembangan kemampuan anak untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan 

lingkungannya (Vander Zanden, 1985: 294). Selama periode ini anak semakin 



12 

 

mengandalkan pada manipulasi mental tentang konsep dalam menyesuaikan 

dengan dunia mereka. Anak menjadi terbiasa memproses informasi dengan 

kemampuan berpikir yang semakin rasional dan logis. 

Piaget menyebut masa anak sekolah dasar sebagai periode operasi 

konkrit (Papalia, 1986: 242). Anak-anak dalam beraktivitas dibatasi dengan realita 

fisik dan tidak dapat melebihi apa yang terjadi, sehingga pada usia ini anak-anak 

masih memiliki kesulitan berkenaan dengan masalah yang pelik, bersifat masa 

mendatang dan hipotesis. Tetapi hal yang paling penting adalah mereka mencapai 

penguasaan konservasi, mampu memusatkan perhatian, mengikuti transformasi 

dan mengenali reversibilitas dalam operasi. 

Terdapat dua gaya kognitif pada anak. Pertama anak bersifat impulsive 

dan merespon permasalahan dengan sangat cepat dengan pertimbangan minimal 

untuk keakuratan. Kedua anak bersifat reflektif dan memerlukan lebih banyak 

waktu dalam merespon.   

2.1.3.2. Aspek Jasmani 

Pertumbuhan anak usia sekolah dasar terlihat sangat berbeda dari masa 

kecilnya. Mereka jauh lebih tinggi dan kurus. Sebagian besar kurus tapi kuat, 

meskipun pada umumnya anak perempuan lebih gemuk daripada anak laki-laki 

dan akan terus berlanjut sampai dewasa. Terdapat sedikit perbedaan antara laki-

laki dan perempuan sebelum masa remaja. Ketika dorongan pertumbuhan terjadi 

untuk anak perempuan pada usia 10 tahun, mereka menjadi lebih tinggi daripada 

anak laki-laki sampai dorongan pertumbuhan untuk anak laki-laki terjadi pada 

usia 12 tahun (Papalia, 1986: 242). 
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2.1.3.3. Aspek Perilaku  

Perilaku anak-anak ditunjukkan dengan dua tipe. Tipe A adalah anak-

anak lebih agresif, mengeluh dan menunjukkan ketidaksabaran. Mereka 

cenderung berusaha keras untuk sempurna dalam melaksanakan tugas, menilai 

dan membandingkan prestasi, berbicara lebih keras, dan umumnya lebih 

kompetitif. Tipe B adalah anak-anak yang lebih bersifat tenang dan rilexs. 

(Papalia, 1986: 244). 

2.1.3.4. Aspek Keterampilan Motorik 

Espenchade dan Gavotos dalam Papalia (1986: 246) menyebutkan 

anak-anak nampak menjadi lebih aktif secara jasmani sesuai usia dan kemampuan 

motorik. Kemampuan anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Perbedaan 

antara kemampuan motorik berdasarkan jenis kelamin telah dikaitkan dengan 

harapan yang berbeda dan tingkat partisipasi yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan 

beberapa penemuan oleh para dokter anak mendukung pernyataan bahwa tidak 

terdapat alasan untuk memisahkan anak laki-laki dan perempuan sebelum masa 

puber untuk aktivitas-aktivitas fisik. 

2.1.3.5. Aspek Moral 

Kohlberg dalam Papalia (1986: 250) menggolongkan level moral anak 

usia 10 tahun – 14 tahun sebagai moralitas penyesuaian peran konvensional dalam 

dua tahap. Pada level ini anak menjaga hubungan mutual, persetujuan dengan 

orang lain, dan aturan yang  baik. Anak ingin diterima dan membantu orang lain, 

dapat menilai perbuatan orang lain, dan mengembangkan gagasan mereka sendiri 

tentang bagaimankah orang baik itu. Selanjutnya tentang sistem sosial dan suara 
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hati. Anak merisaukan tugas mereka, menunjukkan respek terhadap otoritas yang 

lebih tinggi, dan memelihara suasana sosial. 

2.1.3.6. Aspek Memori 

Kemampuan untuk mengingat mangalami kemajuan yang sangat besar 

pada masa anak-anak pada umumnya dikarenakan anak-anak lebih mahir dalam 

berpikir tentang menggunakan suatu strategi, atau mencari cara tercepat untuk 

membantu mereka mengingat. 

2.1.3.7. Aspek Komunikasi 

Anak-anak menunjukkan perkembangan pemahaman yang lebih baik, 

yaitu mereka cenderung memperhatikan ketika sebuah instruksi tidak mencukupi 

dalam suatu aktivitas dan cenderung menghentikan kegiatan atau melihat masalah 

yang dihadapi. Mereka lebih tanggap untuk mencari tahu ketika mereka tidak 

memahami sesuatu atau mendapatkan informasi yang tidak jelas(Papalia, 1986: 

258). 

Dengan memahami karakteristik siswa, dapat kita pilih dan tentukan 

materi dan keterampilan permainan bolabasket yang sesuai dengan usia dan 

kemampuan geraknya. 

 

2.1.4. Belajar Keterampilan Gerak 

Penjasorkes mengandung karakteristik khusus yang berhubungan 

dengan gerak manusia. Gerak manusia dalam aplikasinya dimanipulasi dalam 

bentuk-bentuk latihan fisik untuk menghasilkan keterampilan gerak. Untuk dapat 
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memiliki keterampilan gerak yang lebih baik, maka terlebih dahulu dikembangkan 

unsur-unsur gerak yang diperlukan melalui proses belajar dan berlatih. 

Keterampilan gerak untuk siswa SD adalah keterampilan gerak dasar. 

Pangrazi (2004: 317) menyebutkan bahwa “keterampilan dasar adalah 

keterampilan yang bermanfaat yang dibutuhkan anak-anak sebagai bekal hidup 

dan bersikap”. Kelompok keterampilan ini disebut juga dengan keterampilan 

fungsional, artinya keterampilan ini menjadi pondasi bagi aktivitas anak-anak di 

lingkungan dan membentuk dasar gerakan yang kompeten. 

Keterampilan dasar dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: lokomotor, 

non lokomotor, dan manipulatif. Keterampilan lokomotor digunakan untuk 

menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau memproyeksikan tubuh 

ke suatu arah. Keterampilan ini meliputi: berjalan, berlari, melompat, melangkah, 

meluncur, dan berjingkat. Keterampilan non lokomotor adalah keterampilan gerak 

yang dilakukan tanpa perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang dapat 

dinilai, meliputi: menekuk, meregang, mendorong, menarik, mengayun, dan lain-

lain. Keterampilan manipulatif terlihat ketika seorang anak memegang sebuah 

objek. Umumnya keterampilan ini melibatkan keterampilan tangan dan kaki.    

Seiring dengan peningkatan pada usia, ukuran-ukuran dan makin 

matangnya fungsi-fungsi jasmani, siswa juga akan memperoleh perkembangan 

kemampuan dalam keterampilan motorik. Meskipun sebagian besar perilaku 

merupakan hasil belajar, perlu diingat bahwa faktor kematangan sangat 

berpengaruh dan akan membatasi jenis-jenis keterampilan yang dapat dipelajari 

dan seberapa banyak keterampilan yang mampu dipelajari. Kecakapan dalam 
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keterampilan motorik sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan jasmani 

anak. 

Perkembangan perilaku motorik anak terdiri dari lima tahap, yaitu: 

tahap reflektif, elementer, gerak dasar, spesifik, dan spesialisasi. Siswa SD kelas 

V dengan usia 10 tahun - 12 tahun merupakan akhir masa kanak-kanak dan 

memasuki  perkembangan perilaku motorik tahapan spesifik. Contoh karakteristik 

perilaku motorik antara lain: penyempurnaan gerak dasar dan kesadaran gerak, 

gerak dasar tari, permainan/olahraga, senam dan aktifitas akuatik (Rahayu, 2007: 

28). 

Keterampilan dan kesadaran terhadap gerak yang dikuasai anak-anak, 

sedikit demi sedikit akan makin membaik akurasinya maupun kemampuan 

adaptasinya. Perkembangan sosial anak memiliki peran sebagai stimulan dalam 

proses “memperbaiki gerak”, khususnya bentuk-bentuk keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk memainkan permainan yang saat itu sedang popular. Selama 

tahapan spesifik, banyak bentuk-bentuk keterampilan dasar yang sudah dapat 

dikuasai dengan baik oleh anak-anak dan akan terus membaik. Anak-anak juga 

mulai dapat melakukan gerak-gerak dasar dalam berbagai variasi dan situasi 

kompleks, atau dalam permainan olahraga kecabangan.  

Proses terbentuknya gerak tidak terjadi secara otomatis, tetapi 

merupakan akumulasi dari proses belajar dan berlatih, yaitu dengan cara 

memahami gerakan dan melakukan gerakan berulang-ulang yang disertai dengan 

kesadaran akan benar atau tidaknya gerakan yang dilakukan. Oleh karena itu 
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keterampilan gerak adalah kemampuan melakukan gerakan secara efisien dan 

efektif.   

Pemberian kesempatan belajar gerak melalui aktivitas jasmani yang 

cukup pada masa anak-anak untuk menjaga dan mengembangkan kondisi diri 

sangatlah penting, karena akan berguna untuk perkembangan keterampilan yang 

normal kelak setelah dewasa, begitu juga untuk perkembangan mental yang sehat. 

Belajar adalah kecenderungan perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen yang merupakan hasil dari berbuat yang berulang-ulang. Gagne (1989: 

12) berpendapat bahwa “perubahan perilaku sebagai hasil belajar dapat dibedakan 

atas lima kategori, yaitu: keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi 

kognitif, sikap dan keterampilan motorik”. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

keterampilan intelektual maksudnya adalah suatu kemampuan yang membuat 

seseorang menjadi kompeten terhadap suatu subjek sehingga ia dapat 

mengklarifikasi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, serta dapat 

menggeneralisasikan suatu gejala. Informasi verbal yang dimaksud adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan bahasa lisan maupun tulisan 

dalam mengungkap suatu masalah. Strategi kognitif adalah kemampuan seseorang 

untuk dapat mengontrol aktivitas intelektualnya dalam mengatasi masalah yang 

dihadapinya. Sikap maksudnya adalah suatu kecenderungan dalam menerima dan 

menolak suatu objek, sedangkan keterampilan motorik adalah kemampuan 

seseorang untuk mengkoordinasikan semua gerakan secara teratur dan lancar 

dalam keadaan sadar.   
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Keterampilan bermain bolabasket dibentuk dari keterampilan 

manipulatif. Gerakan mengayun lengan saat mengoper (passing), bergerak 

menempatkan badan pada posisi dan saat yang tepat, serta mengarahkan pantulan 

bola pada ring basket adalah keterampilan manipulatif yang bermanfaat bagi 

siswa untuk pondasi bagi aiktivitas setelah dewasa. Pentingnya pembentukan 

pondasi gerak bagi siswa menuntut proses pembelajaran gerak di SD melalui 

Penjasorkes terlaksana dengan tepat dan terarah. 

 

2.1.5. Proses Pembelajaran Sekolah Dasar       

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu tanda bahwa seseorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan dan 

keterampilan maupun yang menyangkut nilai dan sikap (Sadiman, 2003: 2).   

Definisi mengajar menurut Nana Sudjana yang dikutip dalam Syaiful 

Bahri Djamarah (2002: 45) adalah sebagai suatu proses, yaitu mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. 

Peran guru adalah membuat desain instruksional, menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi 

hasil belajar yang berupa dampak pengajaran. Peran siswa adalah bertindak 

belajar, yaitu mengalami proses belajar, mencapai hasil belajar dan menggunakan 

hasil belajar.  
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Thomas (2003: 11) mengemukakan bahwa keterampilan motorik dan 

perkembangan jasmani ditunjukkan dengan siswa menjadi aktif adalah bagian 

penting dalam perkembangan anak, dan oleh sebab itu merupakan unsur penting 

dalam kurikulum SD. Program Penjasorkes yang dikembangkan dengan tepat, 

yang menunjukkan persamaan dan perbedaan diantara anak-anak berkenaan 

dengan persoalan usia dan progresi mengacu pada dua tujuan penting, yaitu : 1) 

para guru Penjasorkes tahu apa, bagaimana, dan mengapa mengajar untuk siswa, 

dan 2) siswa bersikap aktif secara alamiah dan pada umumnya menikmati aktifitas 

fisik. 

Thomas (2003: 99) menyatakan bahwa muatan Penjasorkes untuk SD 

terdiri dari program motorik (mengembangkan keterampilan gerak) dan prosedur 

(pembuatan keputusan), pengetahuan deklaratif (mempelajari fakta yang ada), dan 

menjadi aktif dengan memahami mengapa aktivitas jasmani adalah penting dan 

menerapkannya dalam kehidupan mereka.    

Permainan bolabasket untuk siswa SD dalam proses pembelajarannya 

disesuaikan agar efektif dan efisien berkenaan dengan pemahaman tentang 

pertumbuhan dan kematangan. Model permainan bolabasket dalam penelitian ini 

untuk mengakomodasi aktivitas yang dibutuhkan siswa SD dengan memahami 

permasalahan yang dihadapi siswa ketika mencoba mempelajari keterampilan 

baru. 

Tantangan yang ditunjukkan oleh siswa dalam mempelajari permainan 

bolabasket berbeda dari tantangan yang dihadapi orang dewasa. Karena anak-anak 

bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam pembelajaran harus dihindari 
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gerakan meniru-niru (streotipe) dan membantu anak melakukan aktifitas fisik 

yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kematangan yang normal dan alami. 

Siswa melakukan tiap aktivitas dengan pengalaman dan kemampuan yang 

berbeda, yang berarti kesiapan mereka untuk beraktivitas juga beragam. 

Perbedaan tiap individu ini adalah satu hal yang normal dalam perkembangan. 

Semua muatan Penjasorkes (semua tipe keterampilan dan aktvitas) dapat 

disesuaikan untuk memberi tantangan bagi siswa SD yang paling terampil dan 

memungkinkan siswa yang kurang terampil belajar dan berhasil. 

Thomas (2003: 212) menyatakan bahwa aktivitas dan pengajaran 

haruslah tepat sesuai dengan perkembangan. Hal ini berarti bahwa meskipun 

keseluruhan hasil (tujuan) pembelajaran Penjasorkes adalah sama untuk semua 

siswa, tapi harapan dan aktivitas pembelajarannya berbeda. Anak SD harus 

mengalami berbagai gerakan yang dimulai dengan keterampilan dasar maupun 

kombinasi keterampilan dasar. Seiring dengan perkembangan usia dan 

keterampilan, anak diperkenalkan dengan keterampilan olahraga yang spesifik. 

Pada proses pembelajaran model permainan bolabasket, guru 

Penjasorkes harus memperhatikan siswa agar belajar maksimal. Salah satunya 

adalah mengorganisasikan permainan. Menurut Yoyo Bahagia (2000: 32) paling 

tidak ada tiga pertimbangan yang harus diperhatikan guru dalam mengorganisir 

permainan agar siswa belajar maksimal, yaitu : 

1. Organisasi harus berhubungan dengan permainan yang sebenarnya. 

Artinya, konsep dan prinsip gerak, skill dan strategi yang dipelajari 
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merupakan cerminan skill dan strategi yang digunakan pada permainan 

yang sebenarnya. 

2. Formasi pembelajaran mendorong anak untuk aktif dan memaksimalkan 

siswa dalam belajar. 

3. Kemajuan belajar dapat digambarkan melalui perubahan situasi permainan 

dari situasi statis, semi dinamis , dan selanjutnya pada kondisi permainan 

sebenarnya. 

Permainan bolabasket dalam konteks Penjasorkes di sekolah SD, dapat 

berperan lebih efektif hanya bila dilaksanakan dalam bentuk modifikasi (low-

organized games/sport, lead-up games/sport, modified games/sport). Thomas 

(2003: 319) menyatakan bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan 

kesesuaian dari suatu aktivitas adalah ukuran anak, kelas dan fasilitas. Tentunya, 

model permainan bolabasket harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat 

perkembangan gerak siswa SD, ukuran, kemampuan, usia, dan ketepatan peralatan 

dengan hasil pembelajaran, serta tidak mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

permainan/olahraga itu sendiri.  

 

2.1.6. Permainan Bolabasket 

Permainan bolabasket merupakan permainan yang menggunakan bola 

besar yang dimainkan dengan tangan. Bola besar dioper, di gelindingkan, 

dipantulkan ke lantai dan tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang 

(ring) lawan. Permainan bolabasket dimainkan oleh dua regu (team) yang masing-

masing regu terdiri atas 5 pemain. Tujuan dari kedua regu adalah mendapatkan 
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angka (point) sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bolabasket ke dalam 

keranjang lawan dan mencegah lawan mendapatkan angka (peraturan resmi 

permainan bolabasket tahun 2006 PB PERBASI) 

Permainan bolabasket memiliki gerakan dasar yang memuat 

keterampilan meliputi : 1) memantulkan (dribbling), 2) mengoper (passing), dan 

menembak (shooting). Keterampilan memantulkan bolabasket, mengumpan pada 

saat sesama regu dan usaha untuk dan memainkan bolabasket dalam suatu 

permainan adalah dengan permainan yang bisa dimainkan oleh siswa SD 

 

Gambar 1 
Posisi menerima bolabasket 
(sumber : penelitian 2008) 

 

1. Memantulkan (dribbling) 

Menurut Federation Internationale de Basketball (FIBA) Dribbling adalah 

cara untuk bergerak dengan bola yang dilakukan oleh seorang pemain. 

Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari lawan atau mencari posisi 

bagus untuk mengoper atau menembak bola. Hakekat dasar dari teknik 

dribble untuk anak SD adalah yang paling mudah untuk siswa-siswa SD 

menggunakannya. 
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Gambar 2 
Memantulkan (dribbling) bolabasket 

(sumber : penelitian 2008) 

2. Mengumpan (passing) 

Menurut FIBA passing (mengoper bolabasket) adalah cara tercepat dan 

efektif memindahkan bolabasket dari satu pemain ke pemain lain. Hasil 

akhir yang sempurna dari rangkaian operan yang baik adalah suatu operan 

kepada teman satu regu yang berada pada posisi bebas dengan keranjang 

dan dengan mudah dapat memasukkan bolabasket ke dalan keranjang. 

Bantuan (assist) yang baik sama penting dan menariknya dengan 

mendapatkan angka. Mengoper ada tiga teknik yang meliputi : 1) lemparan 

bolabasket melalui pantulan (bond pass), 2) lemparan setinggi dada(chest 

pass), dan 3) lemparan bolabasket dari atas (overhead pass/base ball 

pass). 

(1) Lemparan bolabasket melalui pantulan (bound pass) 

Menurut Zsolt Hartyani (2004: 22) the bound pass is used most often 

in pivot plya’s when the passer is passing to a team-mate guaded 
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from behind, or in other situations when the chest pass cannot be 

used. 

 
Gambar 3 

Gerakan bound pass 
(sumber : penelitian 2008) 

(2) Lemparan setinggi dada (chest pass) 

Menurut Zsolt Hartyani (2004: 22) the chest bass is the most 

common pass in a game when there isn’t defensive player between 

the passer and his team-mate. 

 
Gambar 4 

 
Gerakan chest pass 

(sumber : penelitian 2008) 
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(3) Lemparan bolabasket dari atas (overhead pass/base ball pass) 

Menurut Zsolt Hartyani (2004: 22) the overhead pass is the 

commonly used for passing the ball into the high and low post area, 

or as a pass directly off rebound to begin a fast break or during a 

throw-in. 

 

 
 Gambar 5 

Gerakan overhead pass  
(sumber : penelitian 2008) 

 

3. Menembak (shooting) 

Shooting merupakan suatu keterampilan yang paling penting, dan 

untuk memiliki keterampilan ini diperlukan suatu latihan yang banyak. Gerakan 

shooting meliputi gerakan mengarahkan dan mengusahakan agar bolabasket  jatuh 
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tepat pada sasaran. Untuk latihan shooting dapat dilakukan dengan jarak dekat 

maupun jarak jauh. 

Menurut Aip Syarifuddin (2003: 36) menembakkan bolabasket 

(shooting) adalah cara memasukkan bolabasket  ke dalam keranjang. 

 

 
Gambar 6 
Shooting  

(sumber : penelitian 2008) 

 
2.1.7. Kebugaran Jasmani 

Bolabasket sebagai salah satu cabang olahraga pilihan dalam 

pembelajaran Penjasorkes, pelaksanaannya harus mengacu pada muatan tujuan 

pendidikan di antaranya mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam 

upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 

melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Selain itu juga 

dinyatakan tujuan Penjasorkes adalah memahami konsep aktivitas jasmani dan 

olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai 
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pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil, serta 

memiliki sikap yang positif (Depdiknas, 2006: 703).  

Kebugaran jasmani sering diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk melakukan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti 

(Depdiknas 2004: 26). Selanjutnya dikatakan bahwa istilah kebugaran ini 

seringkali dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebugaran yang terkait dengan 

kesehatan (health fitness) dan kebugaran yang terkait dengan penampilan gerak 

(motor-performance fitnes). 

Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan disebut 

dengan kesegaran fungsional karena membantu memastikan seseorang untuk 

dapat berfungsi dengan efektif dalam tugas kesehariannya. Pangrazi (2004: 231) 

menyatakan bahwa komponen utama dalam kebugaran yang berhubungan dengan 

kesehatan adalah ketahanan kardiovaskuler, komposisi tubuh, kelenturan sendi, 

kekuatan dan ketahanan otot.  

Ketahanan kardiovaskuler adalah kemampuan jantung, pembuluh 

darah, dan sistem pernafasan untuk menyebarkan oksigen secara efisien selama 

periode waktu beraktivitas. Aktivitas untuk mengembangkan ketahanan 

kardiovaskuler adalah aktivitas yang menstimulasi secara kontinyu dan berirama 

dalam kondisi aerobik, sehingga membutuhkan persediaan oksigen terus menerus 

untuk dikirimkan ke sel-sel otot.  

Kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan adalah dibutuhkan 

untuk kecakapan penampilan gerak. Ini sangat dipengaruhi oleh factor genetic. 

Komponen kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan meliputi 
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ketangkasan, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan kecepatan. Ketangkasan 

adalah kemampuan tubuh untuk merubah posisi dengan cepat dan akurat selama 

bergerak dalam suatu ruang. Keseimbangan mengacu pada kemampuan tubuh 

untuk mangatur posisi kesetimbangan sementara untuk tetap stasioner atau 

bergerak. Kekuatan diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk mentransfer energi 

secara eksplosif ke dalam daya. Sedangkan kecepatan adalah kemampuan tubuh 

untuk melakukan gerakan dalam periode waktu yang singkat.      

Pada penelitian ini, sasaran kebugaran yang terkait dengan kesehatan 

ditunjukkan dengan peningkatan denyut jantung akibat pengembangan model 

permainan bolabasket. Sedangkan kebugaran yang terkait dengan penampilan 

gerak ditunjukkan dari keefektifan siswa bergerak menggunakan pengembangan 

model permainan bolabasket selama pembelajaran Penjasorkes. Model permainan 

ini didesain menggunakan pendekatan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga 

dipilih karena keefektifan model pengajarannya dalam mengaktifkan semua siswa 

dalam peran partisipatif. 

 

2.1.8. Pengembangan Materi Pembelajaran 

Materi pokok program Penjasorkes di SD, sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku, pada umumnya terdiri dari berbagai aktivitas jasmani/fisik, seperti 

(1) aktivitas permainan dan olahraga, (2) aktifitas pengembangan, (3) aktivitas uji 

diri, (4) aktivitas ritmik (seni gerak), (5) aktivitas air, dan (6) aktivitas fisik di 

alam terbuka/bebas (Depdikas, 2004: 53).  
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Pada tingkat kelompok SD kelas IV (empat) sudah diperkenalkan 

program pendidikan olahraga sebagai media sosialisasi pendidikan jasmani dalam 

bentuk olahraga modifikasi. Pada standar kompetensi disebutkan bahwa siswa 

mempraktekkan gerak dasar dalam permainan bola besar sederhana dan olahraga 

serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sedangkan kompetensi dasar 

disebutkan bahwa siswa mempraktekkan gerak dasar ke dalam permainan bola 

besar sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerjasama, 

sportivitas, dan kejujuran (Depdiknas, 2006: 715). 

Pada penelitian pengembangan ini, materi pembelajaran bolabasket 

disesuaikan dalam pendidikan olahraga yang menekankan totalitas dalam 

pengalaman olahraga. Pembelajaran Penjasorkes dilaksanakan melalui model 

permainan bolabasket yang menekankan partisipasi dan pengalaman bagi siswa.  

Menurut Mary Duquin yang dikutip dalam Seidentop (1994: 15) 

menyatakan bahwa pengalaman olahraga seharusnya : 

1.  Menyenangkan dan nyaman bagi para partisan. 

2. Memberikan tujuan yang aman untuk mengembangkan keterampilan 

aktivitas.  

3.  Membantu perkembangan sensitivitas moral dan kepedulian. 

4.  Mewujudkan kesenangan dan keindahan keterampilan gerak. 

5.  Melatih semangat kreatifitas, petualangan dan penemuan. 

6.  Menginspirasi sebuah perasaan dalam kelompok. 

Filosofi pengajaran dan pendidikan olahraga dipusatkan pada 

pengembangan kelompok belajar kecil, heterogen, (yang disebut dengan tim), 
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serta konsisten pada praktek pengajaran yang efektif, diacu sebagai model 

pembelajaran kontekstual, berpusat pada siswa (Seidentop (1994: 15)  

Kelas Penjasorkes dalam model permainan bolabasket dibagi dalam 

tim dan menjadi kelompok kecil dimana kepedulian dan dukungan dipelajari dan 

dipraktekkan. Permainan yang dimodifikasi menciptakan kondisi yang 

memungkinkan untuk mempelajari teknik dan taktik. Tim belajar, mempraktekkan 

dan bertanding permainan bolabasket bersama-sama.  

Model permainan bolabasket dengan pendekatan pendidikan olahraga 

merupakan strategi pengajaran yang dikembangkan untuk memungkinkan siswa 

dalam Penjasorkes memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan  

autentik. Kompetisi adalah dasar bagi keberhasilan model ini karena memberikan 

informasi dan meningkatkan pembelajaran. 

Model pengembangan bolabasket fokus utamanya adalah pada 

pengembangan tentang pengertian permainan. Menurut Launder yang dikutip 

dalam Seidentop (1994: 28) pengertian permainan dipahami sebagai tindakan, 

yaitu “pemain berada dalam posisi yang sebaik mungkin pada waktu yang tepat 

dan membuat keputusan yang bijaksana tentang apa yang akan dilakukan 

berikutnya”. 

Pemikiran pengembangan model permainan bolabasket pada penelitian 

ini berdasar pada argumentasi bahwa pada jenjang SD, anak-anak mengalami 

sebuah rentang aktivitas jasmani, masing-masing memiliki penekanan pada teknis 

dan taktis. Permainan bolabasket adalah permainan keterampilan memantulkan 

dan melempar dengan tangan. Bolabasket adalah permainan lapangan yang 
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memerlukan teknik dan taktik, dan permainan ini dapat dimainkan dalam lingkup 

rekreasional yang sangat luas, permainan penguasaan lapangan yag menuntut 

teknik dan taktik harus seimbang.  

Teknik dan taktik lebih seimbang dalam kegunaannya dalam 

permainan lapangan, seperti bolabasket. Taktik dalam permainan terpisah lebih 

terprogram daripada dalam permainan invasi dimana alur permainan kurang dapat 

diprediksikan (Seidentop, 1994: 31). 

Kunci elemen teknis permainan bolabasket adalah dribbling, passing, 

dan shooting. Kegembiraan  dalam permainan bolabasket bertambah ketika bola 

dapat dimainkan lebih lama, sehingga keterampilan passing dan shooting adalah 

yang paling penting daripada block dan rebound. Teknik dalam permainan 

bolabasket seringkali berurutan dribbling, passing, dan shooting. Latihan 

pengembangan teknik harus semirip mungkin dengan permainan sebenarnya.  

  

2.1.9. Prinsip Pengembangan Permainan Bolabasket 

Performance skills dalam pendidikan olahraga ialah gambaran hasil 

interaksi antara efisiensi strategi yang dilaksanakan dengan taktiknya, unsur-unsur 

keterampilan persepsi motorik (manajemen tubuh, ruang, tempo, tenaga dan 

kualitas gerak) dan keterampilan jasmani yang spesifik yang sesuai dengan bentuk 

permainan dan/atau aktivitasnya (Margono, 2005: 8). 

Prinsip utama modifikasi pembelajaran Penjasorkes menurut  Bahagia 

(2000: 1) adalah “body scaling” atau ukuran tubuh. Tugas ajar yang dikembangkan 

harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar.   
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Permainan bolabasket membutuhkan kemampuan untuk mempersepsi 

bola, mencakup arahnya, ketinggiannya, dan kecepatannya, untuk kemudian di 

shooting (Irsyada, 2000: 17). Untuk pembelajaran Penjasorkes, permainan 

bolabasket dikembangkan dengan cara mengurangi struktur permainan yang 

sebenarnya sehingga pembelajaran taktis dasar bermain dapat diterima dengan 

relatif mudah oleh siswa. 

 Pengembangan permainan dapat dilakukan dengan perubahan pada 

aturan sekunder seperti ukuran, berat atau jenis peralatan, area bermain, lama 

permainan, aturan permainan, jumlah pemain dalam tim, tinggi keranjang, dan 

metode penilaian . 

Menurut Bahagia (2000: 31) pengurangan struktur permainan dapat 

dilakukan terhadap faktor : 1) ukuran lapangan, 2) bentuk, ukuran, dan jumlah, 3) 

peralatan yang digunakan, 4) jenis skill yang digunakan, 5) aturan, 6) jumlah 

pemain, dan 7) organisasi pemain, dan tujuan permainan. 

Pengurangan struktur ukuran sarana prasarana permainan bolabasket 

merujuk pada peraturan permainan PERBASI/FIBA alat-alat perlengkapan dan 

lapangan terdiri dari : 

1) Bolabasket 

Tekanan bola lebih rendah dari bola yang digunakan untuk permainan 

bolabasket. Pertimbangan pemilihan bola adalah: 1) bahan untuk kulit luar 

lebih lunak/karet, 2) pantulan bola lebih lambat diakibatkan rendahnya 

tekanan bola, 3) diameter bolabasket lebih kecil sehingga memudahkan 

siswa menyentuh objek, dan 4) warna menarik. 
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Gambar 7 
Bolabasket mini  

(sumber : penelitian 2008) 

2) Keranjang (ring) 

Ring yang digunakan terbuat dari selang yang di dalamnya ada bambu, 

digunakan sebagai penguat pegangan bagi siswa yang membawa 

keranjang (yang menjadi ring). Siswa yang menjadi ring dapat bergerak 

sesuai dengan garis bayangan pada lapangan modifikasi permainan 

bolabasket sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan angka 

sebanyak-banyaknya. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 8 
Keranjang (ring)  

(sumber : penelitian 2008) 
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3) Lapangan  

Lapangan berbentuk persegi panjang. Pertimbangan penggunaan lapangan 

ini adalah: 1) ketersediaan lahan bermain, 2) menciptakan interaksi antar 

siswa dalam permainan bolabasket, dan 3) meningkatkan kerjasama regu. 

4) Jumlah Pemain 

Jumlah setiap tim disesuaikan dengan pengorganisasian pertandingan dan 

jumlah siswa. 

5) Jenis Keterampilan Gerak 

Model permainan bolabasket ini menggunakan pendekatan teknik 

mengoper dengan memantulkan (bound pass), mengoper setinggi dada 

(chest pass), mengoper  melalui atas kepala (overhead pass) dan 

menembak (shooting). 

6) Aturan 

Pengembangan aturan permainan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

sepadan dengan keterbatasan fisik siswa. 

7) Organisasi Permainan 

Model permainan sebagai media sosialisasi keterampilan fisik dan 

psikologis siswa dalam memecahkan masalah, bermasyarakat, memimpin 

tim, melatih kelompoknya, mencatat nilai, menjadi official, wasit, atau 

berpartisipasi dalam kegiatan administrasi dan organisasi. 

8) Tujuan Permainan 

Mendidik siswa menjadi pemain dalam arti keseluruhan dan membantu 

siswa mengembangkan kompetensi, keterampilan dan insan olahragawan. 
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Pengurangan struktur pada jenis keterampilan yang digunakan, aturan 

permainan, jumlah pemain, dan organisasi pemain difokuskan untuk efektifitas 

gerak pada siswa dalam mengembangkan teknik dan taktik. 

Dalam penelitian ini karakter kunci dari pengembangan permainan 

bolabasket untuk pembelajaran Penjasorkes adalah memberikan permainan yang 

dikembangkan dengan tepat untuk siswa SD dengan pendekatan pendidikan 

olahraga. Pengembangan permainan memberikan peluang bagi siswa untuk 

mempraktekkan teknik dan taktik dalam situasi yang sesuai dengan tingkat 

pelajaran dan kemampuan mereka, dan memungkinkan mereka untuk 

mengembangkan ke arah permainan induk. 

Strategi kunci dalam penelitian pengembangan ini agar permainan 

bolabasket menjadi menyenangkan dan lebih menantang, serta memungkinkan 

siswa untuk lebih berhasil adalah : (1) membuat penilaian lebih mudah, (2) 

memperlambat gerakan bola atau obyek, (3) meningkatkan peluang untuk 

mempraktekkan teknik dan taktik, dan (4) merubah aturan penilaian (Siedentop, 

1994: 60).  

 

2.1.10. Rambu-rambu Pengembangan Model Permainan 

Siswa dalam bermain bolabasket melibatkan kemampuan bergeraknya 

dalam usaha mengendalikan bola agar dapat memasukkan bolabasket ke dalam 

keranjang. Siswa pada permainan ini harus mampu mengendalikan daerahnya, 

menempatkan dirinya pada posisi yang strategis sehingga dapat memantulkan dan 

memainkan bolabasket dalam permainan. Pengembangan model permainan 
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bolabasket dilakukan dengan maksud agar dapat dimainkan oleh siswa SD sebagai 

media pembelajaran gerak yang efektif dan efisien. 

Dalam usaha pengembangan model permainan, perlu diperhatikan 

rambu-rambu sebagai berikut : 

1) Mengurangi jarak 

2) Memberikan kesempatan lebih untuk mencetak skor/poin 

3) Menganalisa posisi sesuai dengan kemampuan siswa yang cacat 

4) Memberikan peralatan yang disesuaikan untuk membuat penampilan lebih 

mudah (Siedentop, 1994: 69). 

 

2.2. Kerangka Berfikir 

Penjasorkes yang dilaksanakan dengan baik di sekolah, akan 

mempermudah bagi pengelola pendidikan untuk dapat menciptakan manusia yang 

unggul, yaitu kualitas lulusan yang tidak hanya pandai dibidang akademik, tetapi 

juga memiliki kualitas dibidang keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. 

Cakupan untuk kelompok pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan di jenjang 

sekolah dasar menurut Kerangka Dasar Kurikulum adalah kelompok mata 

pelajaran dengan wilayah pengembangan fisik, penanaman sportivitas dan pola 

hidup sehat.    

Penjasorkes merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani 

dan sekaligus merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

jasmani. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai melalui Penjasorkes mencakup 

pengembangan individu secara menyeluruh. Artinya cakupan Penjasorkes tidak 
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hanya pada aspek jasmani saja, akan tetapi juga aspek mental, emosional, sosial, 

dan spiritual. Dengan memahami karakteristik siswa, dapat kita pilih dan tentukan 

materi dan keterampilan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

geraknya. 

Keterampilan dan kesadaran terhadap gerak yang dikuasai anak-anak, 

sedikit demi sedikit akan makin membaik akurasinya maupun kemampuan 

adaptasinya. Perkembangan sosial anak memiliki peran sebagai stimulan dalam 

proses “memperbaiki gerak”, khususnya bentuk-bentuk keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk memainkan permainan yang saat itu sedang popular. Selama 

tahapan spesifik, banyak bentuk-bentuk keterampilan dasar yang sudah dapat 

dikuasai dengan baik oleh anak-anak dan akan terus membaik. Anak-anak juga 

mulai dapat melakukan gerak-gerak dasar dalam berbagai variasi dan situasi 

kompleks, atau dalam permainan olahraga kecabangan.  

Permainan bolabasket untuk siswa SD dalam proses pembelajarannya 

disesuaikan agar efektif dan efisien berkenaan dengan pemahaman tentang 

pertumbuhan dan kematangan. Model permainan bolabasket dalam penelitian ini 

untuk mengakomodasi aktivitas yang dibutuhkan siswa SD dengan memahami 

permasalahan yang dihadapi siswa ketika mencoba mempelajari keterampilan 

baru. Permainan bolabasket dalam konteks Penjasorkes di SD, dapat berperan 

lebih efektif hanya bila dilaksanakan dalam bentuk modifikasi (low-organized 

games/sport, lead-up games/sport, modified games/sport). 

Thomas (2003: 319) menyatakan bahwa sebagai bahan pertimbangan 

untuk memutuskan kesesuaian dari suatu aktivitas adalah ukuran anak, kelas dan 
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fasilitas. Tentunya, model permainan bolabasket harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan tingkat perkembangan gerak siswa SD, ukuran, kemampuan, usia, 

dan ketepatan peralatan dengan hasil pembelajaran, serta tidak mengabaikan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip permainan/olahraga itu sendiri.  

Model permainan bolabasket siswa SD dalam penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi siswa untuk belajar gerak yang efektif, sehingga selain 

pengalaman gerak yang sesuai dengan perkembangan geraknya, anak dapat pula 

menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Pada penelitian ini, sasaran 

kebugaran yang terkait dengan kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan denyut 

jantung akibat pengembangan model permainan bolabasket. Sedangkan kebugaran 

yang terkait dengan penampilan gerak ditunjukkan dari keefektifan siswa bergerak 

menggunakan pengembangan model permainan bolabasket selama pembelajaran 

Penjasorkes. Model permainan ini didesain menggunakan pendekatan pendidikan 

olahraga. Pendidikan olahraga dipilih karena keefektifan model pengajarannya 

dalam mengaktifkan semua siswa dalam peran partisipatif. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 

3.1. Model Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan biasanya disebut pengembangan 

berbasis penelitian (research-based development) merupakan jenis penelitian yang 

sedang meningkat penggunaannya dalam pemecahan masalah praktis dalam dunia 

penelitian, utamanya penelitian pendidikan dan pembelajaran. Menurut Borg & 

Gall seperti dikutip Wasis D (2004: 4) penelitian dan pengembangan adalah suatu 

proses yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk 

yang digunakan dalam pendidikan pembelajaran. Selanjutnya disebutkan bahwa 

prosedur penelitian dan pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan 

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

dalam mencapai tujuan. 

Dalam penelitian ini model pengembangan yang digunakan adalah 

model pengembangan prosedural, karena model ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 

prosedur yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam 

menghasilkan produk. Menurut Wasis D (2004: 6) dalam setiap pengembangan 

dapat memilih dan menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya 

berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi. 
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3.2.  Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka prosedur yang 

digunakan dalam pengembangan model permainan Bolabasket untuk 

pembelajaran penjasorkes siswa SD ini meliputi lima tahap utama yaitu :    

1) Melakukan analisis produk yang akan dikembangkan 

a. Survey denyut nadi siswa SD saat pembelajaran Bolabasket. 

b. Pengkajian terhadap permainan Bolabasket secara umum untuk 

mengetahui karakteristik cabang olahraga ini. 

2) Mengembangkan produk awal model permainan Bolabasket untuk siswa 

Sekolah Dasar. 

3.3.1 Analisis tujuan dan karakter produk 

3.3.2 Analisis karakter siswa 

3.3.3 Menetapkan tujuan dan bentuk permainan 

3.3.4 Menetapkan strategi pengoranisasian dan pembelajaran 

3) Validasi ahli 

4) Uji coba lapangan 

3.3.1 Uji coba kelompok kecil 

3.3.2 Uji coba lapangan 

5) Revisi produk. 
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Gambar 9 

Diagram Prosedur Pengembangan Permainan Bolabasket 
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3.3. Uji Coba Produk 

3.3.1 Desain Uji Coba 

Dalam penelitian ini desain uji coba yang digunakan yaitu desain 

eksperimental. Uji coba produk pengembangan melalui dua tahap, yaitu uji 

kelompok kecil (6 – 12 subyek), dan uji lapangan (menggunakan 3 sekolah 

dengan 36 subyek). 

 

3.3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba adalah sasaran pemakai produk, yaitu siswa SD kelas 

V. siswa sekolah yang dipakai untuk subyek uji coba adalah SD Negeri I 

Kunduran 12 orang, SD Negeri I Kauman Kecamatan Blora Kota 12 orang, dan 

SD Negeri I Ngawen 12 orang. Pemilihan subjek uji berdasarkan predikat sekolah 

ditinjau dari geografis dan kualitas akreditasi, yaitu : sekolah pinggir kota (SD 

Negeri I Kunduran), sekolah dalam kota (SD Negeri I Kauman Kecamatan Blora 

Kota), dan sekolah unggulan (SD Negeri I Ngawen). Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat digunakan di semua kondisi 

sekolah. 

 

3.3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara yang berupa kritik, 

saran dari ahli penjas dan nara sumber secara lisan maupun tulisan sebagai 
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masukan konstruktif untuk bahan revisi produk. Sedangkan data kuantitatif 

diperoleh dari pengambilan denyut nadi pengaruh penggunaan produk. 

3.3.4 Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan produk berupa 

kuesioner dan angket, dan pengamatan lapangan. Angket digunakan untuk 

menjaring informasi secara sistematis dan terarah dari para ahli dan nara sumber, 

sedangkan kuesioner dan pengamatan lapangan digunakan untuk mengetahui 

tingkat kelayakan dan keterterimaan produk. 

 

3.3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah prosentase untuk menganalisis 

dan penilaian subyek pengembang dalam menilai tingkat kelayakan, kualitas dan 

keterterimaan produk terhadap produk pengembangan. Responden dikategorikan 

dalam tiga kategori, yaitu : baik, sedang, dan kurang. Indikator yang digunakan 

adalah menggunakan rumus : kurang baik (skor ≤ X ), sedang (skor >  X  - SD 

sampai skor < X  + SD), dan baik (skor ≥ X  + SD) (Irianto, 2004: 54). 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Uji Coba 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I 

Kauman, dan SD Negeri I Ngawen, dengan responden berjumlah 36 siswa dan 

masing-masing sekolah terdiri dari 12 siswa sebagai subyek penelitian. 

Pengembangan permainan bolabasket pada siswa Sekolah Dasar di SD Negeri I 

Kunduran, SD Negeri I Kauman, SD Negeri I Ngawen, dilakukan dengan 

memberikan model baru permainan Bolabasket pada pembelajaran pendidikan 

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada siswa SD. Model baru dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya permainan bolabasket  yaitu dengan 

perubahan pada aturan permainan, penggunaan teknik bermain, dan modifikasi 

sarana dan prasarana.  

Dalam penelitian ini, siswa SD diberi perlakuan dengan melakukan 

praktek psikomotorik, kognitif, dan afektif pada siswa Sekolah Dasar. Instumen 

ini diuji dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, untuk 

mengetahui bahwa instrument yang diujikan valid dan reliabel. Untuk mengetahui 

tentang tingkat validitas instrument dilakukan uji coba responden selanjutnya 

dihitung dengan rumus Korelasi Product Moment menggunakan bantuan program 

SPSS Windows. 

4.1.1 Uji Coba Instrumen Validitas dan Reliabilitas 
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Hasil uji coba validitas dan reliabilitas untuk psikomotorik, kognitif, 

dan afektif dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya. 

Tabel 2 
Validitas dan Reliabilitas 

 
Instrumen Butir/item Validitas Reliabilitas

(r hitung)
1 2 3 4 

 
 
 
 
Psikomotorik 

Butir 1
Butir 2 
Butir 3 
Butir 4 
Butir 5 
Butir 6 
Butir 7 
Butir 8 
Butir 9 
Butir 10

0.763
0.662 
0.855 
0.753 
0.549 
0.753 
0.618 
0.676 
0.538 
0.571

   
 
 
 
0.908 

 
 
 
Kognitif 

Butir 1
Butir 2 
Butir 3 
Butir 4 
Butir 5 
Butir 6 
Butir 7 
Butir 8 
Butir 9 
Butir 10 
Butir 11 

          Butir12

0.792
0.705 
0.892 
0.699 
0.785 
0.584 
0.761 
0.668 
0.785 
0.872 
0.872 
0.538

 
 
 
0.943 

 
 
 
 
Afektif 

Butir 1
Butir 2 
Butir 3 
Butir 4 
Butir 5 
Butir 6 
Butir 7 
Butir 8 
Butir 9 
Butir 10 
Butir 11 
Butir12 
Butir 13 
Butir 14 
Butir 15 
Butir 16 
Butir 17 
Butir 18 
Butir 19 
Butir 20

0.695
0.845 
0.787 
0.579 
0.785 
0.682 
0.768 
0.732 
0.875 
0.787 
0.905 
0.825 
0.731 
0.857 
0.748 
0.713 
0.905 
0.974 
0.695 
0.677

 
 
 
 
 
0.970 

        Sumber: Hasil penelitian (2008) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden, 

dengan taraf kepercayaan 95% atau taraf sigifikan 5%, jika r hitung lebih besar 

dari r tabel (r hitung > 0,444) maka data dapat dikatakan valid (Triton, 2006:248). 

Hasil uji coba instrument untuk pertanyaan psikomotorik, kognitif, dan afektif 

pada siswa SD adalah valid, kerena r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > 

0,444). Untuk melihat r hitung pada uji validitas ini adalah dengan melihat nilai 

Corrected Item-Total Correlation. Sedangkan untuk uji reliabilitas pada 

instrument psikomotorik ini adalah dengan melihat reliability statistics 

cronbach’s alpha dengan nilai reliabilitas pada psikomotorik yaitu 0.908 atau 

sangat reliabel dari 10 butir pertanyaan. Sedangkan untuk uji reliabilitas pada 

instrument kognitif yaitu 0.943 atau sangat reliabel dengan 12 butir pertanyaan. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas pada instrument afektif ini adalah dengan melihat 

reliability statistics cronbach’s alpha dengan nilai reliabilitasnya yaitu 0.970 atau 

dengan kategori sangat reliabel dari 20 butir pertanyaan. Kategori reliabilitas 

berdasarkan Triton (2006: 248) menyatakan bahwa jika nilai cronbach’s alpha 

0,00-0,20 kurang reliabel, >0,20-0,40 agak reliabel, >0,40-0,60 cukup reliabel, 

>0,600,80 reliabel, dan >0,80-1,00 adalah sangat reliabel. 

 

4.1.2 Deskripsi Data 

4.1.2.1 Jenis kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

di halaman selanjutnya. 

 

Tabel 3 
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Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah % 
 1 2 3 4 

1 Laki-Laki 19 52,8 
2 Perempuan 17 47,2 
 Total 36 100 

        Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden berjenis kelamin laki-laki.yaitu sebesar 52,8% (19 orang) dan 47,2% 

(17 orang) berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 1 

Jenis Kelamin Responden Pada Siswa SD 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 

 

4.1.2.2 Umur Responden 

Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat halaman 

selanjutnya 
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Tabel 4 
Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

 
No Umur Jumlah % 
1 2 3 4 

1 9-10 Tahun 14 38,9 
2 11-12 Tahun 22 61,1 

 Total 36 100 
        Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa sebagian besar responden 

berumur 11-12 tahun  yaitu sebesar 61,1% (22 orang) dan 38,9% (14 orang) 

berumur 9-10 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafik 2 
Umur Responden Pada Siswa SD 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Dribbling Bolabasket, Shooting Bolabasket, dan Mengoper 

Bolabasket 

4.2.1.1.1 Dribbling Bolabasketasket Pada Responden Siswa SD  

Gambaran mengenai frekuensi dribbling bolabasket pada permainan 

bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 5 
Frekuensi Dribbling Bolabasket Pada Responden Siswa SD 

   

No Sekolah 
Kategori 
Dribbling 

Bolabasket 
Jumlah % 

1 2 3 4 5 
1 SD Negeri I Kunduran Kurang Baik 

Baik 
6 
6 

50,0 
50,0 

2 SD Negeri Kauman Kurang Baik 
Baik 

5 
7 

41,7 
58,3 

3 SD Negeri Ngawen Kurang Baik 
Baik 

4 
8 

33,3 
66,7 

4  Semua Siswa SD Kurang Baik 
Baik 

14 
22 

38,9 
61,1 

Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden dari SD 

Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I Ngawen dalam 

melakukan dribbling bolabasket sebagian besar dalam kategori Baik. Dribbling 

bolabasket dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori kurang baik dan baik. Untuk 

SD Negeri I Kunduran kategori kurang baik dan baik dalam dribbling bolabasket 

adalah sama, dengan masing-masing kategorinya adalah sebesar  50,0% (6 

responden). Dribbling bolabasket untuk SD Negeri I Kauman dengan kategori 

kurang baik sebesar 41,75 (5 responden), dan kategori baik sebesar 58,3% (7 
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responden). SD Negeri I Ngawen dengan kategori kurang baik sebesar 33,3% (4 

responden), dan kategori baik sebesar 66,7% (8 responden). Serta untuk dribbling 

pada permainan bolabasket untuk semua siswa SD adalah kategori kurang baik 

sebesar 38,9% (14 responden) dan kategori baik sebesar 61,1% (22 responden). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 
Frekuensi Dribbling Bolabasket Pada Siswa SD Negeri Kunduran I  

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Sedangkan untuk permainan dribbling bolabasket pada Siswa SD 

Negeri I Kauman dapat dilihat pada grafik di halaman selanjutnya. 
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Grafik 4 
Frekuensi Dribbling Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Kauman  

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Dribbling pada permainan bolabasket pada SD Negeri I Ngawen, dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafik 5 
Frekuensi Dribbling Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
Dribbling permainan bolabasket pada semua siswa Sekolah Dasar. 
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Grafik 6 
Frekuensi Dribbling Bolabasket Pada Semua Siswa SD 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

4.2.1.1.2 Shooting Bolabasket Pada Responden Siswa SD 

Gambaran mengenai frekuensi shooting bolabasket pada permainan 

bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 6 
Frekuensi Shooting Bolabasket Pada Responden Siswa SD 

 

No Sekolah Kategori 
Shooting Bolabasket Jumlah % 

1 2 3 4 5 
1 SD N I Kunduran Kurang Baik 

Baik 
5 
7 

41,7 
58,3 

2 SD N I Kauman Kurang Baik 
Baik 

4 
8 

33,3 
66,7 

3 SD N I Ngawen Kurang Baik 
Baik 

5 
7 

41,7 
58,3 

4  Semua Siswa SD Kurang Baik 
Baik 

10 
26 

27,8 
72,2 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden dari SD 

Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I Ngawen dalam 

melakukan shooting bolabasket sebagian besar dalam kategori Baik. Shooting 
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bolabasket dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori kurang baik dan baik. Untuk 

SD Negeri I Kunduran kategori kurang baik sebesar 41,7% (5 responden) dan 

kategori baik sebesar 58,3% (7 responden). Shooting bolabasket untuk SD Negeri 

I Kauman dengan kategori kurang baik sebesar 33,3% (4 responden), dan kategori 

baik sebesar 66,7% (8 responden). Sedangkan untuk SD Negeri I Ngawen dengan 

kategori kurang baik sebesar 41,7% (5 responden), dan kategori baik sebesar 

58,3% (7 responden). Serta untuk shooting bolabasket pada permainan bolabasket 

untuk semua siswa SD adalah kategori kurang baik sebesar 27,8% (10 responden) 

dan kategori baik sebesar 72,2% (26 responden). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 7 
Frekuensi Shooting Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Kunduran 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
Shooting bolabasket pada Siswa SD Negeri I Kauman. 
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Grafik 8 
Frekuensi Shooting Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Kauman 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Shooting bolabasket pada permainan bolabasket SD Negeri I Ngawen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9 
Frekuensi Shooting Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
Shooting bolabasket pada permainan bolabasket pada semua siswa 

Sekolah Dasar, bisa dilihat pada grafik berikut ini. 
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Grafik 10 
Frekuensi Shooting Bolabasket Pada semua Siswa SD 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

4.2.1.1.3 Mengoper Bolabasket Pada Responden Siswa SD 

Gambaran mengenai frekuensi Mengoper bolabasket pada permainan 

bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 7 
Frekuensi Mengoper Bolabasket Pada Responden Siswa SD 

   

No Sekolah Kategori 
Mengoper Bolabasket Jumlah % 

1 2 3 4 5 
1 SD Negeri I Kunduran Kurang Baik 

Baik 
4 
8 

33,3 
66,7 

2 SD Negeri I Kauman Kurang Baik 
Baik 

6 
6 

50,0 
50,0 

3 SD Negeri I Ngawen Kurang Baik 
Baik 

5 
7 

41,7 
58,3 

4  Semua Siswa SD Kurang Baik 
Baik 

13 
23 

36,1 
63,9 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden dari SD 

Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I Ngawen dalam 

mengoper bolabasket sebagian besar dalam kategori Baik. Mengoper bolabasket 
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dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori kurang baik dan baik. Untuk SD Negeri 

I Kunduran kategori kurang baik sebesar 33,3% (4 responden) dan kategori baik 

sebesar 66,7% (8 responden). Mengoper bolabasket untuk SD Negeri I Kauman 

dengan kategori kurang baik sebesar 50,0% (6 responden), dan kategori baik juga 

sebesar 50,0% (6 responden). Sedangkan untuk SD Negeri I Ngawen dengan 

kategori kurang baik sebesar 41,7% (5 responden), dan kategori baik sebesar 

58,3% (7 responden). Serta untuk mengoper bolabasket pada permainan 

bolabasket untuk semua siswa SD adalah kategori kurang baik sebesar 36,1% (13 

responden) dan kategori baik sebesar 63,9% (23 responden). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafik 11 
Frekuensi Mengoper Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Kunduran 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
Mengoper bolabasket permainan bolabasket pada Siswa SDN I 

Kauman. 
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Grafik 12 
Frekuensi Mengoper Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Kauman 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Mengoper bolabasket pada permainan bolabasket pada SD Negeri I 

Ngawen, dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafik 13 
Frekuensi Mengoper Bolabasket Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
Mengoper bolabasket pada permainan bolabasket pada semua siswa 

Sekolah Dasar, bisa dilihat pada grafik berikut ini. 
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Grafik 14 
Frekuensi Mengoper Bolabasket Semua Siswa SD 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 
 

4.2.1.2 Denyut Jantung Responden  

Frekuensi denyut jantung sebelum dan sesudah bermain bolabasket, 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 8 
Denyut Jantung Responden Sebelum dan Sesudah Bermain 

 
 

No 
Respon 

Denyut Jantung
Sebelum Sesudah Selisih 

1 2 3 4 
Resp 1 
Resp 2 
Resp 3 
Resp 4 
Resp 5 
Resp 6 
Resp 7 
Resp 8 
Resp 9 
Resp 10 
Resp 11 
Resp 12 
Resp 13 
Resp 14 
Resp 15 
Resp 16 
Resp 17 
Resp 18 
Resp 19 
Resp 20 
Resp 21 
Resp 22 
Resp 23 
Resp 24 
Resp 25 
Resp 26 
Resp 27 
Resp 28 
Resp 29 
Resp 30 
Resp 31 
Resp 32 
Resp 33 
Resp 34 
Resp 35 
Resp 36 

108
120 
110 
120 
84 
130 
100 
80 
126 
90 
120 
150 
108 
114 
120 
114 
90 
90 
96 
60 
108 
114 
120 
80 
90 
90 
102 
84 
102 
60 
84 
86 
90 
108 
85 
102 

120
125 
126 
130 
90 
150 
102 
120 
132 
120 
150 
162 
138 
138 
126 
120 
100 
102 
102 
108 
114 
126 
138 
90 
120 
108 
136 
124 
84 
84 
126 
105 
110 
112 
100 
120 

12 
5 
16 
10 
6 
20 
2 
40 
6 
30 
30 
12 
30 
24 
6 
6 
10 
12 
6 
48 
6 
12 
12 
10 
30 
18 
24 
40 
18 
24 
42 
19 
20 
4 
15 
18 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Denyut jantung responden sebelum dan sesudah bermain,untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada grafik di halaman selanjutnya. 
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Grafik 15 
Denyut Jantung Sebelum Bermain Pada Siswa SD 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Sedangkan untuk denyut jantung sesudah bermain dapat dilihat pada 

grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 16 

Denyut Jantung Sesudah Bermain Pada Siswa SD 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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4.2.1.3 Psikomotorik, Kognitif, dan Afektif 

4.2.1.3.1 Psikomotorik Pada Responden Siswa SD 

Gambaran mengenai frekuensi psikomotorik responden siswa SD pada 

permainan bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 9 
Frekuensi Psikomotorik Pada Responden Siswa SD 

   

No Sekolah Kategori 
Psikomotorik Jumlah % 

1 2 3 4 5 

1 SD Negeri I Kunduran 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

2 
8 
2 

16.17 
66.7 
16.7 

2 SD Negeri I Kauman 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

2 
8 
2 

16.7 
66.7 
16.7 

3 SD Negeri I Ngawen Rendah 
Sedang 

3 
9 

25.0 
75.0 

4 Semua Siswa SD 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

7 
19 
10 

19.4 
52.8 
27.8 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aspek psikomotorik 

responden dari SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I 

Ngawen adalah dalam kategori sedang. Aspek psikomotorik responden 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk SD 

Negeri I Kunduran kategori rendah dan tinggi adalah sebesar 16,17% (2 

responden), serta kategori sedang sebesar 66,7% (8 responden), Aspek 

psikomotorik untuk SD Negeri I Kauman dengan kategori rendah, dan tinggi 

adalah sebesar 16,7% (2 responden), serta kategori sedang sebesar 66,7% (8 

responden). Sedangkan untuk SD Negeri I Ngawen dengan kategori rendah 

sebesar 25,0% (3 responden), dan kategori sedang sebesar 75,0% (9 responden). 
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Serta untuk aspek psikomotorik pada permainan bolabasket untuk semua siswa 

SD adalah kategori rendah adalah sebesar 19,4% (7 responden), kategori sedang 

adalah sebesar 52,8% (19 responden), dan kategori tinggi 27,8% (10 responden). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 17 
Frekuensi Psikomotorik Pada Siswa SD Negeri I Kunduran 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Psikomotorik Siswa SD Negeri I Kauman dapat dilihat pada grafik berikut 

ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 18 
Frekuensi Psikomotorik Pada Siswa SD Negeri I Kauman 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 
 
 

Psikomotorik SD Negeri I Kunduran 

2

8

2 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rendah Sedang Tinggi 
Kategori Psikomotorik

Psikomotorik SD Negeri I Kauman

2

8

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rendah Sedang Tinggi 
Kategori Psikomotorik



63 

 

Psikomotorik pada siswa SD Negeri I Ngawen dilihat pada grafik 

berikut. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafik 19 
Frekuensi Psikomotorik Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Psikomotorik  pada semua siswa Sekolah Dasar, bisa dilihat pada grafik 

berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Grafik 20 
Frekuensi Psikomotorik Pada Semua Siswa SD  

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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4.2.1.3.2 Kognitif Pada Responden Siswa SD 

Gambaran mengenai frekuensi kognitif responden siswa SD pada 

permainan bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 10 
Frekuensi Kognitif Pada Responden Siswa SD 

   

No Sekolah Kategori 
Kognitif Jumlah % 

1 2 3 4 5 

1 SD Negeri I Kunduran 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

2 
6 
4 

16,7 
50,0 
33,3 

2 SD Negeri I Kauman 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
6 
3 

25,0 
50,0 
25,0 

3 SD Negeri I Ngawen 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
5 
4 

25,0 
41,7 
33,3 

4 Semua Siswa SD 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

4 
26 
6 

11,1 
72,2 
16,7 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aspek kognitif 

responden dari SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I 

Ngawen adalah dalam kategori sedang. Aspek kognitif responden dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk SD Negeri I 

Kunduran kategori rendah adalah sebesar 16,7% (2 orang), sedang sebesar 50,0% 

(6 orang), dan tinggi adalah sebesar 33,3% (4 responden). Aspek kognitif untuk 

SD Negeri I Kauman dengan kategori rendah adalah sebesar 25,0% (3 orang), 

serta kategori sedang sebesar 50,0% (6 orang), dan kategori tinggi sebesar 25,0% 

(3 orang). Sedangkan untuk SD Negeri I Ngawen dengan kategori rendah sebesar 

25,0% (3 orang), kategori sedang sebesar 41,7% (5 responden), dan kategori 

tinggi sebesar 33,3% (4 orang). Serta untuk aspek kognitif pada permainan 
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bolabasket untuk semua siswa SD adalah kategori rendah adalah sebesar 11,1% (4 

responden), kategori sedang adalah sebesar 72,2% (26 responden), dan kategori 

tinggi 16,7% (6 responden). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 21 
Frekuensi Kognitif Pada Siswa SD Negeri I Kunduran 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Kognitif pada Siswa SD Negeri I Kauman dilihat pada grafik berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 22 

Frekuensi Kognitif Pada Siswa SD Negeri I Kauman 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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Aspek kognitif pada siswa SD Negeri I Ngawen dilihat pada grafik 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 23 

Frekuensi Kognitif Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 

 

Aspek kognitif  pada semua siswa Sekolah Dasar, bisa dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 24 
Frekuensi Kognitif Pada Semua Siswa SD 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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4.2.1.3.3 Afektif Pada Responden Siswa SD 

Gambaran mengenai frekuensi afektif responden siswa SD pada 

permainan bolabasket disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 11 
Frekuensi Afektif Pada Responden Siswa SD 

   
No Sekolah Kategori 

Kognitif 
Jumlah % 

1 2 3 4 5 

1 SD Negeri I Kunduran 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
7 
2 

25,0 
58,3 
16,7 

2 SD Negeri I Kauman 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
8 
1 

25,0 
66,7 
8,3 

3 SD Negeri I Ngawen 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
7 
2 

25,0 
58,3 
16,7 

4 Semua Siswa SD 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

6 
24 
6 

16,7 
66,7 
16,7 

   Sumber: Hasil penelitian (2008) 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa aspek afektif 

responden dari SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I 

Ngawen adalah dalam kategori sedang. Aspek afektif responden dikategorikan 

menjadi tiga, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk SD Negeri I 

Kunduran kategori rendah adalah sebesar 25,0% (3 orang), sedang sebesar 58,3% 

(7 orang), dan tinggi adalah sebesar 16,7% (2 responden). Aspek afektif untuk SD 

Negeri I Kauman dengan kategori rendah adalah sebesar 25,0% (3 orang), serta 

kategori sedang sebesar 66,7% (8 orang), dan kategori tinggi sebesar 8,3% (3 

orang). Sedangkan untuk SD Negeri I Ngawen dengan kategori rendah sebesar 

25,0% (3 orang), kategori sedang sebesar 58,3% (7 orang), dan kategori tinggi 

sebesar 16,7% (2 orang). Serta untuk aspek afektif pada permainan bolabasket 
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untuk semua siswa SD adalah kategori rendah adalah sebesar 16,7% (6 

responden), kategori sedang adalah sebesar 66,7% (24 responden), dan kategori 

tinggi 16,7% (6 responden). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut 

ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 25 
Frekuensi Afektif Pada Siswa SD Negeri I Kunduran 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Sedangkan untuk aspek afektif pada Siswa SD Negeri I Kauman dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 26 

Frekuensi Afektif Pada Siswa SD Negeri I Kauman 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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Aspek afektif pada siawa SD Negeri I Ngawen, dapat dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 27 
Frekuensi Afektif Pada Siswa SD Negeri I Ngawen 

(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
 

Aspek afektif  pada semua siswa Sekolah Dasar, bisa dilihat pada 

grafik berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 28 

Frekuensi Afektif Pada Semua Siswa SD Negeri 
(Sumber: Hasil penelitian, 2008) 
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4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1. Denyut Nadi Responden Sebelum dan Sesudah Bermain Bolabasket 
 

Ketahanan jantung dan peredaran darah harus selalu diperbaiki dalam 

tubuh manusia. Salah satunya adalah dengan olahraga bolabasket. Bolabasket 

merupakan jenis permainan yang menggunakan bola besar. Permainan ini 

mengandalkan kekuatan dan ketahanan otot. Pada permainan bolabasket otot 

tangan perlu dilatih agar dapat mengontrol bolabasket dengan baik.  

Untuk memperbaiki ketahanan jantung dan peredaran darah, maka kita 

harus melakukan latihan-latihan olahraga secara terus menerus dan teratur paling 

sedikit 20-30 menit, pada keadaan denyut jantung 70% dari denyut jantung yang 

maksimal. Denyut jantung maksimal yang boleh dicapai pada waktu latihan-

latihan olahraga adalah 220 dikurangi umur yang dinyatakan dalam tahun (Sadoso 

Sumosardjuno, 1985: 20). 

Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan hanya mampu 

menaikkan denyut jantung hingga mencapai rata-rata sebesar 85 denyut per menit. 

Apabila umur rata-rata SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD 

Negeri I Ngawen adalah antara 10-14 tahun maka denyut jantung maksimal 

sebesar 220-12 = 208 denyut per menit.  

Sedangkan bedasarkan hasil dari penelitian, yang telah dilakukan 

bahwa denyut jantung responden sebelum bermain adalah memiliki nilai rata-rata 

101,3611, nilai minimumnya adalah 60, nilai maksimumnya adalah 150. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata denyut jantung setelah bermain bolabasket adalah 

118,2778, dengan nilai minimum adalah 84, dan nilai maksimumnya adalah 162. 

Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah. 
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Tabel 12 
Rata-Rata Denyut Nadi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, denyut nadi sebelum 

bermain bolabasket dan sesudah bermain bolabasket berbeda. Dilihat dari rata-rata 

sebelum melakukan bolabasket lebih rendah dibandingkan setelah melakukan 

bolabasket. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan denyut nadi siswa semua 

Sekolah Dasar di SD Negeri I Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I 

Ngawen, maka dilakukan uji statistik menggunakan uji t-Test. Uji ini untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat perbedaannya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat di tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

Statistics

Denyut Jantung Sesudah
36

0
118.2778
18.50963

84.00
162.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Statistics

Denyut Jantung Sebelum
36
0

101.3611
19.24749

60.00
150.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
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Tabel 13 
Uji t-Tes Denyut Nadi Responden 

 

 
 
 
 
 
 

Berdasarkan data hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa 

responden mempunyai perbedaan denyut nadi secara signifikan. Hal ini bisa 

dilihat dari nilai p value sebesar: 0,000. Yang artinya ada perbedaan yang 

signifikan denyut nadi sebelum bermain bolabasket dan sesudah bermain 

bolabasket. Dasar pengambilan keputusan ini adalah jika p value kurang dari 0,05 

maka Ha diterima yaitu ada perbedaan antara denyut nadi sebelum bermain 

bolabasket dan sesudah bermain bolabasket (Dahlan, 2004:27). 

 

4.2.2.2. Dribling Bolabasket, Shooting Bolabasket, dan Mengoper 

Bolabasket Serta Hasil Psikomotorik, Kognitif, dan Afektif 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dalam dribling 

bolabasket model permainan ini adalah dalam kategori baik yaitu 61,1% (22 

responden), dan untuk kategori kurang baik sebesar 38,9% (14 responden).  Untuk 

Shooting bolabasket, dari semua responden atau semua siswa SD yang paling 

besar adalah kategori baik yaitu 72,2% (26 responden), dan untuk kategori kurang 

baik sebesar 27,8% (10 responden). Serta untuk Mengoper bolabasket, yang 

paling banyak adalah kategori baik dengan prosentase 63,9% (23 responden) dan 

kategori kurang baik sebesar 36,1% (13 responden).  

Paired Samples Test

6.91667 14.23150 2.3719221.73191 2.10142 -7.132 35 .000
Denyut Jantung
Sebelum - Deny
Jantung Sesud

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Hasil data untuk psikomotorik pada semua siswa SD di SD Negeri I 

Kunduran, SD Negeri I Kauman, dan SD Negeri I Ngawen menunjukkan bahwa 

yang terbesar adalah kategori psikomotorik tingkat sedang yaitu sebesar 52,8% 

(19 responden), untuk kategori rendah  sebesar 19,4% (7 responden), dan untuk 

kategori tinggi sebesar 27,8% (10 responden). Untuk aspek kognitif pada 

responden yang tertinggi adalah juga kategori tingkat sedang yaitu sebesar 72,2% 

(26 responden), dan kategori rendah adalah sebesar 11,1% (4 responden), serta 

kategori tingkat tinggi adalah sebesar 16,7% (6 responden). Sedangkan untuk 

aspek afektif responden yang terbesar juga kategori tingkat sedang yaitu sebesar 

66,7% (24 responden), dan untuk kategori rendah dan sedang sebesar 16,7% (6 

responden). 

 

4.2.2.3. Bentuk Pengembangan Permainan Bolabasket untuk Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan kesehatan Siswa Sekolah Dasar  

Materi pokok program Penjasorkes di SD, sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku, pada umumnya terdiri dari berbagai aktivitas jasmani/fisik, seperti 

aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri, 

aktivitas ritmik (seni gerak), aktivitas air, dan aktivitas fisik di alam terbuka/bebas 

(Depdiknas, 2004: 53). 

Pada penelitian pengembangan ini, materi pembelajaran bolabasket 

dimodifikasi dalam pendidikan olahraga yang menekannkan totalitas dalam 

pengalaman olahraga. Pembelajaran Penjasorkes dilaksanakan melalui modifikasi 

permainan bolabasket yang menekannkan partisipasi dan pengalaman bagi siswa.  
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Menurut Mary Duquin yang dikutip dalam Seidentop (1994: 15) 

menyatakan bahwa pengalaman olahraga seharusnya : 

1) Menyenangkan dan nyaman bagi para partisan. 

2) Memberikan tujuan yang aman untuk mengembangkan ketrampilan 

aktivitas. 

3) Membantu perkembangan sensitivitas moral dan kepedulian. 

4) Mewujudkan kesenangan dan keindahan ketrampilan gerak. 

5) Melatih semangat kreativitas, petualangan dan penemuan. 

6) Menginspirasi sebuah perasaan dalam kelompok. 

Implikasi waktu jangka pendek, paling tidak Penjasorkes diarahkan agar 

siswa memiliki kebugaran jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik dan 

olahraga (gaya hidup yang aktif dan sehat), serta memperoleh nilai-nilai 

pendidikan yang diperlukan bagi anak untuk bekal kehidupan sekarang maupun 

dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan pemikiran diatas, perlu suatu pergeseran paradigma 

pengajaran Penjasorkes dari metode ke pengajaran model. Model merupakan 

rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum (jangka panjang), 

merancang materi pembelajaran dan mengarahkan pengajaran di dalam kelas. 

Model ini merupakan pembelajaran yang meliputi pertimbangan menyeluruh 

terhadap teori belajar, tujuan agar jangka panjang, konteks, konten, manajemen 

kelas, strategi terkait, pembuktian proses, serta penilaian pembelajaran. 

Model pengembangan permainan bolabasket dirancang untuk tujuan 

pengaktifan semua siswa sesuai dengan peran yang dimainkan dalam pendidikan 
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olahraga sehingga memberikan waktu latihan yang lebih bagi masing-masing 

siswa. Pengembangan model permainan bolabasket yang efektif dan efisien untuk 

proses pembelajaran Penjasorkes siswa SD adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas dan Perlengkapan. 

a. Lapangan 

Lapangan permainan bolabasket berbentuk empat persegi panjang. Untuk 

siswa SD ukuran lapangan menggunakan lapangan bulu tangkis (panjang 

13.4 m dan lebar 6.1 m) (Tony Grice, 2004: 6). Lapangan ini tidak terlalu 

luas dan sesuai dengan kebutuhan tenaga dalam permainan bagi siswa SD. 

b. Keranjang (ring) 

Keranjang yang digunakan terbuat dari selang yang di dalamnya diberi 

bambu berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm dan keranjang diberi 

benang rajut sebagai jaringnya serta posisi keranjang di tarik garis 

bayangan 3 meter dari garis belakang, keranjang di pegang oleh 2 orang 

pemain yaitu 1 orang di daerah lawan dan 1 orang di daerah sendiri yang 

menjadi keranjang adalah teman dalam permainan tersebut. Tinggi 

keranjang sesuai dengan tinggi siswa yang menjadi keranjang. Keranjang 

dapat bergerak ke samping kanan atau ke samping kiri sesuai dengan garis 

bayangan dan tidak boleh maju kedepan garis bayangan ataupun mundur 

ke belakang garis bayangan daerah masing-masing. 

c. Bolabasket 

Bolabasket yang akan digunakan dalam permainan ini menggunakan 

bolabasket mini yang terbuat dari karet, lebih ringan sehingga anak-anak 
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sangat familiar, serta ekonomis karena tersedia di toko-toko olahraga di 

tiap Kabupaten atau Kota. 

2. Angka (Point), Waktu Permainan, Jumlah Pemain dan Memenangkan 

Permainan. 

a. Angka (Point) 

Siswa akan mendapatkan angka jika dapat memasukkan bolabasket ke 

dalam keranjang dari daerah permainan bolabasket (diluar garis 

bayangan), jika memasukkan bola dari daerah garis bayangan maka angka 

tidak bertambah dan  bila keranjang maju atau mundur dari garis bayangan 

maka nilai dianggap tidak sah atau tidak bertambah pointnya (kedua kaki 

harus berada di atas garis bayangan). 

b. Waktu Permainan 

Dalam permainan pengembangan bolabasket menggunakan 2 (dua) babak 

dengan durasi tiap babak 10 menit dengan waktu isitrahat diantara babak I 

dengan babk II adalah 5 menit, waktu ini sesuai dengan kondisi fisik siswa 

anak sekolah dasar. 

c. Jumlah Pemain 

Untuk model permainan bolabasket jumlah pemain dalam satu tim ada 6 

pemain meliputi 5 pemain dan 1 yang membawa keranjang. 

d. Memenangkan Permainan. 

Pemain yang memenangkan permainan adalah kelompok (team) pemain 

yang memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke keranjang lawan dalam 

waktu permainan. 
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3. Model Permainan Bolabasket 

a. Dribling bolabasket 

Setiap siswa boleh melakukan drible dengan menggunakan satu atau dua 

tangan dengan 2 kali pegangan, setelah itu baru di oper/umpan kepada 

teman permainan 

b. Foul 

Pemain dianggap foul jika bola di bawa lari atau jalan lebih dari 3 langkah 

dan memegang atau menghadang pemain lawan (benturan). 

c. Gambar Lapangan. 

Panjang : 13,4 m 

 

 

 

 

 

 

 

GB : 3 m    Gambar 10 
Lapangan Modifikasi bolabasket 

Keterangan : 

Panjang  : 13.4 m 

Lebar   : 6.1 m 

Jarak Garis Bayangan : 3 m 

   : Pemain A 

   : Pemain B 

   : Garis Bayangan (GB) 

 

Lebar : 6,1 m 
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4.3 Revisi Produk 

Model permainan bolabasket dalam pengembangannya mengalami 

perubahan-perubahan, perbaikan dan revisi. Revisi dilakukan berdasarkan 

masukan dan evaluasi dari para ahli Penjasorkes. Penelitian ini melibatkan dua 

ahli Penjasorkes dan dua guru Penjasorkes di Kabupate Blora. 

4.3.1 Revisi Produk 

Permainan ini menggunakan lapangan berbentuk empat persegi panjang 

dengan ukuran lapangan bulu tangkis (panjang : 13.40 m dan Lebar : 6.1 m). 

Jaring keranjang menggunakan rajutan benang sesuai dengan bentuk keranjang. 

Tinggi keranjang sama dengan tinggi siswa SD. Sedangkan bola menggunakan 

bolabasket mini dengan model dan warna yang sama dengan bolabasket untuk 

dewasa atau dengan warna bolabasket yang lebih cerah/menyala. Teknik bermain 

bolabasket menggunakan teknik pantul dan siswa diperbolehkan membawa 

bolabasket dengan berjalan maksimal tiga langkah. 

Dribbling pada permainan ini diperbolehkan menggunakan satu tangan 

maupun kedua tangan sehingga siswa lebih mudah untuk memainkan bolabasket 

sesuai dengan kondisi dan posisi siswa pada waktu permainan. 

4.3.2 Revisi Produk I 

Pada tahap revisi I terdapat perubahan pada teknik yang dipergunakan 

dalam bermain. Teknik pantul yang digunakan dalam memainkan bolabasket 

kurang efektif, karena siswa masih kesulitan memainkan bolabasket dengan 

menggunakan satu tangan. Siswa belum siap mengontrol dan mengoper 

bolabasket pada teman diperbolehkan dengan menggunakan kedua tangan. 
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Shooting mengalami perubahan dengan siswa harus memasukkan 

bolabasket di luar garis bayangan atau memasukkan bolabasket diperbolehkan 

dengan memantulkan tetapi tetap di luar garis bayangan, kalau memasukkan 

bolabasket dengan memantulkan di dalam garis bayangan maka nilai (point) tidak 

sah. 

4.3.3 Revisi Produk II 

Revisi tahap ini berdasar pada hasil pengamatan lapangan saat uji coba 

produk dan masukkan para ahli Penjasorkes. Perubahan produk pengembangan 

model bolabasket terletak pada bentuk model permainan, model pembelajaran, 

metode pembelajaran, waktu dan pemanasan. 

Model permainan bolabasket hasil pengembangan merupakan bentuk 

permainan beregu dalam memainkan bolabasket menggunakan teknik lempar 

tangkap bolabasket untuk usaha mencapai tujuan gerak dalam Penjasorkes. 

Teknik lempar tangkap bolabasket digunakan sebagai latihan dan pengenalan 

gerak dasar dribbling, passing, dan shootingdalam bermain bolabasket. 

Sedangkan metode pengajaran yang dapat digunakan adalah pendekatan taktis, 

dimana siswa diberikan pengalaman penggunaan teknik untuk mencapai tujuan 

atau menyelesaikan masalah dengan bermain. Metode pembelajaran ini 

merangsang siswa melalui teknik yang dikuasai untuk mampu mengembangkan 

taktik dan strategi yang tepat dan sesuai dengan regu, situasi dan kondisi. 

Setiap regu diperkenankan terlebih dahulu memainkan bolabasket 

dengan teknik dasar bolabasket menuju ke daerah lawan, dan tim lawan dalam 

posisi bertahan. Penentuan memenangkan pertandingan mengalami perubahan, 
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untuk memenangkan pertandingan mengalami perubahan, untuk memenangkan 

setiap tim harus mencetak poin sebanyak-banyaknya dalam waktu yang terbatas 

mengingat waktu jam pelajaran dan jumlah siswa pada Penjasorkes terbatas. 

 

4.4 Revisi Produk 

Selama melakukan pengembangan dapat peneliti sampaikan kelemahan-

kelemahan sebagai berikut : 

1. Aktifitas sampel kurang terkontrol, sehingga pengambilan denyut jantung 

sebelum Penjasorkes sudah ditemukan siswa yang berdenyut jantung 

tinggi. Sampel yang tersebar di tiga sekolah dasar dengan waktu 

perlakukan pagi dan siang memberikan peluang sampel untuk melakukan 

aktifitas fisik di luar kegiatan penelitian. 

2. Waktu pengembangan yang relatif singkat, sampel penelitian 

menggunakan 36 siswa di tiga sekolah yang diperlakukan pada waktu 

yang sama di tempat yang berbeda. 
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BAB V 

KAJIAN DAN SARAN 

 
5.1 Kajian Produk Yang Telah direvisi 

Secara keseluruhan penelitian ini telah berhasil. Berdasarkan hasil data 

dari hasil lapangan pada permainan bolabasket (dribbling bolabasket, shooting 

bolabasket, dan passing bolabasket) dan hasil data dari kuesioner tentang 

psikomotorik, kognitif dan afektif didapatkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki kategori tingkat sedang dalam dalam permainan bolabasket yang 

merupakan bentuk pengembangan model bolabasket. Sedangkan untuk hasil 

penelitian dilapangan tentang dribbling bolabasket, shooting bolabasket, dan 

passing bolabasket, sebagian besar dalam kategori baik.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan pengembangan 

bolabasket ini bisa dikembangkan lebih lanjut pada Sekolah Dasar yang lain. 

Karena model pengembangan permainan ini belum pernah ada dan dikembangkan 

pada sekolah dasar, model permainan ini merupakan model baru pertama kali 

yang di modifikasi pada permainan bolabasket. 

Model permainan ini mengalami perubahan. Perubahan permainan 

bolabasket ini dilakukan, dengan tujuan agar siswa SD dapat bermain dengan 

segala keterbatasan fisik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. 
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5.2 Saran pemanfaatan, Diseninasi dan pengembangan Produk Lebih 

Lanjut 

Model pengembangan bolabasket ini merupakan produk yang telah 

dihasilkan dari penelitian ini dan dapat digunakan untuk pendidikan olahraga, 

serta sebagai alternative penyampaian materi pembelajaran olahraga pilihan 

bolabasket untuk siswa SD oleh Guru Penjasorkes. 

Kelebihan dalam permainan bolabasket ini adalah : 

a. Permainan ini untuk sport equipment mudah di dapat. 

b. Peraturan dalam permainan bolabasket ini memacu anak lebih aktif 

bergerak dala bermain, dan model permainan ini sangat fleksibel terhadap 

ruang dan waktu. 

c. Produk permainan ini dapat dimainkan oleh siswa putra dan putri SD. 

d. Produk penelitian dapat dimainkan oleh siswa yang mempunyai 

keterampilan kurang sampai yang memiliki keterampilan gerak yang baik. 

e. Penelitian ini mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan 

gerak, sikap, dan pengetahuan memecahkan permasalahan dalam 

mencapai tujuan tim/regu. 

f. Model permainan bolabasket ini dapat digunakan guru Penjasorkes untuk 

menilai aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik siswa secara 

bersamaan melalui penilaian autentik panggilan bermain. 

g. Produk penelitian ini memberikan pengalaman langsung pada siswa 

terhadap teknik, taktik, dan strategi bermain bolabasket. 
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Kelemahan dalam permainan bolabasket ini adalah teknik yang 

digunakan terlalu sederhana karena hanya menggunakan teknik lempar dan 

tangkap 

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan keperluan 

pemanfaatan produk adalah : 

a. Produk permainan ini dapat dimanfaatkan untuk media belajar gerak bagi 

siswa SD. 

b. Produk dapat dimanfaatkan di semua kategori sekolah, baik di sekolah 

unggulan, sekolah biasa, ataupun sekolah terbatas. 

c. Pemanfaatan produk hendaknya tetap mengacu pada tujuan pengenalan 

dini permainan cabang olahraga bolabasket. 

d. Untuk penelitian lebih lanjut agar dapat lebih mengembangkan peraturan 

dan teknik bermain. 
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