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SARI 
 

Waryono, 2012. Skripsi. Penggunaan bola karet (pentul) sebagai upaya 
menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket pada anak kelas 
VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 
pelajaran 2011/2012, jurusan PJKR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas 
Negeri Semarang. 

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah tidak tercapainya hasil 
pembelajaran permainan bola basket karena banyaknya siswa yang tidak tertarik 
dan merasa takut dengan berat bola saat melakukan gerakan, dan siswa lebih 
menyukai pembelajaran cabang olahraga lainnya. Permasalahan yang menjadi 
pusat perhatian dalam penelitian ini adalah : Apakah Penggunaan bola karet 
(pentul) sebagai upaya menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola 
basket pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik 
kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012?. Tujuan dari penelitian ini 
adalah : untuk menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket 
melalui penggunaan bola karet (pentul) pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 
03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012, dilihat 
dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan fisik. 

Penilaian ini melibatkan seluruh siswa kelas VI Dasar Negeri 03 Belik 
kecamatan Belik kabupaten Pemalang, yang hadir dalam penelitian yaitu 
berjumlah 24 dengan rincian siswa 10 siswa putri dan 14 siswa putra. Teknik 
analisis data menggunakan penilaian lembar observasi aktivitas guru, penilaian 
lembar observasi aktivitas siswa, instrumen analisis gerak dasar serta tes praktik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran permainan bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul), di 
SD negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang, Aktivitas peneliti 
dalam mengajar permainan bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul) 
pada siklus pertama 79.1 %, sedang pada siklus kedua setelah melakukan 
perbaikan pada RPP, aktivitas peneliti dalam mengajar mencapai 91.6 %. Pada 
siklus kedua ini mengalami kenaikan sebesar 12.5%. Mengacu pada indikator 
ketercapaian aktivitas peneliti dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran sebesar 80%, dan hasil dari siklus kedua dikatakan 
berhasil dan mempunyai kualifikasi sangat baik (A). Aktivitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran permainan bola basket melalui penggunaan bola karet 
(pentul) mencapai 80 %, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan 
perubahan skenario pembelajaran di RPP, aktivitas siswa dalam mengikuti 
pembelajaran mencapai 93.3 %, hal ini berarti ada kenaikan sebesar 13.3% pada 
pelaksanaan siklus kedua. Peneliti juga mengajukan saran, yaitu : (1) Bagi siswa, 
agar meningkatkan semangat belajar siswa dalam kondisi dan keadaan apapun, 
ketahuilah bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan menjadikan diri siswa 
lebih berprestasi, serta kembangkanlah potensi dan skill sesuai dengan apa yang 
disukai, (2) Bagi guru, agar menggali ide-ide yang inovatif dan kreatif untuk 
meningkatkan kualitas belajar mengajar, ciptakanlah pembelajaran yang praktis, 
aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, gembira dan berbobot.  

 



iii 

 

PERNYATAAN 
 

 

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik 

seluruhnya maupun sebagian. Apabila pernyataan saya ini tidak benar saya 

bersedia menerima sangsi akademik daru Unnes dan sangsi hukum sesuai yang 

berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. 

 

 

 

Semarang,    Juli 2012 

 

 

 

Waryono 
NIM. 6102910030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, pada : 

 

Hari  : ………………………. 

Tanggal : ………………………. 

 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing Utama,          Pembimbing Pendamping, 

 

 

      Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd          Donny Wira Yudha Kusuma,S.Pd.M.Pd 
     NIP. 19610903 198803 1 002        NIP. 19840229 200912 1 004 
     
 
 
 
 

Mengetahui, 
Ketua Jurusan 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 
 
 
 
 

Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd 
NIP. 19610903 198803 1 002 

 

 



v 

 

PENGESAHAN 

 

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaag Universitas Negeri Semarang, pada : 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 6 September 2012 

 

Panitia Ujian 

 

Ketua,              Sekretaris 

 

 

      Drs. H.Harry Pramono, M.Pd        Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd 
       NIP. 1959101998503 1 001      NIP. 19610903 198803 1 002 
 

Dewan Penguji. 

 
1. Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd  .           (Ketua)  ……………………… 

NIP. 19610320 198403 2 001 
 
 
 
 

2. Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd      (Anggota)  ……………………… 
     NIP. 19610903 198803 1 002 

 
 
 
 

3. Donny Wira Yudha Kusuma,S.Pd.M.Pd        (Anggota)  ……………………… 
     NIP. 19840229 200912 1 004 
 

 



vi 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

Motto : 
Tempatkan cita-citamu yang tinggi, 

Sebaliknya penantian yang rendah dan tetaplah positif  

dari hasil yang tidak terduga 

 

Persembahan : 
 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada  : 

»  Bapak– Ibu, dalam memori perjalanan sambungan 

ruhku. 

»  Istri tercinta yang selalu memberikan motivasi dan 

semangat belajar. 

»  Anak-anak tercinta, keberadaanmu memacuku 

menyelesaikan Skripsi ini. 

»  Adik-adik tersayang – teman-teman tercinta, 

Bersamamu, sharing di antara kita sungguh 

memperkaya hati, spiritualitas, intelektualitas. 

»  Teman-teman penjaskesrek senasib dan 

seperjuangan 

»  Semua pihak yang telah membantu terselesainya 

skripsi ini 

» Almamater FIK UNNES. 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rakhmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Skripsi dimana kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar 

Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam 

kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd, sebagai dosen pembimbing utama yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi. 

2. Donny Wira Yudha Kusuma,S.Pd.M.Pd, sebagai dosen pembimbing 

pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi. 

3. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

penulis menjadi mahsiswa UNNES. 

4. Dekan Fakultas Ilmu Koelahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini.. 

5. Ketua jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FIK UNNES yang 

telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaian skripsi ini. 



viii 

 

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha FIK UNNES yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan layanan serta informasi kepada 

penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

7. Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang, 

yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di sekolah yang 

dipimpin. 

8. Bapak dan Ibu serta keluarga tersayang yang telah mencurahkan segenap 

kepercayaan, kasih sayang, do’a, dukungan moral dan material serta tak henti 

memberi yang terbaik kepada penulis.. 

9. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. 

Semoga semua yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mendapat pahala yang berlipat ganda 

dari Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Semarang,        Juli  2012 

 

 

                     Penulis 

 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 
 Halaman

JUDUL ……………………………………………………....…........... 
SARI .………………….……….……………………………….…….. 
PERNYATAAN ……………………………….……………………... 
PERSETUJUAN ……………………………………………….….….. 
PENGESAHAN ………………………………………………………. 
MOTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………... 
KATA PENGANTAR ………………………………………………... 
DAFTAR ISI …………………………………………………………. 
DAFTAR TABEL ……………………………………………………. 
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………. 
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………. 
 
BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah ………………………….……… 
1.2 Perumusan Masalah …………………………….………... 
1.3 Tujuan Penelitian …………………………………............ 
1.4 Manfaat Penelitian ………………………………….……. 
1.5 Sumber Pemecahan Masalah …………………………….. 

 
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS  

2.1 Kajian Pustaka ……………………………….…………... 
2.1.1 Karakteristik Anak Sekolah Dasar ………………...…….. 
2.1.2 Pendidikan Jasmani ……………………………………… 
2.1.3 Bola Basket .……………………………….....………….. 
2.1.3.1 Pengertian bola basket ………………..………………... 
2.1.3.2 Teknik Dasar Bola Basket …………………..…………. 
2.1.4 Pembelajaran …………………………...………………... 
2.1.4.1 Konsep Pembelajaran Bola Basket …………..………… 
2.1.5 Prinsip-Prinsip Pembelajaran …………….……………… 
2.1.6 Alat Bantu Pembelajaran ………….……………………... 
2.1.7 Modifikasi Pembelajaran dengan alat bantu bola pentul ... 

i 
ii 
iii 
iv 
v 
vi 
vii 
ix 
xi 
xii 
xiii 

 
 
1 
5 
6 
6 
7 
 
 
9 
9 
10 
11 
11 
13 
15 
15 
20 
21 
22 



x 

 

2.2 Kerangka Berfikir ………………………………………... 
2.3 Hipotesis Tindakan ………………………………………. 

 
BAB III METODE PENELITIAN  

3.1 Subyek Penelitian ……………………………..…………. 
3.2 Obyek Penelitian ……………………………..………….. 
3.3 Waktu Penelitian ……………………………..………….. 
3.4 Lokasi Penelitian …………………………..……..……… 
3.5 Teknik Pengumpulan Data ………………...…………….. 
3.6 Instrumen Pengumpulan Data ………………..………….. 
3.7 Instrumen Penelitian …………………………..…………. 
3.8 Analisa Data …………………………………..…………. 
3.9 Indikator Keberhasilan Belajar ………………..…………. 

 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian …………………………………………………. 
4.1.1 Hasil Penelitian Pada Siklus Pertama ……………………….... 
4.1.2 Hasil Refleksi Pada Siklus Pertama …..…………...………….. 
4.1.3 Hasil Penelitian Siklus Kedua ………………………………… 
4.1.4 Hasil Refleksi Pada Siklus Kedua ……………...…………….. 
4.1.5 Perbandingan Hasil belajar antar siklus ………………………. 
4.2 Pembahasan …………………………………………………….. 
4.2.1 Pembahasan Siklus Pertama ………………………………….. 
4.2.2 Pembahasan Siklus Kedua ……………………………………. 
 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan ………………………………………………………... 
5.2 Saran ……………………………………………………………. 

DAFTAR PUSTAKA. ………………………………………………... 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  

23 
28 
 
 

29 
29 
30 
30 
31 
39 
40 
41 
44 
 
 

45 
45 
46 
47 
48 
49 
54 
54 
56 
 
 

57 
58 
59 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

 Halaman 

Tabel 1.   Deskripsi data awal hasil belajar permainan bola basket….. 

Tabel 2.   Teknik Pengumpulan data ……………...…...………….…. 

Tabel 3.1 Kreteria Ketuntasan Minimal Penjasorkes …………...….... 

Tabel 3.2 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa Dalam % …………… 

Tabel 3.3 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa Dalam % ……….…... 

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Aktivitas Siswa pada Siklus Pertama .…… 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Aktivitas Siswa pada Siklus Kedua .…….. 

Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Siklus Pertama dan Siklus Kedua pada 

                pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti ………………… 

Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Siklus Pertama dan Siklus Kedua pada 

                pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti ………………… 

Tabel 4.5 Hasil Belajar gerakkan kayang siklus pertama dan 

siklus   kedua .…………………………………………………… 

 

 

 

4 

31 

43 

43 

44 

45 

47 

 

50 

 

51 

 

52 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 Halaman

Gambar 1 :   Pasing / Mengoper bola …………………….…......…... 

Gambar 2 :   Pasing / Mengoper bola di atas kepala ………………… 

Gambar 3 :   Lemparan bawah dengan dua dua tangan ...….……...… 

Gambar 4 :   Menembak bola ke ring……………............................... 

Gambar 5 :   Alur Tahapan Siklus penelitian Tindakan Kelas ……… 

 

 

 

16 

17 

17 

18 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 
 

Halaman

Lampiran 1 Lembar pengamatan ketrampilan guru siklus pertama….. 

Lampiran 2 Lembar pengamatan aktivitas siswa siklus pertama…….. 

Lampiran 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I……... 

Lampiran 4 Lembar pengamatan ketrampilan guru siklus kedua……. 

Lampiran 5 Lembar pengamatan aktivitas siswa siklus kedua………. 

Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II……. 

Lampiran 7 Intrumen analisis gerak dasar …………………………… 

Lampiran 8 Nama siswa ……………………………………………... 

Lampiran 9 Persentase Lembar penilaian Psikomotor Siklus I...…….. 

Lampiran 10 Lembar penilaian Psikomotor Siklus I...……………….. 

Lampiran 11 Lembar penilaian Afektif Siklus I..........……………….. 

Lampiran 12 Lembar penilaian Kognitif  Siklus I..........………….….. 

Lampiran 13 Rekapitulasi Penilaian Siklus I.................………….….. 

Lampiran 14 Lembar penilaian Psikomotor Siklus II.……………….. 

Lampiran 15 Lembar penilaian Afektif Siklus II........……………….. 

Lampiran 16 Lembar penilaian Kognitif  Siklus II........………….….. 

Lampiran 17 Rekapitulasi Penilaian Siklus II................………….….. 

Lampiran 18 Kuisioner Penelitian Untuk Siswa.…………………….. 

Lampiran 19 Rekapitulasi Minat Siswa Siklus I …………………….. 

Lampiran 20 Rekapitulasi Minat Siswa Siklus II…………………….. 

Lampiran 21 Kegiatan Foto Pembelajaran …................………….….. 

 

 

 

61 

64 

66 

74 

77 

79 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

104 

105 

106 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bola basket adalah salah satu jenis olah raga yang sangat disukai orang 

seluruh dunia. Olah raga ini sangat universal. Selain digemari orang laki-laki olah 

raga ini juga digemari para perempuan tidak hanya tua muda bahkan  olah raga ini 

melibatkan 5 orang dalam satu teamnya. Untuk menjadi pemenang dalam suatu 

pertandingan harus melawan satu team lainnya.  

Olahraga ini menjadi sangat menarik karena selain hanya memperebutkan 

sebuah bola dilapangan dengan menggunakan tangan tetapi juga terlihat gaya-

gaya permainannya dalam memperebutkan bola untuk memasukkan bola ke dalam 

ring lawan. Tentunya kerjasama team yang baik sangat dibutuhkan selain teknik 

bermain yang baik. Olah raga ini juga dilakukan anak kecil, anak-anak, remaja , 

pemuda , orang dewasa, pria bahkan wanita. Bola Basket sungguh popular di mata 

masyarakat, dari desa hingga kota besar di seluruh dunia.  Bila dikaji bersama 

pola permainan bola basket. Itu sederhana, pola permainan hanya menyerang 

(Attaction), mempertahankan (defention) dan menyusun posisi strategi ini, 

keahlian dan keterampilan masing-masing pemain tampak jelas, kemauan 

membawa bola , menggiring bola, merebut bola, mempertahankan bola, 

mengecoh lawan, sangat diperlukan oleh individu pemain untuk diterapkan dalam 

kerja sama antara pemain. Tiap pemain harus punya kemampuan DK4, 

maksudnya daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan dan kelincahan.  
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Dengan kemampuan kecepatan dan kelincahan akan memudahkan pemain 

tersebut dalam rangka membawa bola (menggiring bola) ke hadapan ring basket. 

Seorang pemain yang mempunyai kelincahan dan kecepatan yang bagus, bola 

yang digiring bagaikan lekat di tangan dan tentu mudah melewati halangan lawan 

dan tidak mudah dikelabuhi lawan. 

Mengingat pentingnya pembelajaran bola basket pada SD Negeri 03 Belik  

kecamatan Belik kabupaten Pemalang bagi para peserta didik dengan sendirinya 

tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain minat dan bakat 

anak. Pada pembelajaran bola basket pada SD Negeri 03 Belik kecamatan Belik 

kabupaten Pemalang, daharapkan dapat mencapai hasil yang baik menurut 

kompetensi kurikulum yang berlaku. Dengan demikian mereka dapat melakukan 

aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan baik 

khususnya pada pelaksanaan olahraga yang melibatkan jenis permainan besar 

yang berguna pada kehidupan di masyarakat. 

Lingkungan fisik sekolah yang merupakan salah satu sumber belajar yang 

efektif, selama ini belum dapat dioptimalkan oleh para guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan dalam mengembangkan pembelajarannya. Guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan masih melihat hanya lingkup 

pembelajaran seperti yang biasa dilaksanakan di SD Negeri 03 Belik kecamatan 

Belik kabupaten Pemalang yang merupakan daerah punggung dari kebupaten 

yang jauh dari informasi perkembangan yang sekarang ini berkembang baik 

melalui media komunikasi maupun internet yang mendukung dalam menginovasi 

pembelajaran secara berkelanjutan. 
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Proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan di SD Negeri 03 Belik  kecamatan Belik kabupaten Pemalang dipegang 

oleh seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pada saat pelajaran 

berlangsung hanya diberikan materi yang berupa latihan kondisi fisik, teknik dasar 

maupun permainan yang tidak dimodifikasi yang pada akhirnya kurang dapat 

meningkatkan kesegaran jasmani dan juga ketrampilan siswa dalam cabang 

permainan bola basket. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program 

pengembangan diri yang diadakan oleh sekolah juga kurang dikembangkan karena 

keterbatasan waktu dan dana penyelenggaraan sehingga tingkat keberhasilan tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kegiatan dan ketrampilan olahraga 

siswa dapat ditingkatkan yang nantinya akan dapat bermanfaat dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah maupun pada aktifitas di luar sekolah dan 

mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Pembinaan jasmani di 

lingkungan sekolah perlu dibina untuk menunjang terciptanya kegiatan belajar 

mengajar yang optimal, karena siswa yang mempunyai kesegaran jasmani yang 

baik akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik  Permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran bola basket yang dilakukan pada siswa kelas VI Sekolah 

Dasar Negeri 03 Belik  kecamatan Belik kabupaten Pemalang. Yaitu dapat dilihat 

dari keadaan kondisi awal siswa dalam pembelajaran sebelum diterapkannya 

model pendekatan pembelajaran yang dimodifikasi adalah:  

Tabel 1. Deskripsi data awal hasil belajar permainan bola basket pada siswa kelas 

VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik  kecamatan Belik kabupaten Pemalang Tahun 

2012 
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Rentang 
Nilai Ket Kreteria Jml Siswa Presentase (%)

80 - 85 Baik Sekali Tuntas 0 0 

76 - 79 Baik Sekali Tuntas 2 8.3 

70 - 75 Cukup Tuntas 6 25.0 

66 - 69 Kurang Tidak Tuntas 6 25.0 

60 - 65 Kurang Sekali Tidak Tuntas 10 41.7 

∑   24 24 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat hasil pembelajaran siswa yang (1) rata-

rata hasil belajarnya hanya mencapai 33.3%  atau 8 siswa mempunyai nilai diatas 

KKM yang ditetapkan yaitu 70.00, dari jumlah siswa sebanyak 24 dengan rincian 

siswa 10 siswa putri dan 14 siswa putra, (2) minimnya sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran bola basket, (3)  rendahnya tingkat penguasaan materi : melempar, 

menangkap, dan shooting bola yang sangat rendah, (4) kurangnya variasi metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran, (5) kurangnya variasi latihan-

latihan , (6) kurang adanya motivasi dalam pembelajaran permainan bola basket 

mengakibatkan anak malas belajar teknik-teknik dasar permainan bola basket 

yang diterapkan oleh peneliti, (7) pembelajaran tidak diberikan latihan pengenalan 

terhadap bola, yang pada dasarnya menciptakan situasi yang menyenangkan 

dengan bermacam-macam bentuk memainkan bola.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka dipandang 

perlu pentingnya melakukan penelitian tindakan kelas model pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan pendekatan-pendekatan yang 
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berguna dalam pembaharuan pembelajaran yang diharapkan berdasarkan 

kompetensinya dan berbagai permasalahan yang ada menjadi perhatian peneliti 

bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul dan memberikan solusi 

yang terbaik untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik lagi. 

Peneliitian tindakan kelas ini untuk memperbaiki program pengelolaan kelas 

pembelajaran teknik dasar bola basket menggunakan bola modifikasi untuk 

meningkatkan keterampilan siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik  

kecamatan Belik kabupaten Pemalang Tahun 2012, adalah dengan modifikasi alat 

pembelajaran dengan bola pentul atau bola karet, sebab bola pentul atau bola karet 

mempunyai karakter yang bersifat lunak dan sangat membantu siswa dalam 

belajar secara optimal, karena proses pembelajaran lebih menyenangkan karena 

siswa tidak merasa takut dengan bola basket sesungguhnya yang dipandang siswa 

terlalu berat, siswa merasa tidak asing dengan bola pentul atau bola karet karena 

setiap hari siswa bermain menggunakan bola pentul atau bola karet dibanding 

dengan bola basket. Memodifikasi media pembelajaran permainan bola basket 

diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran, siswa menjadi aktif dan 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan 

tercapai dengan mudah. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas maka perlu dirumuskan pokok 

permasalahannya untuk mencari jalan keluar bagaimana cara mengatasi 

pembelajaran supaya dapat berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 
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diharapkan. Rumusan masalah yang bisa diambil peneliti adalah : Apakah 

penggunaan bola karet (pentul) dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dalam 

bermain bola basket pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam perumusan masalah yang ada peneliti mempunyai tujuan untuk 

menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) yang akan dihasilkan dalam penelitian diharapkan 

akan bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam dunia pendidikan terutama 

bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah.  

Manfaat tersebut antara lain : 

 

1.4.1 Manfaat bagi siswa : 

Melalui pembelajaran dengan metode penggunaan bola karet (pentul)pada 

pembelajaran permainan bola basket dimana siswa diberi kesempatan untuk 

berfikir kreatif, inovatif, dan berkarya/bergerak secara menyenangkan. 
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1.4.2 Manfaat bagi guru 

Melalui pembelajaran dengan metode penggunaan bola karet (pentul) pada 

pembelajaran permainan bola basket dimana guru berkesempatan untuk 

memfasilitasi dan memotivasi siswa secara mandiri dalam melakukan gerakan-

gerakan yang diinginkan sehingga dapat menjadi bahan masukkan atau bahan 

pengayaan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran selanjutnya sehingga 

guru dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya. 

1.4.3 Manfaat bagi sekolah 

Dapat dijadikan suatu gambaran bahwa dengan meningkatkan model 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten 

Pemalang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kompetensi pembelajaran; 

 

1.5 Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis 

mengambil beberapa sumber sebagai berikut : 

1. Sumber data pokok didapat dari data hasil survei tes kondisi awal sebelum 

dilakukan penggunaan bola karet (pentul) mempunyai tujuan untuk 

menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Modifikasi Pembelajaran dengan alat bantu bola karet (pentul) 

Manfaat media pengajaran yang lain adalah dapat mempertinggi proses dan 

hasil pengajaran, berkenaan dengan tahap berpikir siswa. Taraf berpikir 
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manusia mengikuti tahap perkembangan, dimulai dari berpikir konkret menuju 

ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir 

kompleks. Dalam upaya memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale 

(dalam Hamalik,1982:52) menggambarkan tentang tingkat-tingkat pengalaman 

dan alat-alat yang diperlukan untuk memperoleh pengalaman itu. pengalaman 

berlangsung dari tingkat yang kongkret naik menuju ke tingkat yang abstrak. 

Pada tingkat yang kongkret seseorang belajar dari kenyataan atau pengalaman 

langsung yang bertujuan dalam kehidupan kita. Kemudian meningkat ke 

tingkatan yang lebih atas menuju ke puncak kerucut, dalam tingkat yang 

abstrak dalam bentuk simbol. Semakin ke atas semakin abstrak, tetapi tidak 

berarti semakin sulit. Pembagian tingkat ini semata-mata untuk membantu kita 

melihat pengalaman belajar. Penggunaan alat bantu bola karet (pentul) 

merupakan modifikasi yang paling tepat untuk mengurangi rasa takut pada 

siswa karena bola yang dipakai pada permainan yang sesungguhnya dirasa 

berat hingga siswa dalam bermain bola basket kurang tertarik dan tidak 

semangat serta menumbuhkan rasa minat pada permainan bola basket. Sifat 

dari bola karet (pentul) adalah dengan berat yang sangat ringan dan lentur 

siswa tidak merasa takut dalam bermain bola basket. Bola karet (pentul) di 

mata anak-anak merupakan alat permainan yang biasa setiap hari disentuh dan 

digunakan untuk bermain. Dengan bola karet (pentul)diharapkan siswa dalam 

melakukan kegiatan permainan merasa senang dan termotivasi untuk lebih 

melakukan kegiatannya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Karakteristik Anak Sekolah dasar 

Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan 

usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek 

tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, 

pada masa ini  seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan 

berkembang secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Angela Anning 

(1994:122) perkembangan belajar anak itu sebagai berikut: (1). Kemampuan 

berfikir anak itu berkembang secara sekuensial dari kongkrit menuju abstrak.     

(2). Anak harus siap menuju ke tahap perkembangan berikutnya dan tidak boleh 

dipaksakan untuk bergerak menuju tahap perkembangan kognitif yang lebih 

tinggi, misalnya:dalam hal membaca permulaan, mengingat angka, dan belajar 

konservasi. (3). Anak belajar melalui pengalaman-pengalaman langsung, 

khususnya melalui aktivitas bermain. (4). Anak memerlukan pengembangan 

kemampuan penggunaan bahasa yang dapat digunaka secara efektif di sekolah. 

(5). Perkembangan sosial anak bergerak dari egosentris menuju kepada 

kemampuan untuk berempati dengan yang lain. (6). Setiap anak sebagai seorang 

individu, masing-masing memiliki cara belajar yang unik. Anak sekolah dasar 

berusia antara 6-12 tahun . dalam usia tersebut, selain memiliki karakter diatas , 

anak-anak sekolah dasar juga memiliki karakteristik pertumbuhan kejiwaan 
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sebagai berikut : (1) pertumbuhan fisik dan motorik maju pesat. hal ini sangat 

penting peranannya bagi pengembangan dasar yang diperlukan sebagai makhluk 

individu dan sosial. (2) kehidupan sosialnya diperkaya selain kemampuan dalam 

hal kerjasama juga dalam hal bersaing dan kehidupan kelompok sebaya.             

(3) semakin menyadari diri selain mempunyai keinginan, perasaan tertentu juga 

semakin bertumbuhnya minat tertentu.(4) kemampuan berfikirnya masih dalam 

tingkatan persepsional.(5) dalam bergaul, bekerjasama dan kegiatan bersama tidak 

membedakan jenis yang menjadi dasar adalah perhatian dan pengalaman yang 

sama.(6) mempunyai kesanggupan untuk memahami hubungan sebab akibat. (7) 

ketergantungan kepada orang dewasa semakin berkurang dan kurang memerlukan 

perlindungan orang dewasa  

 

2.1.2 Pendidikan Jasmani 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, pelaksanaan Penjasorkes harus diarahkan pada pencapaian tujuan 

tersebut. Tujuan Penjasorkes bukan hanya mengembangkan ranah jasmani , tetapi 

juga mengembangkan seluruh potensi siswa. Secara lengkap Penjasorkes 

bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, 

keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran, 

dan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. 

Penjasorkes memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam 

aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga 
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yang dilakukan secara sistimatis, terarah dan terencana . Pembekalan pengalaman 

belajar di arahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan 

aktif sepanjang hayat. 

Dalam proses pembelajaran Penjasorkes guru diharapkan mengajarkan 

berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan olahraga, 

internalisasi nilai – nilai (sportivitas, jujur,kerjasama, dan lain – lain ) dan pola 

pembinaan hidup sehat yang dalam pelaksanaannya bukan melalui pengajaran 

yang konvensional di dalam kelas yang bersifat teoritis, namun melibatkan unsur 

fisik, mental intelektual, emosi dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam 

pengajaran harus mendapatkan sentuhan, didaktik, metodik, sehingga aktivitas 

yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. 

Mata Pelajaran Penjasorkes dalam Struktur KTSP adalah permainan dan 

olahraga, sedangkan bola basket merupakan salah satu materi dapat ditulis untuk 

permainan bola besar. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas dalam 

bahan ajar ini diantaranya adalah: Teknik dasar dan lanjutan, dasar taktik dan 

strategi dalam permainan khususnya olahraga bola basket. 

 

2.1.3 Bola Basket 

2.1.3.1 Pengertian Bola Basket 

Permainan Bola Basket dimainkan di atas lapangan keras yang sengaja 

diadakan untuk itu, baik di lapangan terbuka maupun di ruangan tertutup. Pada 

hakekatnya, tiap-tiap regu mempunyai kesempatan untuk menyerang dan 

memasukkan bola sebanyak-banyaknya dan menjaga daerah sendiri dari serangan 
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lawan. Secara garis besar permainan bola basket dilakukan dengan 

mempergunakan tiga unsur teknik yang menjadi pokok permainan, yakni : 

mengoper dan menangkap bola (pasing and catching), menggiring bola 

(dribbling), serta menembak (shooting). 

Ketiga unsur teknik tadi berkembang menjadi berpuluh-puluh teknik 

lanjutan yang memungkinkan permainan Bola Basket hidup dan bervariasi. 

Misalnya, dalam teknik mengoper dan menangkap bola terdapat beberapa cara 

seperti : tolakan dada (chest pass), tolakan di atas kepala (overhead pass), tolakan 

pantulan (bounce pass), dan lain sebagainya. Dalam rangkaian teknik ini, dikenal 

pula sebutan pivot yakni pada saat memegang bola, salah satu kaki bergerak dan 

satu kaki lainnya tetap di lantai sebagai tumpuan. 

Teknik menggiring bola berkaitan erat dengan traveling, yakni gerakan kaki 

yang dianggap salah karena melebihi langkah yang ditentukan. Juga double 

dribble suatu gerakan tangan yang dilarang karena menggiring bola dengan kedua 

tangan atau menggiring bola untuk kedua kalinya setelah bola dikuasai dengan 

kedua tangan.  

Teknik menembak berkaitan erat dengan gerak tipu, lompat, blok dan lain 

sebagainya. Begitu banyak teknik permainan yang harus dikuasai oleh seorang 

pemain Bola Basket, sehingga sulit untuk diperinci satu-persatu dalam tulisan ini. 

Namun demikian, dengan menguasai ketiga unsur teknik pokok tadi serta 

beberapa lanjutannya, seseorang sudah dapat melakukan permainan Bola Basket, 

walaupun tidak sempurna.  
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Seperti telah diuraikan di atas permainan Bola Basket dimainkan oleh dua 

regu, masing-masing terdiri dari 5 orang pemain. Wasit yang memimpin terdiri 

dari 2 orang yang senantiasa berganti posisi. Waktu bermain yang resmi 2 x 20 

menit bersih, tidak termasuk masa istirahat 10 menit, time out, dua kali bagi 

masing-masing regu tiap babak selama 1 menit, saat pergantian pemain dan atau 

peluit dibunyikan wasit karena bola ke luar lapangan atau terjadi 

pelanggaran/kesalahan seperti foul dan travelling. Apabila dalam pertandingan 

resmi (yang dimaksud disini bukan pertandingan persahabatan) terjadi 

pengumpulan angka sama, waktu diperpanjang sekian babak (tiap 5 menit) sampai 

terjadi perbedaan angka. Khusus untuk permainan Mini Basket yang 

diperuntukkan anak-anak di bawah umur 13 tahun, diberlakukan peraturan 

tersendiri yang agak beda, antara lain : bola yang dipergunakan lebih kecil dan 

lebih ringan, pemasangan keranjang yang lebih rendah, waktu pertandingan 4 x 10 

menit dengan 3 kali istirahat dan lainnya lagi seperti dalam hal penggantian 

pemain. 

2.1.3.2 Teknik Dasar Bola Basket 

Pada awalnya, setiap tim berjumlah sembilan orang dan tidak ada dribble, 

sehingga bola hanya dapat berpindah melalui pass (lemparan). Sejarah peraturan 

permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh James 

Naismith. Aturan dasar tersebut adalah sebagai berikut. (a) Bola dapat 

dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan.  

(b) Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua 

tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan (meninju).         
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(c) Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus 

melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan 

apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. (d) Bola harus dipegang di 

dalam atau diantara telapak tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak 

diperbolehkan memegang bola. (e) Pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, 

menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara 

bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai 

kesalahan, pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa pendiskualifikasian 

pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, dan apabila 

pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencederai lawan, maka 

pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang 

pertandingan. (f) Sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan 

kepalan tangan (meninju). (g) Apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan 

berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya 

(berturut-turut berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan).( h) Gol terjadi 

apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam 

keranjang, dalam hal ini pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau 

mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain 

lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai 

sebuah gol. (i) Apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan 

kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. 

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang 

akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik 
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untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama 

dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu 

pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat 

memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. (j) Wasit berhak untuk 

memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan 

memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut.             

(k) Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola 

dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung 

waktu. 

 

2.1.4 Pembelajaran 

2.1.4.1 Konsep Pembelajaran Bola Basket 

2.1.4.1.1 Dribbling (Menggiring bola) 

Dribbling atau memantul-mantulkan bola (membawa bola) dapat dilakukan 

dengan sikap berhenti, berjalan atau berlari. Pelaksanaannya dapat dikerjakan 

dengan tangan kanan atau tangan kiri,  seperti : 

a) Dribble rendah  

b) Dribble tinggi 

c) Dribble lambat 

d) Dribble cepat 

2.1.4.1.2 Passing (Mengoper bola) 

Macam-macam passing/operan dengan dua tangan : 

a) The two hand chest pass : operan setinggi dada/ tolakan dada 
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b) The over head pass : operan atas kepala 

c) The bounce pass : operan pantulan 

d) The under hand pass : operan ayunan bawah 

Macam-macam operan dengan satu tangan : 

a) The side arm pass/the base ball pass : operan samping. 

b) The lop pass : operan lambung 

c) The back pass : operan gaetan 

d) The jump hand pass : operan lompat 

2.1.4.1.3 Lemparan tolakan dada dengan dua tangan. 

Lemparan atau operan ini merupakan lemparan yang sangat banyak dilakukan 

dalam permainan. Lemparan ini sangat bermanfaat untuk operan jarak pendek 

dengan perhitungan demi kecepatan dan kecermatan dan kawan penerima bola 

tidak dijaga dengan dekat. Jarak lemparan ini antara 5 sampai 7 meter. 

 

 

 

Gambar 1 
Pasing / Mengoper bola 

(Sumber : Bismo Suryatmo,dkk. 2006:120) 
 

2.1.4.1.4 Lemparan samping 

Lemparan samping berguna untuk operan jarak sedang dan jarak kira-kira 

antara 8 sampai 20 meter, bisa dilakukan untuk serangan kilat. 

2.1.4.1.5 Lemparan di atas kepala dengan dua tangan 
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Operan ini biasanya digunakan oleh pemain-pemain jangkung, untuk 

menggerakkan bola di atas sehingga melampui daya raih lawan. Operan ini 

juga sangat berguna untuk operan cepat, bila pengoper itu sebelumnya 

menerima bola di atas kepala. 

 

 

 

 

Gambar 2 
Pasing / Mengoper bola di atas kepala 

(Sumber : Bismo Suryatmo,dkk. 2006:121) 
 

2.1.4.1.6 Lemparan bawah dengan dua dua tangan 

Lemparan atau operan ini sangat baik dilakukan untuk operan jarak dekat 

terutama sekali bila lawan melakukan penjagaan satu lawan satu. 

 

 

 

 

Gambar 3 
Lemparan bawah dengan dua dua tangan 

(Sumber : Bismo Suryatmo,dkk. 2006:121) 
 

2.1.4.1.7 Lemparan kaitan 

Operan kaitan sebaiknya diajarkan setelah lemparan-lemparan yang lain 

dikuasai. Operan ini digunakan untuk dapat melindungi bola dan mengatasi 
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jangkauan lawan terutama sekali bagi lemparan yang lebih pendek dari 

panjangnya. Ciri lemparan ini : bola dilemparkan di samping kanan/kiri, terletak 

di atas telinga kiri/kanan dan penerima ada di kiri kanan pelempar. Di samping 

operan-operan tersebut di atas, masih ada lagi macam-macam operan yang pada 

hakekatnya adalah merupakan kombinasi dari operan tersebut di atas. 

2.1.4.1.8 Shooting (Menembak bola ke ring) 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4 
Menembak bola ke ring 

(Sumber : Bismo Suryatmo,dkk. 2006:121) 
 

Cara memasukkan bola atau menembak (shooting) 

Bila dilihat dari posisi badannya terhadap papan maka dapat dibedakan : 

a) Menghadap papan (facing shoot) 

b) Membelakngi papan (back up shoot) 

Sedang cara pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sikap berhenti, memutar, 

melompat dan berlari. 

c) Menghadap papan dengan sikap berhenti : 

(1) Tembakan dua tangan dari dada (two handed set shoot) 

(2) Tembakan dua tangan dari atas kepala (two handed over head set shoot) 

(3) Tembakan satu tangan (one hand set shoot) 
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(4) Tembakan satu tangan dari atas kepala (one hand over head shoot) 

(5) Menghadap papan dengan sikap melompat. 

(6) Menghadap papan dengan sikap lari 

(7) Membelakangi papan dengan sikap berhenti 

(8) Membelakangi papan dengan sikap melompat 

d) Cara berputar (Pivot) 

Memutar badan dengan salah satu kaki menjadi as/poros putaran (setelah kita 

menerima bola). 

(1) Pivot kemudian dribble (membawa bola) 

(2) Pivot kemudian passing (melempar bola) 

(3) Pivot kemudian shooting (menembakan bola) 

(4) Olah kaki atau gerakan kaki (foot work) 

Keterampilan penguasaan gerak kaki di dalam hal : 

(a) Dapat melakukan start dengan cepat dan berhenti dengan segera tanpa 

kehilangan keseimbangan 

(b) Cepat mengubah arahgerak baik dalam pertahanan maupun dalam 

penyerangan. 

Menggiring bola dapat dibagi dua : 

(c) Menggiring bola tinggi, gunannya untuk memperoleh posisi mendekati basket 

lawan. 

(d) Menggiring bola rendah, gunanya untuk menyusup dan mengacaukan 

pertahanan lawan, dan menggiring bola dalam menghadapi lawan. 
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2.1.5 Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Belajar pada prinsipnya adalah proses perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara siswa dengan sumber-sumber atau obyek belajar baik 

secara sengaja dirancang atau tanpa sengaja dirancang (Lulus Priyoananto, 2007: 

123). Kegiatan belajar tersebut dapat dihayati (dialami) oleh orang yang sedang 

belajar. Selain itu kegiatan belajar juga dapat di amati oleh orang lain. Belajar 

yang di hayati oleh seorang pebelajar (siswa) ada hubungannya dengan usaha 

pembelajaran, yang dilakukan oleh pembelajar (guru). 

Al-Khalili (2005:86), menyatakan bahwa : ”menirukan orang lain, dan 

mendatangkan apa yang mereka datangkan, melakukan apa yang mereka lakukan, 

dan berbuat dengan apa yang mereka buat”. Dalam setiap situasi, orang yang 

meniru itu adalah orang yang lemah dalam satu atau banyak segi kepribadian. 

Meniru itu juga dapat menjadi kuat dalam satu atau banyak segi kepribadiannya, 

yaitu ketika seseorang menjadikan kepribadian tersebut sebagai teladan yang baik. 

Teladan ini dapat diperoleh dari olahragawan atau atlet Bola basket yang dilihat 

oleh anak-anak melalui layar televisi setiap hari, atau menyaksikan tokoh-tokoh 

tersebut dalam tayangan multimedia yang sering dilihatnya. 

Biasanya, meniru didahului dengan mengumpulkan berbagai informasi dan 

perasaan-perasaan kagum. Berbagai kreativitas yang muncul dari para idola 

mereka kemudian menjadi contoh sebagai acuan untuk mempelajari keterampilan 

tertentu. Orang yang meniru juga diharuskan telah mengetahui dengan jelas 

mengenai hal yang ditirukannya, siapa yang ditiru, dan apa yang ditirunya. 

Setelah tahap-tahap meniru (duplikasi) ini telah cukup, maka secara pasti 
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seseorang akan berganti untuk mengembangkan, dan mengeluarkan pendapat 

personalnya, serta mempraktikkan pemikiran-pemikiran khususnya. Sehingga 

seseorang itu terus meniru dan meniru sampai dia dapat menemukan sendiri 

metode yang khusus, atau menyingkap gayanya tersendiri yang berbeda dari 

orang lain. Hal ini dimaksudkan agar meniru atau duplikasi dapat mendtangkan 

manfaat. Orang yang kuat akan meneruskan proses ini dengan cara meniru dan 

berfikir, sehingga menjadi suatu tradisi dan pemikiran. Pergantian dari proses 

meniru atau duplikasi kepada proses berfikir ini telah membuka lahan untuk 

melahirkan pemikiran,dan karya-karya baru yang orisinil dan kreatif. 

 

2.1.6 Alat Bantu Pembelajaran 

Permainan bola basket merupakan suatu permainan yang unik, dimana 

mengandung banyak unsur-unsur gerak fisik, seperti : kecepatan (Speed), 

kekuatan (strength), daya ledak (power), daya tahan (endurance), kelentukan 

(fleksibility), kelincahan (agility), keseimbangan (balance), ketepatan (accuracy), 

dan koordinasi (coordination). Apabila semua unsur-unsur gerak diramu dan 

dipadukan menjadi satu kesatuan, maka dapat membentuk suatu keterampilan 

yang dapat meningkatkan prestasi dalam permainan Bola basket. 

Setiap unsur-unsur gerak dapat memberikan kontributor terhadap 

keterampilan gerak, karena seseorang yang memiliki keterampilan gerak adalah 

orang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. 

Hal ini dijelaskan Abidin (1999:71), bahwa : ”Untuk dapat memiliki keterampilan 

gerak yang baik, maka diperlukan proses belajar berlatih dalam jangka waktu 
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relatif lama. Oleh sebab itu seseorang yang ingin terampil dalam permainan Bola 

basket, maka diperlukan proses latihan yang benar dan didukung oleh unsur-unsur 

gerak yang baik pula”. Untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan gerak 

seorang atlet, tentunya perlu dilakukan pengukuran terhadap komponen-

komponen geraknya, dimana alat ukur yang digunakan terhadap komponen-

komponen tersebut, harus sesuai dan tepat dengan obyek yang akan di ukur, yaitu 

melalui pengetesan.  

Kondisi fisik yang dimiliki oleh setiap pemain Bola basket, memegang 

peranan penting dalam menunjang program latihan, karena permainan Bola basket 

adalah suatu permainan yang memerlukan kondisi fisik yang prima, hal ini 

disebabkan karena permainan Bola basket adalah permainan yang dilakukan 

dengan cepat dan selalu bergerak tanpa berhenti selama bermain. Kondisi fisik 

memegang peran yang penting dalam meningkatkan prestasi atlet. Seperti yang 

dikemukakan Abidin (1999:72), bahwa : ”Atlet yang telah memiliki kondisi fisik 

yang prima, akan mampu untuk menghadapi intensitas kerja dan segala macam 

stress yang bakal terjadi di lapangan pertandingan”. 

 

2.1.6.1 Modifikasi Pembelajaran dengan alat bantu bola karet (pentul) 

Manfaat media pengajaran yang lain adalah dapat mempertinggi proses dan 

hasil pengajaran, berkenaan dengan tahap berpikir siswa. Taraf berpikir manusia 

mengikuti tahap perkembangan, dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir 

abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. Dalam 

upaya memanfaatkan media sebagai alat bantu, Edgar Dale (dalam 



23 

 

 

Hamalik,1982:52) menggambarkan tentang tingkat-tingkat pengalaman dan alat-

alat yang diperlukan untuk memperoleh pengalaman itu. pengalaman berlangsung 

dari tingkat yang kongkret naik menuju ke tingkat yang abstrak. Pada tingkat yang 

kongkret seseorang belajar dari kenyataan atau pengalaman langsung yang 

bertujuan dalam kehidupan kita. Kemudian meningkat ke tingkatan yang lebih 

atas menuju ke puncak kerucut, dalam tingkat yang abstrak dalam bentuk simbol. 

Semakin ke atas semakin abstrak, tetapi tidak berarti semakin sulit. Pembagian 

tingkat ini semata-mata untuk membantu kita melihat pengalaman belajar. 

Penggunaan alat bantu bola karet (pentul) merupakan modifikasi yang paling tepat 

untuk mengurangi rasa takut pada siswa karena bola yang dipakai pada permainan 

yang sesungguhnya dirasa berat hingga siswa dalam bermain bola basket kurang 

tertarik dan tidak semangat serta menumbuhkan rasa minat pada permainan bola 

basket. Sifat dari bola karet (pentul) adalah dengan berat yang sangat ringan dan 

lentur siswa tidak merasa takut dalam bermain bola basket. Bola karet (pentul) di 

mata anak-anak merupakan alat permainan yang biasa setiap hari disentuh dan 

digunakan untuk bermain. Dengan bola karet (pentul)diharapkan siswa dalam 

melakukan kegiatan permainan merasa senang dan termotivasi untuk lebih 

melakukan kegiatannya. 

 

2.2 Kerangka Berfikir. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mempu melibatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah yang sesuai dengan konsep yang dipelajari. Permasalahan 
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yang sering terjadi dalam pembelajaran pendidikan jasmani khususnya pada 

metode atau cara menyampaikan materi pelajaran. Sering kali materi yang 

diajarkan oleh guru kurang tertanam kuat dalam benak siswa. Khususnya dalam 

pembelajaran gerak dasar kemampuan bermain bola basket.  

Siswa kurang mampu menganalisis gerakan yang telah diajarkan oleh guru, 

sebab guru hanya menyampaikan materi secara verbal adapun memberikan 

demontrasi atau contoh kurang dapat ditangkap oleh siswa secara optimal. Guru 

bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa, siswa diberi kesempatan seluas-

luasnya untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan 

masalah yang sesuai dengan materi pembelajaran 

Penggunaan metode nyata dapat diamati dan dirasakan langsung oleh siswa 

memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Metode nyata yang dimaksud adalah pembelajaran kooperatif, penggunaan 

metode pembelajaran memungkinkan siswa lebih banyak melakukan kegiatan. 

Penggunaan modifikasi dalam pelaksanaan tindakan tiap siklusnya disesuaikan 

dengan topik materi yang sedang dipalajari, secara lebih rinci jenis-jenis media 

tersebut dijabarkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), setiap 

pertemuan. Secara garis besar kerangka berfikir dalam penelitian tindakan kelas 

ini dapat dijabarkan dalam diagram berikut ini : 

2.2.1 Pra Siklus 

Tahap perencanaan 

Perencanaan dalam kegiatan penelitian ini antara lain : 

Menentukan kelas yang akan menjadi subyek penelitian, dalam hal ini kelas VI 
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Menyusun alat evaluasi untuk pengambilan data. 

Menyusun lembar observasi 

Menyusun angket 

Tahap pelaksanaan dan observasi 

Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa baris, berdo’a, presensi, 

menginformasikan kompetensi dasar, tujuan yang hendak dicapai, indicator 

keberhasilan, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan pemanasan dan peregangan 

Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek penelitian dalam hal ini adalah siswa 

kelas VI tentang prestasi permainan bola basket 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan ketrampilan gerak dasar permainan 

bola basket yaitu dengan melakukan Tembakan dua tangan dari dada, Tembakan 

dua tangan dari atas kepala, Tembakan satu tangan, Tembakan satu tangan dari 

atas kepala, dan Meloncat menghadap papan dengan sikap melompat, 

Secara kelompok siswa lekakukan permainan bola basket dengan peraturan 

sederhana  

Aspek yang dinilai  

Posisi tembakan dua tangan dari dada 

Posisi tembakan dua tangan dari atas kepala 
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Posisi tembakan satu tangan 

Posisi tembakan satu tangan dari atas kepala 

Awalan meloncat di depan papan/kotak pada tembok dengan sikap melompat 

Setiap aspek penilaian diberi skor 1 sampai 5, adapun nilainya adalah jumlah skor 

dibagi 4. Skor maksimal adalah 20 

Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian diberitahu hasil tes penilaian yang telah 

dilakukan. Agar mereka mengetahui kemampuan melakukan teknik dasar 

permainan bola basket. Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan konsep permainan bola basket. 

2.2.2 Siklus ke. I 

Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun scenario pembelajaran yang 

terdiri dari : 

Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) permainan bola basket melalui 

penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop 

Menyusul instrument tes ketrampilan bermain bola basket melalui penerapan 

model bermain sederhana dengan alat bantu holahop 

Menyusun lembar penilaian dan hasil pembelajaran 

Menyusun lembar observasi 

Menyiapkan lembar tes 

Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran 

Menyiapkan tempat pelaksanaan 
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Sosialisasi kepada subyek. 

Tahap pelaksanaan dan Observasi 

Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa baris, berdo’a, presensi, 

menginformasikan kompetensi dasar, tujuan yang hendak dicapai, indicator 

keberhasilan, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan pemanasan dan peregangan 

Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek penelitian dalam hal ini adalah siswa 

kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2011/2012, tentang bermain bola basket 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan ketrampilan gerak dasar permainan 

bola basket yaitu dengan melakukan Tembakan dua tangan dari dada , Tembakan 

dua tangan dari atas kepala, Tembakan satu tangan, Tembakan satu tangan dari 

atas kepala, dan meloncat di depan papan/kotak pada tembok dengan sikap 

melompat 

Secara kelompok siswa mekakukan kegiatan bermain bola basket melalui 

penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop 

Dilakukan sampai permainan selesai atau batas waktu yang telah ditentukan 

Guru memotivasi siswa 

Kegiatan Akhir 
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Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian diberitahu hasil tes penilaian yang telah 

dilakukan. Agar mereka mengetahui kemampuan teknik dasar permainan bola 

basket. Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan konsep teknik dasar permainan bola basket. 

 

2.3 Hipotesis Tindakan 

Melalui kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya maka dapat 

dirumuskan hipotesis tindakan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :       

“ Penggunaan bola karet (pentul) sebagai upaya menumbuhkan motifasi belajar 

anak dalam bermain bola basket pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 “ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penilaiannya (Suharni Arikunto, 2006 : 160). Metode 

penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitan. 

Berbobot tidaknya tergantung pada metode yang digunakan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sutrisno Hadi (2000 : 4), bahwa metode penelitian memberikan 

garis-garis yang cermat dan syarat-syarat yang benar untuk menjaga agar 

pengetahuan yang didapat dari suatu penelitian dapat mempunyai harga ilmiah 

setinggi-tingginya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah siswa kelas  VI Sekolah 

Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 

2011/2012, sebanyak 24 dengan rincian siswa 10 siswa putri dan 14 siswa putra,, 

yang nantinya akan dijadikan subyek penelitian tindakan kelas. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang dan sebagai latar penelitian 

yang hendak diteliti adalah siswa kelas  VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 
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kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar permainan bola 

basket melalui penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop 

pada siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik. 

Obyek penelitian tindakan kelas adalah harus tertuju atau mengenai hal-hal 

yang terjadi di dalam pembelajaran. Hal-hal yang dapat diamati sehubungan 

dengan setiap unsur pembelajaran tersebut antara lain (1) siswa itu sendiri, (2) 

guru yang sedang mengajar, (3) materi pelajaran terkait, (4) peralatan yang 

digunakan dalam pembelajaran, (5) hasil proses belajar mengajar, (6) lingkungan 

pembelajaran, (7) pengelolaan atau pengaturan yang dilakukan oleh peneliti 

sekolah.  

 

3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), penelitian tindakan 

kelas ini telah dilaksanakan pada bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Mei 

2012. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012, yang menggunakan 

sarana lapangan sekolah sebagai tempat pelaksanaan penelitian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas ini diantaranya : 

Tes praktik, observasi lapangan. Menurut H.E Mulyana (2009 : 183) data 

penelitian kumpulkan dan disusun melalui teknik pengumpulan data meliputi : 

Sumber data, Jenis data, Teknik pengumpulan data, pengumpulan data, dan 

instrument yang digunakan.  

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

terdiri dari (1) Tes : dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil 

pembelajaran siswa tentang bola basket, (2) Observasi : dipergunakan sebagai 

teknik untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan guru selama 

kegiatan pembelajaran penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu 

holahop untuk meningkatkan hasil pembelajaran kemampuan bola basket  pada 

siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten 

Pemalang tahun pelajaran 2011/2012, (3) Sedangkan alat pengumpul data yang 

digunakan penelitian adalah sebagai berikut : 

Secara terperinci teknik pengumpulan data pada penelitian dapat 

dideskripsikan dalam tabel berikut : 

No Jenis Data Subyek Teknik Pengumpulan 
Data Insrumen 

1 2 3 4 5 

1 

Aktivitas 

pembelajaran 

permainan 

bola basket 

Siswa 

Unjuk kerja ketrampilan 

bermain bola basket 

Tes ketrampilan 

permainan bola 

basket  
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melalui 

penerapan 

model 

bermain 

sederhana 

dengam alat 

bantu 

holahop 

 

Unjuk kerja hasil belajar 

permainan bola basket 

melalui penerapan model 

bermain sederhana 

dengam alat bantu 

holahop 

 

Pedoman observasi 

pelaksanaan 

kemampuan teknik 

dasar permainan 

bola basket  

2 

Hasil belajar 

permainan 

bola basket 

melalui 

penerapan 

model 

bermain 

sederhana 

dengam alat 

bantu 

holahop 

Siswa 

Afektif 

 

Skala sikap melalui 

observasi lapangan 

(sesuai dengan 

rubric penilaian 

aspek afektif pada 

RPP) 

Kognitif 

Soal tes (sesuai 

dengan rubric 

penilaian aspek 

kognitif  pada RPP) 

Psikomotor 

Unjuk kerja praktik 

yang meliputi 

kemampuan teknik 

dasar dan 
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kerampilan 

permainan bola 

basket 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi tentang 

keadaan siswa dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif yakni 

hasil pengukuran pembelajaran permainan bola basket hasil melalui penerapan 

model bermain sederhana dengam alat bantu holahop kelas VI Sekolah Dasar 

Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012. 

Sedangkan aspek kualitatif didasarkan atas hasil pengamatan dan catatan 

pembelajaran selama penelitian berlangsung 

Adapun pada metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Menurut Supandi         

(2008 : 104) yakni penelitian tindakan yang diawali dengan perencanaan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi 

tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi (reflecting), dan 

seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (criteria 

keberhasilan). Penjelasan pengenai alur penelitian tindakan tersebut dipaparkan 

melalui penjelasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) adalah tahap dimana dijelaskannya apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian itu dilakukan 

2. Penerapan tindakan (Action) adalah tahap implementasi atau pelaksanaan 

rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan sebelumnya. 
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3. Observasi dan Evaluasi Tindakan (observation and evaluation) adalah tahap 

pengamatan dan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan selama penelitian 

berlangsung. 

4. Refleksi (reflecting) adalah tahap pengungkapan kembali hasil observasi dan 

evaluasi dala penerapan tindakan dalam diskusi, sehingga dapat digunakan 

untuk merancang program penelitian siklus berikutnya. 

Keempat tahap yang telah dipaparkan diatas tersebut merupakan rancangan 

tindakan dalam satu siklus penelitian, pada siklus berikutnya rancangan program 

penelitian yang digunakan berpedoman pada hasil refleksi yang dihasilkan pada 

siklus sebelumnya, begitu seterusnya hingga target penelitian tercapai. 

Tahapan siklus pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dapat diterangkan 

melalui gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur Tahapan Siklus penelitian Tindakan Kelas 
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Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti 

dalam nenerapkan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan tindakan yang berlangsung 

secara terus menerus pada subyek penelitian 

Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara prosedurnya 

dilaksanakan secara partisipasif atau kolaborator antara (guru, dengan tim lainnya) 

bekerja sama, mulai dari tahap orientasi hingga penyusunan rencana tindakan 

dalam siklus pertama, diskusi yang bersifat analik kemudian dilanjutkan dengan 

refleksi-evaluatif atas kegiatan yang dilakukan pada siklus pertama, untuk 

kemudian mempersiapkan rencana modifikasi, koreksi atau pembetulan, dan 

menyempurnakan pada siklus berikutnya 

Tahapan 
Penelitian Uraian Kegiatan Penelitian 

Pra Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pelaksanaan dan observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa baris, 

berdo’a, presensi, menginformasikan kompetensi dasar, 

tujuan yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pemanasan dan 

peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek penelitian dalam 

hal ini adalah siswa kelas VI tentang prestasi permainan 

bola basket 

Pelaksanaan dan observasi 
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Siklus ke. I 

 

 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan 

ketrampilan gerak dasar permainan bola basket yaitu 

dengan melakukan Tembakan dua tangan dari dada (two 

handed set shoot), Tembakan dua tangan dari atas kepala 

(two handed over head set shoot), Tembakan satu tangan 

(one hand set shoot), Tembakan satu tangan dari atas 

kepala (one hand over head shoot), dan Meloncat 

menghadap papan dengan sikap melompat, 

Secara kelompok siswa lekakukan permainan bola basket 

dengan peraturan sederhana  

Aspek yang dinilai  

Posisi tembakan dua tangan dari dada 

Posisi tembakan dua tangan dari atas kepala 

Posisi tembakan satu tangan 

Posisi tembakan satu tangan dari atas kepala 

Awalan meloncat menghadap papan dengan sikap 

melompat 

Setiap aspek penilaian diberi skor 1 sampai 5, adapun 

nilainya adalah jumlah skor dibagi 4. Skor maksimal 

adalah 20 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian diberitahu 

hasil tes penilaian yang telah dilakukan. Agar mereka 

mengetahui kemampuan melakukan teknik dasar 

permainan bola basket. Dan siswa disuruh mengisi 

angket sikap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

konsep permainan bola basket. 

 

Tahap pelaksanaan dan Observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa baris, 
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berdo’a, presensi, menginformasikan kompetensi dasar, 

tujuan yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pemanasan dan 

peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek penelitian dalam 

hal ini adalah siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2011/2012, tentang bermain bola basket 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan 

ketrampilan gerak dasar permainan bola basket yaitu 

dengan melakukan Tembakan dua tangan dari dada , 

Tembakan dua tangan dari atas kepala, Tembakan satu 

tangan, Tembakan satu tangan dari atas kepala, dan 

Meloncat menghadap papan dengan sikap melompat 

Secara kelompok siswa mekakukan kegiatan bermain 

bola basket melalui penerapan model bermain sederhana 

dengan alat bantu holahop 

Dilakukan sampai permainan selesai atau batas waktu 

yang telah ditentukan 

Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Akhir. 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian diberitahu 

hasil tes penilaian yang telah dilakukan. Agar mereka 

mengetahui kemampuan teknik dasar permainan bola 

basket. Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan konsep teknik dasar 

permainan bola basket. 
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Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pelaksanaan dan Observasi 

1. Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi menyiapkan siswa baris, 

berdo’a, presensi, menginformasikan kompetensi dasar, 

tujuan yang hendak dicapai, indicator keberhasilan, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan pemanasan dan 

peregangan 

2. Kegiatan Inti 

Penilaian tahap pertama/pre tes (pra siklus) 

Untuk mengetahui kondisi awal subyek penelitian dalam 

hal ini adalah siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 

pelajaran 2011/2012, tentang permainan bola basket 

melalui penerapan model bermain sederhana dengan alat 

bantu holahop 

Pelaksanaan dan observasi 

Secara perorangan siswa mekakukan gerakan 

ketrampilan gerak dasar permainan bola basket yaitu 

dengan melakukan Tembakan dua tangan dari dada , 

Tembakan dua tangan dari atas kepala, Tembakan satu 

tangan, Tembakan satu tangan dari atas kepala, dan 

Meloncat menghadap papan dengan sikap melompat 

Secara kelompok siswa mekakukan kegiatan bermain 

bola basket melalui penerapan model bermain sederhana 

dengan alat bantu holahop 

Dilakukan sampai permainan selesai atau batas waktu 

yang telah ditentukan 

Guru memotivasi siswa 

3. Kegiatan Akhir 

Siswa dikumpulkan, dibariskan kemudian diberitahu 
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Observasi 

 

 

 

 

 

 

Refleksi 

hasil tes penilaian yang telah dilakukan. Agar mereka 

mengetahui kemampuan teknik dasar permainan bola 

basket. Dan siswa disuruh mengisi angket sikap dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan konsep teknik dasar 

permainan bola basket. 

 

Kegiatan observasi dilakukan selama pelaksanaan 

pembelajaran permainan bola basket melalui penerapan 

model bermain sederhana dengan alat bantu holahop oleh 

kolaborator kolaborator yang bertindak sebagai observer. 

Setiap kemajuan yang terjadi pada siswa maupun suasana 

kelas dicatat 

 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peneliti dan 

kolaborator melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus 

II dan menyusun rencana ulang untuk memasuki siklus III. 

Tetapi jika pada akhir siklus II ini telah terjadi pencapaian 

indicator akhir, maka siklus III tidak diperlukan lagi. Akhir 

siklus II ini peneliti dan kolaborator melakukan refleksi 

secara komprehensif dan membuat kesimpulan analisis 

bahwa action/tindakan yang dilakukan telah berhasil 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran pendidikan 

jasmani. 

 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan dua 

jenis data yaitu : Pertama, data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat 

dianalisis secara deskriftif. Misalnya mencari nilai rata-rata, presentase 

keberhasilan belajar, dan lain-lain. Kedua, data kualitatif yaitu data yang berupa 
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informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang tingkat pemahaman 

siswa terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (Afektif) aktivitas siswa mengikuti 

pembelajaran, perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motifasi belajar 

dan sejenisnya, dapat dinilai secara kualitatif (Suharsimi Arikunto, Suhardjono 

dan Supardi, 2009 : 131) 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari : 

3.7.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman 

guru dalam mengajar dan disusun untuk setiap pertemuan. Masing-masing RPP 

berisi kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. 

1.7.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar permainan bola basket melalui penerapan model 

bermain sederhana dengan alat bantu holahop dilihat dari aspek kognitif, afektif, 

psikomotor, dan fisik. Dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran bola basket melalui 
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penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop. Selain itu peneliti 

juga mengunakan insrumen ketramilan gerak dasar bola basket untuk siswa. 

1.7.2 Tes Praktik 

Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dlam memahami materi yang 

sudah diajarkan. Tes ini merupakan ter ketrampilan atau dengan kata lain adalah 

tes psikomotor. Dalam penelitian ini tes praktiknya adalah rangkaian gerak dasar 

permainan bola basket yaitu dengan melakukan tembakan dua tangan dari dada , 

tembakan dua tangan dari atas kepala, tembakan satu tangan, tembakan satu 

tangan dari atas kepala, dan meloncat menghadap papan dengan sikap melompat 

yang dilakukan dalam bentuk model pembelajaran bermain bola basket melalui 

penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop. 

1.7.3 Angket atau kuesioner (questionnaire) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. 

Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai 

dengan presepsinya. 

 

3.8 Analisa Data 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa 
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deskriftif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan 

atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran bola 

basket melalui penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu holahop. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : 

3.8.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriftif persentase dengan menentukan presentase 

ketuntasan belajar dan mean (rerata) kelas. Adapun penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk persentase dan angka.  

Rumus untuk menghitung persentase ketuntasan belajar adalah : 

P =    X  100% 

Rumus untuk menghitung nilai rata-rata adalah : 

R =  

Keterangan : 

R    = Nilai rata-rata 

  = Jumlah semua nilai siswa 

 = Jumlah Siswa 

( Zainal Aqib, 2008 : 42) 

Perhitungan persentase dengan menggunakan rumus diatas harus sesuai dengan 

memperhatikan kreteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh guru pendidikan 
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jasmani olahraga dan kesehatan pada sampel siswa dalam penelitian yaitu Sekolah 

Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun 2012. Yang 

dikelompokan ke dalam dua kategiori yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan kreteria 

sebagai berikut : 

Kreteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 70 Tuntas 

< 70 Tidak Tuntas 

Tabel 3.1 Kreteria Ketuntasan Minimal Penjasorkes 
(Depdiknas, Rancangan Hasil Belajar 2006) 

 

3.8.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil belajar siswa dan hasil observasi 

ketrampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar permainan 

bola basket melalui penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu 

holahop.  

Data kualitatif dipaparkan dalam kalimat yang dipisahkan menurut ketegori 

untuk memperoleh kesimpulan, 

( Zainal Aqib, 2008 : 42) 

Tingkat Keberhasilan % Arti 

≥ 80% Sangat Tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat Rendah 

Tabel 3.2 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 
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(Zainal Aqib, 2008 : 41) 
 

Pencapaian tujuan 
pembelajaran Kualitatif Tingkat keberhasilan 

pembelajaran 

85 – 100 % Sangat Baik (A) Berhasil 

65 – 84 % Baik (B) Berhasil 

55 – 64 % Cukup (C) Tidak Berhasil 

0 – 54 % Kurang (D) Tidak Berhasil 

Tabel 3.3 Kreteria Keberhasilan Belajar Siswa dalam % 
(Zainal Aqib, 2008 : 161) 

 

3.9 Indikator Keberhasilan Belajar 

Penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengukur sejauhmana hasil 

belajar permainan bola basket melalui penerapan model bermain sederhana 

dengan alat bantu holahop, dan untuk mengetahui serta mengukur sejauhmana 

aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk 

melihat hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran dapat dilihat dari 

pencapaian hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan hasil dari 

pembelajaran melalui penerapan model bermain sederhana dengan alat bantu 

holahop yaitu 80 % dapat dikatakan berhasil tuntas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Penelitian Pada Siklus I 

Penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 03 Belik  

kecamatan Belik kabupaten Pemalang pada siswa kelas VI, merupakan penelitian 

tindakan kelas (classroom action research). Penelitian tindakan yang telah 

dilakukan ini terdiri dari dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari empat tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus pertama 

dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 dengan alokasi waktu 2 X 35 menit dan 

Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 202 dengan alokasi waktu 2 X 35 

menit. Pada pelaksanaan siklus pertama peneliti menyampaikan materi tentang 

permainan bola basket yang dilakukan melalui penggunaan bola karet (pentul). 

Setelah melaksanakan siklus pertama, peneliti bersama-sama rekan guru 

yang bertindak sebagai kolaborator yang menjadi pengamat, melakukan diskusi 

dan refleksi. 

Tabel 4.1. Hasil penelitian aktivitas peneliti dan siswa pada siklus pertama 

No Aspek Penelitian Hasil 
Penelitian 

Indikator 
Ketercapaian 

1 

Aktivitas peneliti dalam mengajar gerak 

permainan bola basket melalui penerapan 

penggunaan bola karet (pentul) 

75% 80 % 
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2 

Aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerakan permainan bola 

basket melalui penerapan penggunaan 

bola karet (pentul) 

66.6 % 80 % 

 

Berdasarkan pada hasil perhitungan siklus pertama pencapaian per gerak 

dasar pada siswa kelas VI yang berjumlah 24 dengan rincian siswa 10 siswa putri 

dan 14 siswa putra rata-rata pencapaian hanya 58% masih dibawah pencapaian 

target yang ditetapkan yaitu 80%. Sehingga peneliti harus melanjutkan 

pembelajaran perbaikan ke siklus selanjutnya.  

Grafik 4.1. Hasil penelitian aktivitas peneliti dan siswa pada siklus pertama 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Hasil Refleksi Pada Siklus Pertama 

Setelah  melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik, yaitu 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), persiapan sarana dan prasarana serta 
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sumber pembelajaran, instrumen penelitian yang berupa checklist analisa gerak 

dasar dan lembar observasi aktivitas pembelajaran terhadap peneliti dan siswa 

yang sudah diberi petunjuk dengan jelas. Tetapi hasil belajar siswa pada siklus I 

belum mencapai kompetensi yang diharapkan karena benyak permasalahan yang 

muncul pada sehingga penelitian dilanjutkan pada penelitian siklus ke II. 

 

4.1.3. Hasil Penelitian Pada Siklus Kedua 

Penelitian yang dilakukan pada siklus kedua juga terdapat empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan atau tindakan, pengamatan, dan refleksi. Setelah 

melaksanakan dan menyelesaikan siklus kedua, peneliti bersama rekan guru yang 

bertindak sebagai kolaborator melakukan pengamatan dan diskusi mengenai 

pelaksanaan tindakan pada siklus kedua, setelah melakukan perhitungan, maka 

diperoleh hasil persentase dalam pembelajaran terhadap aktivitas peneliti dan 

siswa seperti terlihat pada tabel. 

Tabel 4.2. Hasil Penelitian Aktivitas Peneliti dan Siswa Pada Siklus Kedua 

No Aspek Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

Indikator 

Ketercapaian 

1 

 

Aktivitas peneliti dalam mengajar gerak 

permainan bola basket melalui penerapan 

penggunaan bola karet (pentul) 

83.3 % 80 % 

2 

 

Aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerakan permainan bola 

basket 

80 % 80 % 
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Dari tabel 4.2 di atas pada siklus kedua mengalami peningkatan 8.3%, yaitu 

mencapai 83.3%. pencapaian 83.3% sudah dikatakan berhasil dalam melakukan 

proses pembelajaran karena standar ketercapaiannya adalah 80%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam mengajar peneliti sudah sesuai dengan skenario 

pembelajaran atau RPP 

Grafik 4.2. Hasil Penelitian Aktivitas Peneliti dan Siswa Pada Siklus Kedua 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Hasil refleksi pada siklus kedua 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua dalam pembelajaran gerakkan permainan bola basket berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan skenario pembelajaran, sedangkan pada tahap 

tindakan peneliti sudah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada siklus 

pertama dan pada siklus kedua ini ada peningkatan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerakkan permainan bola basket dan aktivitas peneliti 

dalam mengajar melalui pendekatan penggunaan bola karet (pentul) 

Dari hasil diskusi yang dilakukan peneliti dengan guru kolaborator pada 

siklus kedua, mengenai kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan pada 
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siklus pertama. Pada siklus kedua ini kelemahan yang dialami pada saat siklus 

kedua terlah terpecahkan. Guru kolaborator berserta peneliti telah menyimpulkan 

bahwa hasil refleksi pada siklus kedua yaitu, hasil perencanaan, tindakan, 

pengamatan yang dilakukan peneliti siklus kedua ini sudah dikatakan berhasil dan 

pembelajaran gerakkan permainan bola basket atau gerak multilateral yang 

dilakukan telah tercapai baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor dan tidak 

perlu melanjutkan ke siklus berikutnya. 

 

4.1.5 Perbandingan hasil belajar antar siklus 

Siklus pertama adalah langkah awal dalam melaksanakan tindakan 

pembelajaran yang dilakukan peneliti bersama kolaborator. Siklus pertama ini, 

dilaksanakan pada saat proses pembelajaran pendidikan jasmani berlangsung. 

Tujuan diadakannya penelitian diantaranya pada pelaksanaan siklus pertama ini 

yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar gerakkan permainan bola basket 

yang diantarannya adalah kecepatan, ketepatan, perkenaan, kelincahan, dan 

keseimbangan yang semuanya dilakukan dengan penggunaan bola karet (pentul). 

Cara penilaiannya yaitu peneliti dan kolaborator melihat dan menilai analisis 

gerakkan permainan bola basket siswa dengan menggunakan instrumen penelitian 

yang sudah dibuat. Dengan cara menilai hasil gerakan maka pembelajaran dapat 

dikategorikan tuntas dan tidak tuntas. Dengan penilaian terhadap aktivitas siswa, 

peneliti bersama kolaborator dapat mengambil kesimpulan bahwa dari semua 

ranah dapat terpenuhi. Untuk melihat hasil belajar gerakkan permainan bola 

basket meningkat dan tidak meningkat maka ditetapkan pencapaian standarisasi 
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pembelajaran yaitu 73 % sudah tercapai atau dikatakan tuntas. Maka berdasarkan 

pada hasil perhitungan siklus pertama pencapaian per gerak dasar pada siswa 

kelas VI yang berjumlah 24 dengan rincian siswa 10 siswa putri dan 14 siswa 

putra rata-rata pencapaian hanya 58% masih dibawah pencapaian target yang 

ditetapkan yaitu 80%. Dari analisis gerakkan permainan bola basket dikatakan 

tuntas karena pencapaian hasil belajar mencapai > 80%, dari perhitungan 

rangkaian gerakan permainan bola basket, dan tidak dikatakan tuntas karena < 

80%. Penilaian dilakukan dengan melihat hasil observasi yang dilakukan oleh 

pengamat I dan pengamat II, yaitu penilaian terhadap guru dalam pembelajaran 

gerakan permainan bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul) yang 

mencapai 75%. dan penilaian pembelajaran untuk aktivitas siswa mencapai 

66.6%. dari penilaian hasil pembelajaran tersebut, belum dikategorikan tuntas, 

karena belum melampaui indikator ketercapaian yaitu 80%. Sehingga peneliti 

harus melanjutkan pembelajaran perbaikan ke siklus selanjutnya yaitu siklus ke 

dua untuk mencapai target indikator ketercapaian aktivitas pembelajaran peneliti 

dan siswa yang sudah ditentukan peneliti. 

4.1.5.1. Aktivitas Peneliti dalam mengajar gerakan permainan bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) 

4.3.  Perbandingan hasil siklus pertama dengan hasil siklus kedua pada 

pelaksanaan pembelajaran oleh peneliti. 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 75 % 

2 Kedua 83.3 % 
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Berdasarkan pengamatan oleh observer atau pengamat yang dilakukan oleh 

guru pendidikan jasmani, aktivitas peneliti dalam mengajar gerakkan permainan 

bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul) mengalami kenaikan dari 

siklus pertama ke siklus kedua seperti terlihat pada tabel 4.3. 

Dari tabel 4.3 di atas, terlihat aktivitas peneliti dalam mengajar pada siklus 

pertama mencapai 75%, sedangkan pada siklus kedua mengalami peningkatan 

8.3%, yaitu mencapai 83.3%. pencapaian 83.3% sudah dikatakan berhasil dalam 

melakukan proses pembelajaran karena standar ketercapaiannya adalah 80%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mengajar peneliti sudah sesuai dengan 

skenario pembelajaran atau RPP. 

4.1.5.2. Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran gerakan permainan bola 

basket melalui penggunaan bola karet (pentul). 

Tabel 4.4. Perbandingan hasil siklus pertama dan kedua pada 
                 pelaksanaan pembelajaran oleh siswa. 
 

No Siklus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Pertama 66.6 % 

2 Kedua 80.0 % 

Dari tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa siklus pertama aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerakkan permainan bola basket mencapai 66.6 %, 

sedangkan pada siklus kedua mengalami kenaikan 13.4% yaitu mencapai 80.0%. 

pencapaian 80.0% sudah dikatakan berhasil dalam upaya peningkatan aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran gerakkan permainan bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul), dan ini artinya tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dan semua ranah dapat tercapai. 
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4.1.5.3. Nilai rata-rata peserta didik 

Penilaian rata-rata hasil belajar gerakkan permainan bola basket pada siklus 

pertama dan kedua dapat diketahui dengan penilaian gerak per aspek gerak dasar. 

Peningkatan pembelajaran pada aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran gerak dasar permainan bola basket ini dilakukan dengan cara 

melihat ketuntasan gerakan yang dilakukan oleh 24 siswa kelas VI. Ada lima 

aspek penilaian dalam gerakkan permainan bola basket yaitu kecepatan, 

ketepatan, perkenaan, kelincahan, dan keseimbangan. Dari ke lima item gerak 

dasar tersebut diperoleh hasil pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil belajar gerak dasar permainan bola basket siklus pertama dan 

siklus kedua. 

Siklus Kecepatan Ketepatan Perkenaan Kelincahan Keseimbangan 

Pertama 75% 58% 64% 68% 69% 

Kedua 90% 75% 82% 83% 76% 

Grafik 4.3. Hasil belajar gerak dasar permainan bola basket siklus pertama dan 

siklus kedua 
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Pada siklus pertama perolehan nilai siswa untuk gerakan kecepatan 

mencapai 75%, yang terdiri dari 8% untuk 2 siswa yang belum tuntas, untuk 

ketepatan 58% yang terdiri dari 33% untuk 8 siswa yang belum tuntas. Untuk 

perkenaan mencapai 64% , yang terdiri dari 29% untuk 7 siswa yang belum 

tuntas, Untuk kelincahan mencapai 68% , yang terdiri dari 25% untuk 6 siswa 

yang belum tuntas, Untuk keseimbangan mencapai 69% , yang terdiri dari 21% 

untuk 5 siswa yang belum tuntas. 

Nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus pertama yaitu 67% dan 

dikategorikan belum tuntas. Dan pembelajaran tersebut belum maksimal dari 

semua asper gerakan belum mencapai kategori yang ditetapkan yaitu 73%. Maka 

dari itu peneliti berusaha memperbaiki pada pembelajaran siklus kedua. Dan hasil 

pembelajaran gerak permainan bola basket pada siklus kedua nilai rata- rata 

mencapai 81%, ini bisa dikatakan tuntas karena telah melebihi kreteria ketuntasan 

yang telah ditetapkan yaitu 73%. Untuk aspek kecepatan mencapai 90%, yang 

terdiri dari 8% untuk 2 siswa yang belum tuntas, untuk ketepatan 75% yang terdiri 

dari 13% untuk 3 siswa yang belum tuntas. Untuk perkenaan mencapai 82% , 

yang terdiri dari 13% untuk 3 siswa yang belum tuntas, Untuk kelincahan 

mencapai 83% , yang terdiri dari 17% untuk 4 siswa yang belum tuntas, Untuk 

keseimbangan mencapai 76% , yang terdiri dari 17% untuk 4 siswa yang belum 

tuntas. 

Jadi pada siklus kedua mengalami peningkatan dalam belajar gerak 

permainan bola basket mencapai 81% dan untuk siklus pertama hanya mencapai 

67%, dengan demikian pembelajaran pada siklus kedua mengalami peningkatan 
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sebesar 14%. Pencapaian hasil belajar gerak permainan bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) mempunyai kreteria yang sangat tinggi, 

diketegirikan berhasil atau tuntas karena nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus 

kedua sudah mencapai indikator ketercapaian yang ditetapkan dalam SKBM serta 

mempunyai kualifikasi sangat baik (A) . 

Grafil 4.3. Hasil belajar gerak dasar permainan bola basket siklus pertama dan 

siklus kedua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Pembahasan Siklus Pertama 

Setelah  melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus pertama tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan baik, yaitu 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), persiapan sarana dan prasarana serta 



55 

 

 

sumber pembelajaran, instrumen penelitian yang berupa checklist analisa gerak 

dasar dan lembar observasi aktivitas pembelajaran terhadap peneliti dan siswa 

yang sudah diberi petunjuk dengan jelas. 

Sedangkan pada tahap tindakan peneliti mengalami beberapa permasalahan 

yang harus diselesaikan dalam pembelajaran siklus I adalah sebagai berikut : 

1. Dalam mengelola kelas, dalam menjelaskan dan menyampaikan materi kepada 

siswa masih kurang maksimal sehingga dalam pelaksanaan tindakan masih 

banyak siswa yang belum mengetahui alur dari rangkaian gerakan permainan 

bola basket tersebut,  

2. Kedisiplinan dalam mengelola waktu masih belum tertata rapi.  

3. Sarana dan prasarana juga masih ada kekurangan, yaitu dalam pengadaan 

bahan bola basket pada saat melakukan gerakan permainan bola basket. 

4. Dianjurkan untuk memberikan ide-ide kreatif untuk mendapatkan perhatian 

siswanya, sehingga siswa dapat dikondisikan dengan baik sesuai dengan apa 

yang tercantum pada RPP.  

5. Peneliti juga harus terampil dalam membimbing siswa untuk lebih aktif dalam 

mengikuti pembelajaran.  

6. Peneliti harus mengubah metode pembelajaran pada siklus pertama yang 

dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya. 

7. Sarana yang digunakan pada siklus kedua harus efektif dan menarik lagi bagi 

siswa. Perubahan sarana bola bola diganti dengan berbagai penggunaan bola 

karet (pentul).  
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8. Untuk meningkatkan interaksi dengan siswa serta meningkatkan kedisiplinan 

pada siswa, harapannya tidak ada siswa yang bermain sendiri selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

4.2.2. Pembahasan Siklus Kedua 

Setelah melakukan diskusi dengan guru kolaborator, tahap perencanaan 

pada siklus kedua dalam pembelajaran gerakkan permainan bola basket berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan skenario pembelajaran, sedangkan pada tahap 

tindakan peneliti sudah mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada siklus 

pertama dan pada siklus kedua ini ada peningkatan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran gerakkan permainan bola basket dan aktivitas peneliti 

dalam mengajar melalui pendekatan penggunaan bola karet (pentul) 

Dari hasil diskusi yang dilakukan peneliti dengan guru kolaborator pada siklus 

kedua, mengenai kelemahan proses pembelajaran yang dilakukan pada siklus 

pertama. Pada siklus kedua ini kelemahan yang dialami pada saat siklus kedua 

terlah terpecahkan. Guru kolaborator berserta peneliti telah menyimpulkan bahwa 

hasil refleksi pada siklus kedua yaitu, hasil perencanaan, tindakan, pengamatan 

yang dilakukan peneliti siklus kedua ini sudah dikatakan berhasil dan 

pembelajaran gerakkan permainan bola basket atau gerak multilateral yang 

dilakukan telah tercapai baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor dan tidak 

perlu melanjutkan ke siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data dan refleksi pada tiap siklus, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut : 

5.1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

Penggunaan bola karet (pentul) sebagai upaya menumbuhkan motifasi belajar 

anak dalam bermain bola basket pada anak kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 

Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012 “, dapat 

meningkatkan hasil belajar, minat dan motivasi siswa, suasana kelas pun menjadi 

lebih menyenangkan, serta siswa menjadi tidak jenuh, sehingga kemampuan siswa 

dalam pembelajaran permainan bola basket lebih meningkat. Dari hasil analisis 

yang diperoleh, terdapat peningkatan pada hasil belajar siswa dari kondisi awal ke 

siklus 1 dan siklus 2 dalam mengajar gerakkan permainan bola basket melalui 

penggunaan bola karet (pentul) pada siklus pertama 75 %, sedang pada siklus 

kedua setelah melakukan perbaikan pada RPP, aktivitas peneliti dalam mengajar 

mencapai 83.3%. Pada siklus kedua ini mengalami kenaikan sebesar 8.3%. 

Mengacu pada indikator ketercapaian aktivitas peneliti dalam mengajar dan 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 80%, dan hasil dari siklus 

kedua dikatakan berhasil dan mempunyai kualifikasi sangat baik (A). Aktivitas 

siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan bola basket melalui modifikasi 

alat pembelajaran mencapai 66.6 %, sedangkan pada siklus kedua setelah 

melakukan perubahan skenario pembelajaran di RPP, aktivitas siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran mencapai 80.0 %, hal ini berarti ada kenaikan sebesar 

13.4% pada pelaksanaan siklus kedua. Pengamatan dilakukan oleh guru 

kolaborator dan peneliti dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Hasil 

pengamatan tersebut sudah mencapai ketuntasan pada siklus kerdua sebesar rata-

rata nilai pencapaian 66% dengan kategori baik (B), sedangkan pada siklus kedua 

tingkat keberhasilan belajar gerak permainan bola basket 81% dengan kategori 

sangat baik (A) 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi siswa 

Meningkatkan semangat belajar siswa dalam kondisi dan keadaan apapun, 

ketahuilah bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan menjadikan diri siswa 

lebih berprestasi, serta kembangkanlah potensi dan skill sesuai dengan apa yang 

disukai.  

5.2.2. Bagi Guru 

Galilah ide-ide yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar, ciptakanlah pembelajaran yang praktis, aktif, inovatif, efektif, 

dan menyenangkan, gembira dan berbobot. Dalam mengajar guru harus 

mempunyai tujuan agar sumua ranah dalam pembelajaran dapat terpenuhi. 
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Lampiran : 1 

Lembar Pengamatan Ketrampilan Guru Selama Pembelajaran  

Permainan bola basket 

 

SIKLUS I 

 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator ketrampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

2. Melaksanakan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan 

3. Memberikan gambaran sekilas 

tentang kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

√    

2. Ketrampilan 

menjelaskan 

1. Guru menjelaskan meteeri yang 

akan diajarkan 

2. Guru menggunakan media/alat 

bantu dalam menjelaskan 

√    
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3. Ketrampilan 

mengadakan 

variasi metode 

pembelajaran 

(menggunakan 

strategi 

pendekatan 

bermain) 

1. Menggunakan metode/strategi 

pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif 

2. Menerapkan model pembelajaran 

sesuai dengan langkah-

langkahnya (pendekatan bermain) 

3. Menggunakan media dalam 

pembelajaran 

 √   

4. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

1. Guru memberikan penjelasan 

materi kepada beberapa siswa 

yang belum paham. 

2. Guru membantu siswa dalam 

melakukan gerak 

3. Guru membimbing siswa dalam 

kelompok untuk melakukan 

gerakkan sesuai dengan perintah 

yang diberikan. 

 √   

5. Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

1. Guru membuat kelompok secara 

heterogen 

2. Guru dapat melakukan 

penguasaan kelas 

3. Guru memberikan hukuman bagi 

siswa yang gaduh/bermain sendiri 

 √   

6. Ketrampilan 

bertanya 

1. Guru memberikan pertanyaan 

sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan 

2. Guru memberikan pertanyaan 

dengan menunjuk salah satu 

siswa 

 √   
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3. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika 

belum jelas 

7. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

1. Guru memberikan respon secara 

verbal (misal :bagus, pintar, luar 

biasa) kepada siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan/yang 

bertanya 

2. Guru memberikan reward 

(hadiah) kepada siswa yang 

mendapat poin terbanyak dan 

kelompok yang menang 

 √   

8. Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

1. Menyimpulkan meteri 

pembelajaran bersama siswa. 

2. Memberikan evaluasi 
 √   

 

Skor maksimal : 24 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan guru : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan guru : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan guru : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan guru : 00 – 54 % = Kurang (D) 

 

Belik,       Mei 2012 

Observer, 

 

 

Triyono,S.Pd 
NIP. 19620610 198304 1 005 
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Lampiran : 2 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Selama Pembelajaran Permainan bola basket 

 

SIKLUS I 

 

Petunjuk : 

4. Cermatilah indikator ketrampilan siswa. 

5. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

6. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

9. Analisa 

mengikuti 

pembelajaran 

4. Memperhatikan penjelasan dari 

guru dengan sungguh-sungguh 

5. Tidak bermain sendiri 

6. Mampu menjawab dengan 

spontan pertanyaan dari guru 

 √   

10. Siswa 

aktif bertanya 

3. Siswa bertanya 1 kali 

4. Siswa bertanya lebih dari 1 kali 

5. Sikap siswa yang baik dalam 

menyampaikan pertanyaan 

 √   

11. Siswa 

aktif 

menjawab 

pertanyaan 

4. Siswa menjawab pertanyaan 1 

kali 

5. Siswa menjawab pertanyaan lebih 

dari 1 kali 

6. Jawaban siswa sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan 

 √   
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12. Siswa 

melakukan 

gerakkan 

dengan 

pendekatan 

bermain 

4. Sumua siswa dalam kelompok 

ikut bermain/mempraktikkan 

gerakan/kegiatan. 

5. Siswa melakukan serangkaian 

gerakkan dengan penerapan 

modifikasi sesuai dengan perintah 

6. Siswa berusaha melakukan 

rangkaian gerakkan untuk 

mendapatkan nilai atau skor yang 

terbaik. 

 √   

13. Memiliki 

perasaan 

senang dalam 

proses 

pembelajaran 

4. Siswa merasa senang dengan 

model penerapan modifikasi 

pembelajaran yang diterapkan 

5. Siswa bersemangat dalam 

melakukan rangkaian 

gerakkan/kegiatan 

 √   

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan siswa : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan siswa : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan siswa : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan siswa : 00 – 54 % = Kurang (D) 

Belik,       Mei 2012 

Observer, 

 

Triyono,S.Pd 
NIP. 19620610 198304 1 005 
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Lampiran : 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

 

Sekolah   : Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas    : VI (enam) 

Alokasi Waktu  : 2  x 35 Menit 

Materi    : Permainan Bola Basket  

 

A. Standar Kompetensi (SK) 

Mempraktekan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dengan peraturan 

yang dimodifikasi serta nilai yang terkandung didalamnya 

 

B. Kompetensi dasar (KD) 

Mempraktekan variasi gerak dasar kedalam modifikasi permainan bola besar 

serta nilai kerjasama, sportivitas dan kejujuran 

Memiliki kemampuan melalui ketrampilan permainan bola basket, melalui 

penerapan bermain lomba bola dapat melakukan ketrampilan permainan bola 

basket. 

 

C. Indikator. 

Kognitif: 

Produk 

1. Menjelaskan tentang operan ayunan bawah pada permainan bola basket 

2. Menjelaskan cara menangkap bola pada permainan bola basket 

3. Menjelaskan cara menembak dua tangan pada permainan bola basket 

4. Menjelaskan cara bermain modifikasi peraturan sederhana dengan alat bantu 

holahop 

Proses. 

5. Siswa mengerti tentang operan ayunan bawah pada permainan bola basket 

6. Siswa memahami cara menangkap bola pada permainan bola basket 
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7. Siswa mengerti cara menembak dua tangan pada permainan bola basket 

8. Siswa mengerti cara bermain modifikasi peraturan sederhana dengan alat 

bantu holahop 

Afektif. 

Perilaku Beerkarakter : 

9. Disiplin saat melakukan kegiatan bermain dilapangan  

10. Mempunyai rasa sportifitas dalam pembelajaran 

Ketrampilan Sosial : 

11. Kerjasama yang baik dalam melakukan kegitan 

12. Menjadi pendengar yang baik dalam pembelajaran 

13. Berani bertanya dan berpendapat 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif. 

Produk. 

1. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda siswa dapat 

memilih jawaban benar sesuai kunci jawaban  

2. Tanpa melakukan gerakan, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-

kata/kalimat sendiri tahapan-tahapan gerakan sesuai kunci jawaban 

3. Dengan diberikan beberapa gambar/poster, siswa dapat menjelaskan (kata-

kata sendiri) sesuai kunci jawaban 

Proses. 

4. Diberikan memahami apa yang dijawab melalui soal bentuk pilihan ganda  

5. Siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan gerakan yang dilakukan 

6. Siswa dapat menjelaskan arti gambar yang titunjuk 

 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

7. Pada saat melakukan kegiatan,siswa menunjukkan sikap disiplin,  

8. Pada saat melakukan unjuk kerja siswa menujukkan sikap kesungguhan,  
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Ketrampilan Sosial 

9. Siswa dapat menjaga kebersihan dan keselamatan dengan saling 

memperhatikan teman dan bekerja sama dalam kelompok selama kegiatan 

berlangsung. 

10. Pada saat mengikuti penjelasan guru, siswa dapat menjadi pendengar yang 

baik.  

11. Pada saat mengikuti penjelasan guru atau praktik kegiatan, siswa dapat 

berani bertanya atau berpendapat. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Permainan Bola Basket 

1. Operan ayunan bawah  

Sikap awal : 

∼ Pegang bola dengan satu tangan sedemikian rupa sehinga bola terletak di 

samping pinggang dengan kedua tangan. 

∼ Salah satu kaki ke depan (kaki yang berlawanan dengan tangan yang 

melemparkan bola) 

∼ Badan agak condong ke depan  saat melempar bola 

∼ Lemparkan bola ke depan dengan diakhiri gerakan lecutan pergelangan 

tangan dan jari-jari tangan sehinga telapak tangan menghadap ke depan 

∼ Arahkan bola setinggi dada penerima.  

 

 

 

 

 

 

2. Menangkap bola 

Menangkap bola dapat dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan, baik 

dalam keadaan berhenti, berjalan maupun dalam keadaan berlari. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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3. Tembakan dua tangan 

Sikap awal : 

∼ Kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan badan tegak. 

∼ Bola dipegang oleh kedua tangan di depan atas dahi, kedua siku ditekuk 

∼ Pandangan ke arah samping 

Sikap melepaskan bola : 

∼ Dorong bola dengan kedua tangan dambil meluruskan siku dan lutut 

∼ Pada waktu melepaskan bola, jari-jari tangan dan pergelangan tangan ikut 

membantu dengan cara menggerakkan ke arah depan bawah 

∼ Arahkan bola menuju ring melengkung (parabola) 

Sikap akhir : 

∼ Kedua kaki agak berjingkat, kedua lengan lurus, dan telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

∼ Untuk lebih jelasnya tenbakan dua tangan dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
 

4. Bermain peraturan sederhana dengan modifikasi alat 

∼ Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

∼ Untuk menjadi pemenang dalam satu pertandingan harus melawan satu 

kelompok lain 
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∼ Pemain merebut bola untuk bisa memasukkan bola ke ring (holahop) yang 

dipegangi oleh teman kelompok sendiri 

∼ Pemain pada saat memegang bola tidak boleh berjalan/berlari saat 

membawa bola  

∼ Pada saat bola dopegang oleh pemain maka pemain lawan hanya boleh 

menghalang-halangi dan tidak boleh merebut bola (kontak body) 

∼ Kiper/siswa yang memegangi holahop yaitu teman kelompok sendiri 

(kiper berdiri ditengah-tengah garis belakang lapangan lawan. 

∼ Pemain berusaha memasukkan bola ke dalam ring/holahop yang dipegang 

teman sendiri 

∼ Ukuran lapangan disesuaikan dengan situasi kondisi lapangan yang ada 

 
F. Metode Mengajar 

1. Model 

Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung 

2. Metode 

Pemberian tugas, reciprocal (timbal balik) 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Metode 

 

Pembukaan 

∼ Berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi 

∼ Memberikan motivasi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

∼ Pemanasan 

∗ Permainan kecil melempar tangkap 

bola pentul dalam arena lapangan  

 

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertanyaan. 

2. Ceramah 

3. Demontrasi 

4. latihan 
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∗ Peregangan statis otot leher, bahu, 

lengan, tangan pinggang, dan kaki 

Inti Pembelajaran 

Exploration 

Guru menyampaikan gambaran sedikit 

tentang materi yang akan disampaikan 

 

 

2 

Ellaborasi 

∼ Guru memberikan contoh gerakan-

gerakan teknik dasar operan ayunan 

bawah, menangkap bola, dan tembakan 

dua tangan 

∼ Guru membagi bola pentul pada seluruh 

siswa. 

∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan operan ayunan 

bawah dengan jarak 3 meter 

 

 

 

∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan gerakan menangkap 

bola dengan jarak 3 meter 

 

 

 

∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan gerakan tembakan 

dua tangan ke dalam lingkaran holahop 

yang dipegang teman dengan jarak 3 

meter 

 

50 
menit  
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∼ Guru memberikan penjelasan bermain 

bola basket dengan peraturan sederhana 

memakai bola pentul dan alat bantu 

holahop 

∼ Guru membagi kelompok. 

 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

∼ Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

∼ Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 

Penutup 

Pendinginan, berbaris, evaluasi proses 

pembelajaran, tanya jawab, berdo’a, dan 

siswa dibubarkan 

 

10 
menit  

 

H. Sumber Belajar 

1. Perangkat (Silabus, RPP, Lembar Prasensi dan Lembar Penilaian) 

2. Abdul Rohim, 2008 “Olahraga Bola Basket”. CV. Aneka Ilmu 

3. Endang Widyastuti, Agus Suci. 2010. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan untuk SD dan MI kelas VI 
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I. Penilaian 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

1. Kemampuan melakukan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

2. Kemampuan melakukan cara menangkap bola pada 

permainan bola basket 

3. Kemampuan melakukan tembakan dua tangan pada 

permainan bola basket  

4. Kemampuan melakukan model bermain modifikasi 

peraturan sederhana dengan alat bantu holahop 

   

II Aspek Afektif    

 

1. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama 

2. Menghargai teman dan lawan 

3. Menghargai kinerja teman 

4. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

5. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

 

   

III Aspek Psikomotor    

 

1. Dapat melakukan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

2. Dapat melakukan cara menangkap bola pada permainan 

bola basket 

3. Dapat melakukan tembakan dua tangan pada permainan 

bola basket  

4. Dapat melakukan model bermain modifikasi peraturan 

sederhana dengan alat bantu holahop 
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IV Aspek Fisik    

 

1. Kecepatan  

2. Ketepatan 

3. Perkenaan 

4. Kelincahan 

5. Keseimbangan 

   

 

Belik , ……………………………… 

  

            Mengetahui        
         Kepala Sekolah                                                

    SD Negeri 03 Belik                                                 Mahasiswa, 
                                                                                                

 

 
      .............................................             WARYONO 
      NIP. ………………………..         NIM. 6102910030 
 

 

Mengetahui, 
Pembimbing PKM 

 
 
 
 
 

Drs. Mugiyo Hartono,M.Pd 
NIP. 19610903 198803 1 002 
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Lampiran : 4 

 
Lembar Pengamatan Ketrampilan Guru Selama Pembelajaran  

Permainan bola basket 

 

SIKLUS II 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator ketrampilan guru. 

2. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

3. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

1. Ketrampilan 

membuka 

pelajaran 

7. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dengan jelas 

8. Melaksanakan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan 

9. Memberikan gambaran sekilas 

tentang kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

√    

2. Ketrampilan 

menjelaskan 

6. Guru menjelaskan meteeri yang 

akan diajarkan 

7. Guru menggunakan media/alat 

bantu dalam menjelaskan 

 

√    

3. Ketrampilan 7. Menggunakan metode/strategi  √   
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mengadakan 

variasi metode 

pembelajaran 

(menggunakan 

strategi 

pendekatan 

bermain) 

pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif 

8. Menerapkan model pembelajaran 

sesuai dengan langkah-

langkahnya (pendekatan bermain) 

9. Menggunakan media dalam 

pembelajaran 

4. Ketrampilan 

mengajar 

kelompok 

kecil dan 

perorangan 

7. Guru memberikan penjelasan 

materi kepada beberapa siswa 

yang belum paham. 

8. Guru membantu siswa dalam 

melakukan gerak 

9. Guru membimbing siswa dalam 

kelompok untuk melakukan 

gerakkan sesuai dengan perintah 

yang diberikan. 

√    

5. Ketrampilan 

mengelola 

kelas 

6. Guru membuat kelompok secara 

heterogen 

7. Guru dapat melakukan 

penguasaan kelas 

8. Guru memberikan hukuman bagi 

siswa yang gaduh/bermain sendiri 

 √   

6. Ketrampilan 

bertanya 

4. Guru memberikan pertanyaan 

sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan 

5. Guru memberikan pertanyaan 

dengan menunjuk salah satu 

siswa 

6. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya jika 

 √   
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belum jelas 

7. Ketrampilan 

memberi 

penguatan 

3. Guru memberikan respon secara 

verbal (misal :bagus, pintar, luar 

biasa) kepada siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan/yang 

bertanya 

4. Guru memberikan reward 

(hadiah) kepada siswa yang 

mendapat poin terbanyak dan 

kelompok yang menang 

√    

8. Ketrampilan 

menutup 

pelajaran 

3. Menyimpulkan meteri 

pembelajaran bersama siswa. 

4. Memberikan evaluasi 
 √   

 

Skor maksimal : 24 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan guru : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan guru : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan guru : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan guru : 00 – 54 % = Kurang (D) 

 

Belik,      Mei 2012 

 

Observer, 

 

 

Triyono,S.Pd 
NIP. 19620610 198304 1 005 
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Lampiran : 5 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Selama Pembelajaran Permainan bola basket 

 

SIKLUS II 

 

Petunjuk : 

7. Cermatilah indikator ketrampilan siswa. 

8. Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

9. Skor penilaian : 

3 : apabila ada 3 deskriptor muncul. 

2 : apabila ada 2 deskriptor muncul. 

1 : apabila ada 1 deskriptor muncul. 

0 : apabila tidak ada deskriptor yang muncul. 

Indikator Deskriptor Skor penilaian 
(3) (2) (1) (0) 

1. Analisa 

mengikuti 

pembelajara

n 

1. Memperhatikan penjelasan dari 

guru dengan sungguh-sungguh 

2. Tidak bermain sendiri 

3. Mampu menjawab dengan 

spontan pertanyaan dari guru 

√    

2. Siswa aktif 

bertanya 

8. Siswa bertanya 1 kali 

9. Siswa bertanya lebih dari 1 kali 

10. Sikap siswa yang baik dalam 

menyampaikan pertanyaan 

 √   

3. Siswa aktif 

menjawab 

pertanyaan 

10. Siswa menjawab pertanyaan 1 

kali 

11. Siswa menjawab pertanyaan lebih 

dari 1 kali 

12. Jawaban siswa sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan 

 √   
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4. Siswa 

melakukan 

gerakkan 

dengan 

pendekatan 

bermain 

10. Sumua siswa dalam kelompok 

ikut bermain/mempraktikkan 

gerakan/kegiatan. 

11. Siswa melakukan serangkaian 

gerakkan dengan penerapan 

modifikasi sesuai dengan perintah 

12. Siswa berusaha melakukan 

rangkaian gerakkan untuk 

mendapatkan nilai atau skor yang 

terbaik. 

 √   

5. Memiliki 

perasaan 

senang dalam 

proses 

pembelajaran 

9. Siswa merasa senang dengan 

model penerapan modifikasi 

pembelajaran yang diterapkan 

10. Siswa bersemangat dalam 

melakukan rangkaian 

gerakkan/kegiatan 

√    

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 

Keterangan   :  

Ketrampilan siswa : 85 – 100 % = Sangat baik (A) 

Ketrampilan siswa : 65 – 84 % = Baik (B) 

Ketrampilan siswa : 55 – 64 % = Cukup (C) 

Ketrampilan siswa : 00 – 54 % = Kurang (D) 

Belik,     Mei 2012 

Observer, 

 

Triyono,S.Pd 
NIP. 19620610 198304 1 005 
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Lampiran : 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

 

Sekolah   : Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 

Kelas    : VI (enam) 

Alokasi Waktu  : 2  x 35 Menit 

Materi    : Permainan Bola Basket  

 

A. Standar Kompetensi (SK) 

Mempraktekan gerak dasar kedalam permainan dan olahraga dengan peraturan 

yang dimodifikasi serta nilai yang terkandung didalamnya 

 

B. Kompetensi dasar (KD) 

Mempraktekan variasi gerak dasar kedalam modifikasi permainan bola besar 

serta nilai kerjasama, sportivitas dan kejujuran 

Memiliki kemampuan melalui ketrampilan permainan bola basket, melalui 

penerapan bermain lomba bola dapat melakukan ketrampilan permainan bola 

basket. 

 

C. Indikator. 

Kognitif: 

Produk 

1. Menjelaskan tentang operan ayunan bawah pada permainan bola basket 

2. Menjelaskan cara menangkap bola pada permainan bola basket 

3. Menjelaskan cara menembak dua tangan pada permainan bola basket 

4. Menjelaskan cara bermain modifikasi peraturan sederhana dengan alat bantu 

holahop 

Proses. 

5. Siswa mengerti tentang operan ayunan bawah pada permainan bola basket 

6. Siswa memahami cara menangkap bola pada permainan bola basket 
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7. Siswa mengerti cara menembak dua tangan pada permainan bola basket 

8. Siswa mengerti cara bermain modifikasi peraturan sederhana dengan alat 

bantu holahop 

Afektif. 

Perilaku Beerkarakter : 

9. Disiplin saat melakukan kegiatan bermain dilapangan  

10. Mempunyai rasa sportifitas dalam pembelajaran 

Ketrampilan Sosial : 

11. Kerjasama yang baik dalam melakukan kegitan 

12. Menjadi pendengar yang baik dalam pembelajaran 

13. Berani bertanya dan berpendapat 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

Kognitif. 

Produk. 

12. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda siswa 

dapat memilih jawaban benar sesuai kunci jawaban  

13. Tanpa melakukan gerakan, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-

kata/kalimat sendiri tahapan-tahapan gerakan sesuai kunci jawaban 

14. Dengan diberikan beberapa gambar/poster, siswa dapat menjelaskan (kata-

kata sendiri) sesuai kunci jawaban 

Proses. 

15. Diberikan memahami apa yang dijawab melalui soal bentuk pilihan ganda  

16. Siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan gerakan yang dilakukan 

17. Siswa dapat menjelaskan arti gambar yang titunjuk 

 

Afektif 

Perilaku berkarakter 

18. Pada saat melakukan kegiatan,siswa menunjukkan sikap disiplin,  

19. Pada saat melakukan unjuk kerja siswa menujukkan sikap kesungguhan,  
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Ketrampilan Sosial 

20. Siswa dapat menjaga kebersihan dan keselamatan dengan saling 

memperhatikan teman dan bekerja sama dalam kelompok selama kegiatan 

berlangsung. 

21. Pada saat mengikuti penjelasan guru, siswa dapat menjadi pendengar yang 

baik.  

Pada saat mengikuti penjelasan guru atau praktik kegiatan, siswa dapat 

berani bertanya atau berpendapat 

 

E. Materi Pembelajaran 

Permainan Bola Basket 

5. Operan ayunan bawah  

Sikap awal : 

∼ Pegang bola dengan satu tangan sedemikian rupa sehinga bola terletak di 

samping pinggang dengan kedua tangan. 

∼ Salah satu kaki ke depan (kaki yang berlawanan dengan tangan yang 

melemparkan bola) 

∼ Badan agak condong ke depan  saat melempar bola 

∼ Lemparkan bola ke depan dengan diakhiri gerakan lecutan pergelangan 

tangan dan jari-jari tangan sehinga telapak tangan menghadap ke depan 

∼ Arahkan bola setinggi dada penerima.  

 

 

 

 

 

 

6. Menangkap bola 

Menangkap bola dapat dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan, baik 

dalam keadaan berhenti, berjalan maupun dalam keadaan berlari. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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7. Tembakan dua tangan 

Sikap awal : 

∼ Kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan badan tegak. 

∼ Bola dipegang oleh kedua tangan di depan atas dahi, kedua siku ditekuk 

∼ Pandangan ke arah samping 

Sikap melepaskan bola : 

∼ Dorong bola dengan kedua tangan dambil meluruskan siku dan lutut 

∼ Pada waktu melepaskan bola, jari-jari tangan dan pergelangan tangan ikut 

membantu dengan cara menggerakkan ke arah depan bawah 

∼ Arahkan bola menuju ring melengkung (parabola) 

Sikap akhir : 

∼ Kedua kaki agak berjingkat, kedua lengan lurus, dan telapak tangan 

menghadap ke bawah. 

∼ Untuk lebih jelasnya tenbakan dua tangan dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 
 

8. Bermain peraturan sederhana dengan modifikasi alat 

∼ Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

∼ Untuk menjadi pemenang dalam satu pertandingan harus melawan satu 

kelompok lain 
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∼ Pemain merebut bola untuk bisa memasukkan bola ke ring (holahop) yang 

dipegangi oleh teman kelompok sendiri 

∼ Pemain pada saat memegang bola tidak boleh berjalan/berlari saat 

membawa bola  

∼ Pada saat bola dopegang oleh pemain maka pemain lawan hanya boleh 

menghalang-halangi dan tidak boleh merebut bola (kontak body) 

∼ Kiper/siswa yang memegangi holahop yaitu teman kelompok sendiri 

(kiper berdiri ditengah-tengah garis belakang lapangan lawan. 

∼ Pemain berusaha memasukkan bola ke dalam ring/holahop yang dipegang 

teman sendiri 

∼ Ukuran lapangan disesuaikan dengan situasi kondisi lapangan yang ada 

 
F. Metode Mengajar 

3. Model 

Model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung 

4. Metode 

Pemberian tugas, reciprocal (timbal balik) 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 
Waktu Metode 

 

Pembukaan 

∼ Berbaris, berdo’a, presensi, apersepsi 

∼ Memberikan motivasi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

∼ Pemanasan 

∗ Permainan kecil melempar tangkap 

bola pentul dalam arena lapangan  

 

 

 

10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pertanyaan. 

6. Ceramah 

7. Demontrasi 

8. latihan 
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∗ Peregangan statis otot leher, bahu, 

lengan, tangan pinggang, dan kaki 

Inti Pembelajaran 

Exploration 

Guru menyampaikan gambaran sedikit 

tentang materi yang akan disampaikan 

 

2 

Ellaborasi 

∼ Guru memberikan contoh gerakan-

gerakan teknik dasar operan ayunan 

bawah, menangkap bola, dan tembakan 

dua tangan 

∼ Guru membagi bola pentul pada seluruh 

siswa. 

∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan operan ayunan 

bawah dengan jarak 5 meter 

 

 

 

 

∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan gerakan menangkap 

bola dengan jarak 5 meter 

 

 

 

  

50 
menit  
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∼ Guru meminta siswa melakukan latihan 

secara berpasangan gerakan tembakan 

dua tangan ke dalam lingkaran holahop 

yang dipegang teman dengan jarak 5 

meter 

 

 

 

 

 

 

∼ Guru memberikan penjelasan bermain 

bola basket dengan peraturan sederhana 

memakai bola pentul dan alat bantu 

holahop 

∼ Guru membagi kelompok. 

 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

∼ Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum diketahui siswa  

∼ Guru bersama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan 

penyimpulan 

 

Penutup 

Pendinginan, berbaris, evaluasi proses 

pembelajaran, tanya jawab, berdo’a, dan 

siswa dibubarkan 

10 
menit  
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H. Sumber Belajar 

4. Perangkat (Silabus, RPP, Lembar Prasensi dan Lembar Penilaian) 

5. Abdul Rohim, 2008 “Olahraga Bola Basket”. CV. Aneka Ilmu 

6. Endang Widyastuti, Agus Suci. 2010. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 

Kesehatan untuk SD dan MI kelas VI 

 

II. Penilaian 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

5. Kemampuan melakukan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

6. Kemampuan melakukan cara menangkap bola pada 

permainan bola basket 

7. Kemampuan melakukan tembakan dua tangan pada 

permainan bola basket  

8. Kemampuan melakukan model bermain modifikasi 

peraturan sederhana dengan alat bantu holahop 

   

II Aspek Afektif    

 

6. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama 

7. Menghargai teman dan lawan 

8. Menghargai kinerja teman 

9. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

10. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

   

III Aspek Psikomotor    

 

5. Dapat melakukan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

6. Dapat melakukan cara menangkap bola pada permainan 
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bola basket 

7. Dapat melakukan tembakan dua tangan pada permainan 

bola basket  

8. Dapat melakukan model bermain modifikasi peraturan 

sederhana dengan alat bantu holahop 

IV Aspek Fisik    

 

6. Kecepatan  

7. Ketepatan 

8. Perkenaan 

9. Kelincahan 

10. Keseimbangan 

   

 

Belik , ……………………………… 

  

            Mengetahui        
         Kepala Sekolah                                                

    SD Negeri 03 Belik                                                 Mahasiswa, 
                                                                                                

 

 
      .............................................             WARYONO 
      NIP. ………………………..         NIM. 6102910030 
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Lampiran : 7 

INSTRUMEN ANALISIS KETRAMPILAN  

PERMAINAN BOLA BASKET 

 

Nama   : ………………………. 

Kelas   : ………………………. 

No. Presensi  : ………………………. 

 

Petunjuk : 

10. Cermatilah indikator dan sub indikator analisis aktivitas siswa. 

11. Berikan tanda check (√) pada kolom skor untuk penilaian aktivitas. 

12. Skor penilaian : 

4 : ketrampilan yang dimilikinya sangat baik 

3 : ketrampilan yang dimilikinya baik. 

2 : ketrampilan yang dimilikinya cukup baik. 

1 : ketrampilan yang dimilikinya tidak baik. 

0 : ketrampilan yang dimilikinya sangat tidak baik. 

No Butir-Butir Sasaran 3 2 1 

I Aspek Kognitif    

 

1. Siswa dapat menjelaskan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

2. Siswa dapat menjelaskan cara menangkap bola pada 

permainan bola basket 

3. Siswa dapat menjelaskan tembakan dua tangan pada 

permainan bola basket  

4. Siswa dapat menjelaskan bermain modifikasi peraturan 

sederhana dengan alat bantu holahop 

   

II Aspek Afektif    

 11. Siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama 
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12. Menghargai teman dan lawan 

13. Menghargai kinerja teman 

14. Menampilkan sikap yang sportif dan fair play dalam 

pembelajaran 

15. Mau melakukan kerjasama bersama tim/kelompok 

III Aspek Psikomotor    

 

9. Dapat melakukan operan ayunan bawah pada 

permainan bola basket  

10. Dapat melakukan cara menangkap bola pada 

permainan bola basket 

11. Dapat melakukan tembakan dua tangan pada 

permainan bola basket  

12. Dapat melakukan model bermain modifikasi 

peraturan sederhana dengan alat bantu holahop 

   

IV Aspek Fisik    

 

11. Kecepatan  

12. Ketepatan 

13. Perkenaan 

14. Kelincahan 

15. Keseimbangan 

   

 

 

Skor maksimal : 15 

Skor minimal  : 0 

Persentase  :   X 100 % 
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Lampiran : 8 

NAMA SISWA 

Pembelajaran bola basket menggunakan penerapan bola karet (pentul) pada anak 
kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2011/2012 
 

SIKLUS 1 

NO NAMA L/P NO NAMA L/P

1 Aris Jaelani L 16 Afipudin L 

2 Istikomah P 17 Enjelina P 

3 Nurhayati P 18 Maulana Ibrahim L 

4 Puji Pengestu P 19 Masnunah P 

5 Sulistio L 20 Ika Munarisah P 

6 Titin Liana Ningsih P 21 Iza Muhamad Mulianto L 

7 Ayu Septianingsih P 22 Khoerul Arifin L 

8 Ali Mustofa L 23 Kris Ahdi Irwanto P 

9 Anas Mustakim L 24 Muhamad Afifudin P 

10 Ali Masykur Sahri L    

11 Apriyanto L    

12 Ahmad Zaelani L    

13 Desi Purwaningsih P    

14 Desi Muliyana P    

15 Efan Dicka Lutffi L    

Belik, ……………….2012 

             Mahasiswa, 

 

                          WARYONO 
       NIM 6102910030 
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Materi : Passing bawah
Mahasiswa : Suwarno

Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotor Akhir

1 3 4 5 6 7 8 9

1 P 78 79 79 237 79 Tuntas

2 L 73 74 74 222 74 Tuntas

3 L 79 80 80 239 80 Tuntas

4 P 69 69 69 206 69 Belum Tuntas

5 P 79 80 80 239 80 Tuntas

6 L 77 78 78 234 78 Tuntas

7 P 66 68 68 201 67 Belum Tuntas

8 L 68 71 68 208 69 Belum Tuntas

9 L 74 76 76 226 75 Tuntas

10 L 72 74 74 221 74 Tuntas

11 P 66 67 67 200 67 Belum Tuntas

12 L 73 75 75 223 74 Tuntas

13 L 62 65 65 193 64 Belum Tuntas

14 P 66 68 68 201 67 Belum Tuntas

15 L 71 73 73 216 72 Tuntas

16 L 65 66 66 197 66 Belum Tuntas

17 P 73 75 75 222 74 Tuntas

18 L 78 80 80 238 79 Tuntas

19 L 69 69 69 206 69 Belum Tuntas

20 P 68 68 68 205 68 Belum Tuntas

21 P 78 79 79 235 78 Tuntas

22 L 74 76 76 225 75 Tuntas

23 P 65 67 67 198 66 Belum Tuntas

24 L 72 73 75 220 73 Tuntas

1716 1750 1749 1738

72 73 73 72

Keterangan :

Siswa yang mempunya nilai tuntas diatas KKM (70) adalah 14 siswa
Siswa yang mempunya nilai tuntas dibawah KKM (70) adalah 10 siswa
Prosentase keberhasilan pembelajaran sebesar 58  % 

Rata-rata
Jumlah 

Penilai,

Suwarno
NIM. X 4711228

Jumlah 

REKAPITULASI PENILAIAN 

Passing bawah permainan bola voli pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Karangdawa
kecamatan Warungpring kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2011/2012

Kriteria

SIKLUS 1

No Nama Peserta Didik

Nurin Khoniah

Ahmad Ismail

Ali Rohman

L/P
Aspek yang dinilai

2

Dedi Irawan

Siti Haniyah

Kustati

Saroso

Ade Muti Fakhrunisa

Ahmad Saeful Bahri

Nur Imam Maulana

M. Rifki 

Ilham Sunani

Sabik Mashadi

Slamet Riyadi

Nani Asmariyah

Diana Rahmawati

Dian Maulana

Faizal Aris

Ita Husnul Hidayah

M. Abidzan

Ainur Arifin

Aris Widodo

Artista Asoka Sukma

Azizudin

Lampiran . 9 
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Lampiran 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Kode

Resp

1 2 8 9 10
1 Aris Jaelani 377 75 Tuntas

2 Istikomah 369 74 Tuntas

3 Nurhayati 428 86 Tuntas

4 Puji Pengestu 400 80 Tuntas

5 Sulistio 369 74 Tuntas

6 Titin Liana Ningsih 367 73 Tuntas

7 Ayu Septianingsih 323 65 Tdk Tuntas

8 Ali Mustofa 324 65 Tdk Tuntas

9 Anas Mustakim 435 87 Tuntas

10 Ali Masykur Sahri 367 73 Tuntas

11 Apriyanto 317 63 Tdk Tuntas

12 Ahmad Zaelani 400 80 Tuntas

13 Desi Purwaningsih 329 66 Tdk Tuntas

14 Desi Muliyana 400 80 Tuntas

15 Efan Dicka Lutffi 400 80 Tuntas

16 Afipudin 314 63 Tdk Tuntas

17 Enjelina 350 70 Tdk Tuntas

18 Maulana Ibrahim 350 70 Tdk Tuntas

19 Masnunah 369 74 Tuntas

20 Ika Munarisah 367 73 Tuntas

21 Mulianto 324 65 Tdk Tuntas

22 Khoerul Arifin 400 80 Tuntas

23 Kris Ahdi Irwanto 326 65 Tdk Tuntas

24 Muhamad Afifudin 337 67 Tdk Tuntas

364 73
10
14

Keterangan :
Pencapaian ketuntasan = 73 %

NIM 6102910030

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR
SIKLUS 1

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)

Tdk Tuntas
Tuntas

Rata - rata 73 72 73 73 73

70 65 70 67 65
Jml 1753 1738 1756 1745 1750

80 80 80 80 80
64 65 65 67 65

73 73 75 73 73
65 65 64 65 65

70 70 70 70 70
75 75 73 73 73

60 64 65 60 65
70 70 70 70 70

80 80 80 80 80
80 80 80 80 80

80 80 80 80 80
65 65 67 67 65

75 73 73 73 73
64 65 64 60 64

67 60 65 65 67
87 87 87 87 87

73 73 73 75 73
65 64 65 64 65

80 80 80 80 80
73 75 75 73 73

75 75 73 73 73
87 80 87 87 87

3 4 5 6 7
75 74 75 76 77

NO
Aspek fisik gerak shooting bola basket

Jml Nilai Ket
Kecepatan Ketepatan Perkenaan Kelincahan Keseimbangan

Penilai,

Waryono

Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

Lampiran : 11
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Kerjasama Sportifitas Komunikasi
1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 80 80 75 235 78 Tuntas

2 P 75 70 75 220 73 Tuntas

3 P 80 78 80 238 79 Tuntas

4 P 75 75 70 220 73 Tuntas

5 L 80 80 76 236 79 Tuntas

6 P 80 80 72 232 77 Tuntas

7 P 70 65 62 197 66 Tdk Tuntas

8 L 65 70 70 205 68 Tdk Tuntas

9 L 73 75 75 223 74 Tuntas

10 L 73 74 75 222 74 Tuntas

11 L 66 65 68 199 66 Tdk Tuntas

12 L 70 75 80 225 75 Tuntas

13 P 61 65 60 186 62 Tdk Tuntas

14 P 80 75 75 230 77 Tuntas

15 L 80 80 75 235 78 Tuntas

16 L 65 65 64 194 65 Tdk Tuntas

17 P 74 75 70 219 73 Tdk Tuntas

18 L 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

19 P 75 70 80 225 75 Tuntas

20 P 75 75 80 230 77 Tuntas

21 L 70 70 76 216 72 Tdk Tuntas

22 L 75 75 72 222 74 Tuntas

23 P 70 60 65 195 65 Tdk Tuntas

24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

1756 1742 1751 1753

73 73 73 73

NIM 6102910030

Kris Ahdi Irwanto

Muhamad Afifudin

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Waryono

Khoerul Arifin

Apriyanto

Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih

Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi

Afipudin

Enjelina

Maulana Ibrahim

Masnunah

Ika Munarisah

Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

Keterangan

2

Aris Jaelani

Istikomah

Nurhayati

Puji Pengestu

Sulistio

Titin Liana Ningsih

Ayu Septianingsih

Ali Mustofa

Anas Mustakim

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
SIKLUS 1

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Akhir

Lampiran . 11 
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Sikap awal Tangkapan bola Sikap akhir
1 2 3

1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 80 80 78 238 79 Tuntas

2 P 75 70 78 223 74 Tuntas

3 P 80 80 80 240 80 Tuntas

4 P 75 75 70 220 73 Tuntas

5 L 80 80 80 240 80 Tuntas

6 P 80 80 75 235 78 Tuntas

7 P 70 68 65 203 68 Tdk Tuntas

8 L 65 75 73 213 71 Tdk Tuntas

9 L 73 80 75 228 76 Tuntas

10 L 75 74 74 223 74 Tuntas

11 L 66 65 70 201 67 Tdk Tuntas

12 L 70 75 80 225 75 Tuntas

13 P 61 70 65 196 65 Tdk Tuntas

14 P 75 70 75 220 73 Tuntas

15 L 73 70 75 218 73 Tuntas

16 L 65 70 64 199 66 Tdk Tuntas

17 P 74 70 70 214 71 Tdk Tuntas

18 L 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

19 P 80 70 80 230 77 Tuntas

20 P 75 75 80 230 77 Tuntas

21 L 70 70 76 216 72 Tdk Tuntas

22 L 75 80 72 227 76 Tuntas

23 P 70 65 65 200 67 Tdk Tuntas

24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

Jumlah 1747 1752 1770 1756
Rata-rata 73 73 74 73

Kris Ahdi Irwanto
Muhamad Afifudin

Penilai,

Waryono
NIM 6102910030

Khoerul Arifin

Apriyanto

Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih
Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi

Afipudin
Enjelina

Maulana Ibrahim

Masnunah
Ika Munarisah

Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

Ket

2

Aris Jaelani

Istikomah
Nurhayati

Puji Pengestu

Sulistio

Titin Liana Ningsih
Ayu Septianingsih

Ali Mustofa

Anas Mustakim

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
SIKLUS 1

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P
 Siswa dapat menjelaskan shoting bola pada 

Jumlah NA

Lampiran . 12
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotor Akhir

1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 78 79 75 233 78 Tuntas

2 P 73 74 74 221 74 Tuntas

3 P 79 80 86 245 82 Tuntas

4 P 73 73 80 227 76 Tuntas

5 L 79 80 74 232 77 Tuntas

6 P 77 78 73 229 76 Tuntas

7 P 66 68 65 198 66 Tdk Tuntas

8 L 68 71 65 204 68 Tdk Tuntas

9 L 74 76 87 237 79 Tuntas

10 L 74 74 73 222 74 Tuntas

11 L 66 67 63 197 66 Tdk Tuntas

12 L 75 75 80 230 77 Tuntas

13 P 62 65 66 193 64 Tdk Tuntas

14 P 77 73 80 230 77 Tuntas

15 L 78 73 80 231 77 Tuntas

16 L 65 66 63 194 65 Tdk Tuntas

17 P 73 71 70 214 71 Tdk Tuntas

18 L 72 72 70 213 71 Tdk Tuntas

19 P 75 77 74 225 75 Tuntas

20 P 77 77 73 227 76 Tuntas

21 L 72 72 65 209 70 Tdk Tuntas

22 L 74 76 80 230 77 Tuntas

23 P 65 67 65 197 66 Tdk Tuntas

24 P 72 72 67 211 70 Tdk Tuntas

1745 1756 1748 1750
73 73 73 73

Keterangan :
Siswa yang mempunya nilai tuntas diatas KKM (73)  adalah 14 siswa
Siswa yang mempunya nilai tuntas dibawah KKM (73) adalah 10 siswa
Prosentase keberhasilan pembelajaran sebesar 58  % 

NIM 6102910030

Kris Ahdi Irwanto
Muhamad Afifudin

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Waryono

Ali Mustofa

Anas Mustakim

Khoerul Arifin

Apriyanto

Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih

Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi

Afipudin

Enjelina
Maulana Ibrahim
Masnunah
Ika Munarisah
Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

2

Aris Jaelani

Istikomah

Nurhayati

Puji Pengestu

Sulistio

Titin Liana Ningsih

Ayu Septianingsih

REKAPITULASI PENILAIAN 
SIKLUS 1

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P Aspek yang dinilai Jumlah Kriteria

Lampiran . 13
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Lampiran 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Kode

Resp

1 2 8 9 10
1 Aris Jaelani 468 94 Tuntas
2 Istikomah 462 92 Tuntas
3 Nurhayati 442 88 Tuntas
4 Puji Pengestu 466 93 Tuntas
5 Sulistio 439 88 Tuntas
6 Titin Liana Ningsih 429 86 Tuntas
7 Ayu Septianingsih 370 74 Tuntas
8 Ali Mustofa 337 67 Tdk Tuntas
9 Anas Mustakim 465 93 Tuntas

10 Ali Masykur Sahri 442 88 Tuntas
11 Apriyanto 436 87 Tuntas
12 Ahmad Zaelani 436 87 Tuntas
13 Desi Purwaningsih 335 67 Tdk Tuntas
14 Desi Muliyana 468 94 Tuntas
15 Efan Dicka Lutffi 466 93 Tuntas
16 Afipudin 371 74 Tuntas
17 Enjelina 437 87 Tuntas
18 Maulana Ibrahim 415 83 Tuntas
19 Masnunah 415 83 Tuntas
20 Ika Munarisah 437 87 Tuntas
21 Mulianto 368 74 Tuntas
22 Khoerul Arifin 439 88 Tuntas
23 Kris Ahdi Irwanto 340 68 Tdk Tuntas
24 Muhamad Afifudin 356 71 Tdk Tuntas

418 84
4

20

Keterangan :
Pencapaian ketuntasan = 73 %

Tdk Tuntas
Tuntas

70 73 68 70 75
Jml 2014 2023 1986 2015 2001

70 70 65 70 65

Rata - rata 84 84 83 84 83

70 75 73 75 75
90 87 85 87 90

85 80 85 80 85
85 90 87 85 90

90 90 85 85 87
85 80 85 85 80

95 93 90 95 93
75 73 75 75 73

70 65 65 70 65
95 95 95 93 90

87 87 85 90 87
87 87 85 90 87

94 93 93 95 90
90 90 85 90 87

73 74 75 75 73
65 70 70 65 67

87 90 85 90 87
85 90 80 87 87

90 90 87 88 87
93 94 94 90 95

90 95 95 95 93
93 92 94 90 93

Kelincahan Keseimbangan

3 4 5 6 7

LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

SIKLUS II

NO
Aspek fisik gerak shooting bola basket

Jml Nilai Ket
Kecepatan Ketepatan Perkenaan

Lampiran : 14
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Kerjasama Sportifitas Komunikasi
1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 80 80 80 240 80 Tuntas

2 P 80 75 80 235 78 Tuntas

3 P 80 78 80 238 79 Tuntas

4 P 75 75 75 225 75 Tuntas
5 L 80 80 76 236 79 Tuntas

6 P 80 80 72 232 77 Tuntas

7 P 75 75 80 230 77 Tuntas
8 L 73 70 70 213 71 Tdk Tuntas

9 L 75 80 80 235 78 Tuntas

10 L 75 80 80 235 78 Tuntas
11 L 75 75 70 220 73 Tuntas

12 L 80 75 80 235 78 Tuntas

13 P 70 70 60 200 67 Tdk Tuntas

14 P 80 80 75 235 78 Tuntas
15 L 80 80 80 240 80 Tuntas

16 L 70 75 75 220 73 Tuntas

17 P 75 80 80 235 78 Tuntas
18 L 70 80 80 230 77 Tuntas

19 P 75 80 80 235 78 Tuntas

20 P 75 80 80 235 78 Tuntas

21 L 70 80 80 230 77 Tuntas
22 L 75 75 80 230 77 Tuntas

23 P 70 70 70 210 70 Tdk Tuntas

24 P 70 73 74 217 72 Tdk Tuntas
1812 1851 1843 1838

76 77 77 77

NIM 6102910030

Kris Ahdi Irwanto

Muhamad Afifudin

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Waryono

Khoerul Arifin

Apriyanto
Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih

Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi
Afipudin

Enjelina

Maulana Ibrahim
Masnunah

Ika Munarisah

Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

Keterangan

2

Aris Jaelani
Istikomah

Nurhayati

Puji Pengestu
Sulistio

Titin Liana Ningsih

Ayu Septianingsih

Ali Mustofa
Anas Mustakim

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
SIKLUS II

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Akhir

Lampiran . 15
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Sikap awal Tangkapan bola Sikap akhir
1 2 3

1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 80 80 78 238 79 Tuntas
2 P 75 70 78 223 74 Tuntas

3 P 80 80 80 240 80 Tuntas

4 P 80 75 70 225 75 Tuntas

5 L 80 80 80 240 80 Tuntas
6 P 80 80 75 235 78 Tuntas

7 P 70 75 75 220 73 Tuntas

8 L 65 75 73 213 71 Tdk Tuntas
9 L 73 80 75 228 76 Tuntas

10 L 75 74 80 229 76 Tuntas

11 L 70 75 80 225 75 Tuntas

12 L 75 80 80 235 78 Tuntas
13 P 70 70 70 210 70 Tdk Tuntas

14 P 80 70 75 225 75 Tuntas

15 L 80 70 75 225 75 Tuntas
16 L 70 75 75 220 73 Tuntas

17 P 74 70 80 224 75 Tuntas

18 L 70 80 75 225 75 Tuntas
19 P 80 80 80 240 80 Tuntas

20 P 75 80 80 235 78 Tuntas

21 L 70 80 76 226 75 Tuntas

22 L 75 80 72 227 76 Tuntas
23 P 70 70 65 205 68 Tdk Tuntas

24 P 70 70 75 215 72 Tdk Tuntas

Jumlah 1787 1819 1822 1809
Rata-rata 74 76 76 75

Kris Ahdi Irwanto
Muhamad Afifudin

Penilai,

Waryono
NIM 6102910030

Khoerul Arifin

Apriyanto

Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih
Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi

Afipudin
Enjelina

Maulana Ibrahim

Masnunah
Ika Munarisah

Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

Ket

2

Aris Jaelani

Istikomah
Nurhayati

Puji Pengestu

Sulistio

Titin Liana Ningsih
Ayu Septianingsih

Ali Mustofa

Anas Mustakim

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF
SIKLUS 1

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P
 Siswa dapat menjelaskan shoting bola pada 

Jumlah NA

Lampiran . 16
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Materi : Bermain bola basket
Mahasiswa : Waryono

Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotor Akhir

1 3 4 5 6 7 8 9

1 L 80 79 94 253 84 Tuntas

2 P 78 74 92 245 82 Tuntas

3 P 79 80 88 248 83 Tuntas

4 P 75 75 93 243 81 Tuntas

5 L 79 80 88 246 82 Tuntas

6 P 77 78 86 241 80 Tuntas

7 P 77 73 74 224 75 Tuntas

8 L 71 71 67 209 70 Tdk Tuntas

9 L 78 76 93 247 82 Tuntas

10 L 78 76 88 243 81 Tuntas

11 L 73 75 87 236 79 Tuntas

12 L 78 78 87 244 81 Tuntas

13 P 67 70 67 204 68 Tdk Tuntas

14 P 78 75 94 247 82 Tuntas

15 L 80 75 93 248 83 Tuntas

16 L 73 73 74 221 74 Tuntas

17 P 78 75 87 240 80 Tuntas
18 L 77 75 83 235 78 Tuntas
19 P 78 80 83 241 80 Tuntas
20 P 78 78 87 244 81 Tuntas
21 L 77 75 74 226 75 Tuntas
22 L 77 76 88 240 80 Tuntas
23 P 70 68 68 206 69 Tdk Tuntas
24 P 72 72 71 215 72 Tdk Tuntas

1830 1809 2008 1882
76 75 84 78

Keterangan :
Siswa yang mempunya nilai tuntas diatas KKM (73)  adalah 20 siswa
Siswa yang mempunya nilai tuntas dibawah KKM (73) adalah 4 siswa
Prosentase keberhasilan pembelajaran sebesar 83  % 

NIM 6102910030

Kris Ahdi Irwanto
Muhamad Afifudin

Jumlah 
Rata-rata

Penilai,

Waryono

Ali Mustofa

Anas Mustakim

Khoerul Arifin

Apriyanto

Ahmad Zaelani

Desi Purwaningsih

Desi Muliyana

Efan Dicka Lutffi

Afipudin

Enjelina
Maulana Ibrahim
Masnunah
Ika Munarisah
Iza Muhamad Mulianto

Ali Masykur Sahri

2

Aris Jaelani

Istikomah

Nurhayati

Puji Pengestu

Sulistio

Titin Liana Ningsih

Ayu Septianingsih

REKAPITULASI PENILAIAN 
SIKLUS II

Pembelajaran bermain bola basket melalui penggunaan bola karet (pentul)
Siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik 

No Nama Peserta Didik L/P
Aspek yang dinilai

Jumlah Kriteria

Lampiran . 17
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Lampiran : 18 

 
KUISIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

 

PENGGUNAAN BOLA KARET (PENTUL) SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN  

MOTIVASI  BELAJAR ANAK DALAM BERMAIN BOLA BASKET PADA 

ANAK KELAS VI SD NEGERI 03 BELIK KECAMATAN BELIK  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

1. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya. 

2. Jawablah secara runtut dan jelas 

3. Isilah pertanyaan tersebut dengan memberisilang pada huruf a, atau b sesuai 

dengan pilihanmu. 

4. Selamat mengisi dan terimakasih 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama Sekolah  : …………………………. 

Nama Siswa  : …………………………. 

Jenis Kelamin  : …………………………. 

Kelas   : …………………………. 

Alamat   : …………………………. 

Nama Orang Tua  : 

a. Ayah   : …………………………. 

b. Ibu   : …………………………. 

Alamat   : …………………………. 
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II. PERTANYAAN 

A. PSIKOMOTORIK 

1. Apakah menurut kamu, gerak dasar lempar tangkap bola pada permainan 

bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran merupakan gerakan 

yang sulit untuk dilakukan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah kamu bisa melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran ini ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran mudah untuk dilakukan ?. 

a.   Ya.   b.  Tidak 

4. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran, mudah dalamnya 

gerakannya?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

5. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran akan lebih senang kamu 

melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

6. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran kamu merasa kesulitan 

dalam melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran kamu tidak merasa 

kesulitan dalam melakukannya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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8. Apakan cara melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada permainan 

bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran lebih mudah 

dibandingkan dengan olah raga gerakan lainnya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

9. Apakah setelah selesai melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran denyut 

nadi kamu bertambah ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah setelah selesai bermain gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran kamu 

merasa lebih senang ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

 

B. KOGNITIF 

1. Apakah kamu tahu cara melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a.  Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran adalah materi yang diajarkan oleh 

guru dengan tujuan agar kamu lebih aktif bergerak ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran dapat mendorong siswa lebih aktif 

bergerak ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

4. Apakah sebelum melakukan gerakan lempar tangkap bola pada permainan 

bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran melakukan pemanasan 

terlebih dahulu ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 



104 

 

 

5. Apakah dalam gerakan lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran melakukan kerjasama dengan teman 

lainnya ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

6. Apakah dalam gerakan lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran setiap peserta harus mematuhi 

peraturan gerakan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah kamu mengetahui tata cara melakukan gerak dasar lempar tangkap 

bola pada permainan bola basket?. 

8. Ya.   b.  Tidak 

9. Apakah dengan melakukan lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran ini dapat membuat tubuh menjadi 

terampil ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah dengan gerakan lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

dapat menaikkan denyut nadi ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

III. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

2. Apakah gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola basket 

menggunakan alat bantu pembelajaran menarik bagi kamu ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

3. Apakah kamu bersungguh-sungguh ketika melakukan gerak dasar lempar 

tangkap bola pada permainan bola basket menggunakan alat bantu 

pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 
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4. Apakah kamu akan mentaati peraturan gerakan dasar lempar tangkap bola 

pada permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

5. Apakah kamu merasa kesulitan dalam melakukan gerakan dasar lempar 

tangkap bola pada permainan bola basket menggunakan alat bantu 

pembelajaran ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

6.  Apakah menurut kamu gerakan dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran merupakan 

gerakan yang menakutkan ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

7. Apakah dalam gerakan dasar lempar tangkap bola pada permainan bola 

basket menggunakan alat bantu pembelajaran membutuhkan kerjasama 

dengan teman ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

8. Apakah kamu akan menerima saran apabila kamu belum bisa melakukan 

gerak dasar lempar tangkap bola pada permainan bola basket?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

9. Apakah kamu bisa bekerjasama dengan teman lainnya ketika kamu 

melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada permainan bola basket?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

10. Apakah kamu bersedia melakukan gerak dasar lempar tangkap bola pada 

permainan bola basket menggunakan alat bantu pembelajaran lagi ?. 

a. Ya.   b.  Tidak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

 

Lampiran : 19 

REKAPITULASI MINAT SISWA 

SIKLUS I 

 

Hasil minat siswa terhadap proses pembelajaran penggunaan bola karet (pentul) 

dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket pada anak 

kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2011/2012 

 

 

NO Minat Siswa Keterangan 

 

Jumlah Siswa 

 

1  Siswa senang 14 

2  Siswa biasa – biasa saja 4 

3  Siswa tidak senang 6 

 
Jumlah 

 

 
24 
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Lampiran : 20 

REKAPITULASI MINAT SISWA 

SIKLUS II 

 

Hasil minat siswa terhadap proses pembelajaran penggunaan bola karet (pentul) 

dapat menumbuhkan motivasi belajar anak dalam bermain bola basket pada anak 

kelas VI Sekolah Dasar Negeri 03 Belik kecamatan Belik kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2011/2012 

 

 

NO Minat Siswa Keterangan 

 

Jumlah Siswa 

 

1  Siswa senang 20 

2  Siswa biasa – biasa saja 4 

3  Siswa tidak senang 0 

 
Jumlah 

 

 
24 
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Lampiran : 21 

 
FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

PENGGUNAAN BOLA KARET (PENTUL) SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN  

MOTIFASI  BELAJAR ANAK DALAM BERMAIN BOLA BASKET PADA 

ANAK KELAS VI SD NEGERI 03 BELIK KECAMATAN BELIK  

KABUPATEN PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

A. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pemanasan dengan model bermain lempar tangkap  
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B. Kegiatan Inti 

1. Penerapan pembelajaran dengan permainan sederhana melalui modifikasi 

alat pembelajaran 
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