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SARI 
 

ELISABETH SRI DARYANTI,2012.  “ Penerapan Permainan Bola Batas 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam Pembelajaran 
Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang “. Skripsi 
Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Semarang.  Pembimbing Utama : Drs. H. Harry Pramono, 
M.Si. Pembimbing Pendamping : Sri Haryono, S.Pd, M.Or. 

Permasalahan dalam penilitian ini adalah  bagaimana respon siswa, 
suasana siswa, kendala siswa dan hasil belajar pada siswa kelas VC Sekolah Dasar 
Negeri Manyaran 01 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang terhadap 
penerapan permainan bola batas.  Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin  
mengetahui seberapa besar  respon, suasana, kendala dan hasil belajar pada siswa 
kelas VC Sekolah Dasar Negeri Manyaran 01 Kecamatan Semarang Barat Kota 
Semarang terhadap penerapan permainan bola batas. 

 
Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Tindakan kelas yang terdiri 

dari dua siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas VC SD Negeri Manyaran 01 
yang berjumlah 35 siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, angket, dan tes hasil belajar 
lemparan atas pada pembelajaran bola basket. 

 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 

meningkatkan hasil belajar lemparan atas pada siswa kelas VC SDN Manyaran 
01. Berdasarkan tes pada siklus pertama dan siklus kedua rata-rata respon siswa 
sebanyak 28 anak (82,5%), suasana siswa sebanyak 27 anak (80%), kendala siswa 
sebanyak 3 anak (7,5%) dan hasil belajar siswa sebanyak 25 anak (75%) dari 
siklus pertama sampa siklus kedua mengalami peningkatan, hasil yang diperoleh 
menunjukan bahwa penerapan permainan bola batas dapat diterima lebih mudah 
oleh siswa. 

 
Dari hasil  penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan metode bermain dapat  berpengaruh  positif   terhadap   perkembangan  
peserta  didik  dalam  lemparan atas dan memotivasi siswa dalam mengikuti 
pembelajaran, serta dapat menambah wawasan bagi guru dalam mengembangkan 
macam–macam model pembelajaran, agar kegiatan belajar mengajar menjadi 
lebih menyenangkan, dan guru menjadi lebih profesional dalam mengajar..  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga merupakan sebuah investasi 

jangka panjang dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, 

hasil yang diharapkan itu akan dapat dicapai dalam waktu cukup lama. Oleh 

karena itu, jasmani dan olahraga terus ditingkatkan dan dilakukan dengan 

kesabaran dan keikhlasan. Hal ini tentu diperlukan suatu tindakan yang 

mendukung terciptannya pembelajaran yang kondusif. 

 Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek 

kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir kritis, stabilitas emosional, 

keterampilan social. Penalaran dan tindakan morsl melalui aktivitas jasmani dan 

olahraga. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum. Ia 

merupakan salah satu dari subsistem-subsistem pendidikan. Pendidikan jasmani 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan pendidikan melalui gerak fisik. Menurut Toho Cholik dan Rusli 

Lutan (2001), bahwa pendidikan jasmani merupakan serangkaian materi pelajaran 

yang memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohsni peserta didik. Oleh 

karena itu pendidikan jasmani harus diutamakan mengingat mempunyai tujuan 

yang penting dalam pengembangan pembelajaran. Banyak yang mengagap, 
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kurang penting mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani, dikarenakan belum 

mengerti peran dan fungsi pendidikan jasmani. 

 Maka dari itu pendidikan olahraga merupakn pendidikan yang utama untuk 

menunjang prestasi siswa. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang sehat 

dalam dunia pendidikan harus meliputi beberapa halsebagai berikut. Menurut 

Rahmat Djatun (1990: 35) adalah: (1) Anak Didik (2) Pendidik (3) Tujuan P 

endidikan (4) Alat Pendidikan (5) Lingkungan Pendidikan. Komponen–komponen 

tersebut harus ada di dalam berlangsungnya proses pembelajaran. 

 Komponen-komponen tersebut di atas harus ada didalam berlangsungnya 

suatu pendidikan. Jadi pendidikan tidak akan berarti apabila tidak ada  yang di 

didik, demikian pula dengan pendidikan juga tidak akan berjalan apabila tidak ada 

siapa yangmenjalankan pendidikan tersebut, serta pendidikan tidak ada gunanya 

kalau tidak ada tujuan. Pendidikan jasmani di sekolah harus memenuhi konsep-

konsep diatas, dan mempunyai tujuan tertentu yang mengarah ke tujuan 

pendidikan. Yaitu meningkatkan kesegaran jasmani dan daya tahan tubuh siswa, 

dengan bugarnya kondisi siswa akan mempengaruhi tingkat belajar siswa serta 

minat dalam mengikuti pembelajaran. 

 Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang 

bersifat kajian teoritis, namun melibatkan unsur fisik mental,intelektual, 

emosional dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus 

mendapatkan sentuhan dikdakdik-metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan 

dapat mencapai tujuan pengajaran. Melalui pendidikan jasmani diharapkan siswa 

dapat memperoleh berbagai pengalaman untuk mengungkapkan kesan pribadi 
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yang menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan memeliharan 

kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia. Adapun ruang 

lingkup pendidikan jasmani meliputi aspek permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, uji diri / senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan 

pendidikan luar kelas. 

 Pengamatan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran permainan Bola 

Basket di sekolah, menunjukkan bahwa banyak ditemukan masalah, kurangnya 

penguasaan keterampilan tehnik, maka perlu diajarkan secara mendalam tentang 

tehnik dasar permainan bola basket. 

 Sehubungan dengan masalah itu terutama Passing, anak didik perlu diajarkan 

macam-macam Passing. Sesuai dengan perkembangannya, Passing dalam 

permainan bola basket dikenal ada tiga, yaitu: Chest Pass (mengoper bola setinggi 

dada), Overhead Pass (mengoper bola dari atas kepala), dan Bounce Pass 

(mengoper bola pantulan), akan tetapi mengoper bola dari atas kepala memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi. 

 Sesuai dengan karakteristik siswa SD, usia 9  tahun kebanyakan dari mereka 

cenderung masih suka bermain. Untuk itu guru harus mampu mengembangkan 

pembelajaran yang efektif, disamping harus memahami dan memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada masa usia tersebut seluruh aspek 

perkembangan manusia baik itu kognitif, psikomotorik dan afektif mengalami 

perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik dan psikologis. Agar standar kompetensi pembelajaran 

pendidikan jasmani dapat terlaksana sesuai dengan pedoman, maksud dan juga 
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tujuan sebagaimana yang ada dalam kurikulum, maka guru pendidikan jasmani 

harus mampu membuat pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang salah satunya 

kurang kreatifnya guru pendidikan jasmani dalam membuat dan mengembangkan 

media pembelajaran yang sederhana, guru kurang akan model-model 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran kurang menarik bagi siswa sehingga 

tercipta pembelajaran yang membosankan buat siswa. 

 Salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang dapat digunakan dalam hal 

ini adalah pendekatan pembelajaran dengan Permainan Bola Batas yaitu suatu 

pendekatan pembelajaran yang dapat membantu siswa mempelajari Bola Basket. 

Model pembelajaran dengan pendekatan permainan tersebut dirancang secara 

khusus untuk mengembangkan belajar siswa. 

 Tujuan pembelajaran Bola Basket dengan permainan adalah agar siswa suka, 

senang mengikuti pembelajaran. Dengan perasaan suka akan pembelajaran 

tersebut, membuat siswa menjadi aktif dan antusias dalam pembelajaran serta 

lebih mudah menguasai materi yang diajarkan. 

 Berdasarkan dari hal itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“ Penerapan Permainan Bola Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan 

Atas dalam Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SDN Manyaran 01 

Semarang “, karena pada hal ini sangat penting dicari solusinya. 
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1.2.  Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian penulis membatasi masalah sebagai 

berikut : 

“Penerapan Permainan Bola Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan 

Atas dalam Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 

Semarang”. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis membuat masalah 

yang akan dibahas pada laporan ini dibatasi beberapa rumusan masalah antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon siswa  dalam mempelajari Permainan Bola Batas untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola Basket 

pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang? 

2. Bagaimana suasana siswa dalam mempelajari Permainan Bola Batas untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola Basket 

pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang? 

3. Apa  kendala siswa dalam mempelajari Permainan Bola Batas untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola Basket 

pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang? 

4. Bagaimana peningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari Permainan 

Bola Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam 

Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari Penelitian Tindakan Kelas ini Untuk mengetahui 

efektivitas penerapan Permainan Bola Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD 

Manyaran 01 Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

Sementara tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui respon siswa  dalam mempelajari Permainan Bola 

Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam 

Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 

Semarang. 

b. Untuk mengetahui suasana siswa dalam mempelajari Permainan Bola 

Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam 

Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 

Semarang. 

c. Untuk mengetahui kendala siswa dalam mempelajari Permainan Bola 

Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam 

Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 

Semarang. 
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d. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mempelajari Permainan Bola 

Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam 

Pembelajaran Bola Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 

Semarang. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut  

1. Bagi  guru  penjas  

a. Untuk meningkatkan kretivitas guru di sekolah dalam pembelajaran. 

b. Sebagai  bahan masukan guru dalam memilih alternatif pembelajaran 

yang akan dilakukan. 

c. Untuk meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya secara 

professional. 

2. Bagi siswa 

a. Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran penjas. 

b. Dapat meningkatkan minat dan mendukung pencapaian prestasi siswa  

3. Bagi sekolah 

a. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang 

berakibat terhadap peningkatan kualitas siswa dan guru, sehingga pada 

akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara 

keseluruhan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran dengan inovasi baru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Penjasorkes 

      Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan 

aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan banyak tergantung pada proses pembelajaran.  

  Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya “ 

(Surya:2004). Menurut Surya (2004) lebih lanjut bahwa ada beberapa prinsip yang 

menjadi landasan pengertian tersebut di atas ialah : 

    Pertama, pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. 

Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah 

adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang telah 

mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua 

perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil 

pembelajaran mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : (a) perubahan yang disadari, 

artinya individu yang melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa 

pengetahuan, keterampilan, dan ia lebih yakin terhadap dirinya. (b). Perubahan 

bersifat kontinyu (berkesinambungan) Artinya suatu perubahan yang terjadi, 

meyebebkan terjadinya perubahan perilaku yang lain. (c). Perubahan bersifat 

fungsional, artinya perubahan yang telah diperoleh sebagai hasil pembelajaran 
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memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. (d) perubahan bersifat 

positif, artinyaterjadi adanya pertambahan perubahan dalam diri individu (e) 

Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu terjadi dengan sednirinya, 

akan tetapi memlalui aktivitas individu. (f). Perubahan yang bersifat permanent 

(menetap) , artinya perubahan yang terjadi sebagai hasil pembelajaran akan berada 

secara kekal dalam diri individu, setidak-tidaknya untuk masa tetentu. (g). 

Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu terjadi karena ada 

sesuatu yang akan yang akan dicapai. 

    Kedua, Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara 

keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilkau sebagai 

hasil pembelajaran adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

  Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga ini 

mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang 

berkesinambungan. 

    Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong dan ada sesuatu tujuan yang akan di capai. Prinsip ini mengandung 

makna bahwa aktivitas pembelajaran itu terjadi karena adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi dan harus dipuaskan, dan adanya tujuan  

 Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada 

dasarnya adalah kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. 

  Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai 

perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik 

melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, 
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kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan 

perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan pancasila. (Cholik 

Mutohir, 1992). 

  Secara eksplisit istilah pendidikan jasmani dibedakan oleh olahraga. 

Dalam arti empit olahraga diidentikkan sebagai gerak badan. Olahraga ditilik dari 

asal katanya dari bahasa jawa olah yang berarti melatih diri dan rogo (raga) berry 

badan. Secara luas olahraga dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha 

untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-

kekuatan jasmaniah maupun rohaniah pada setiap manusia. Definisi lain yang 

dilontarkan dalam Lokakarya Nasional Pembangunan Olahraga. 

 Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha 

yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah 

dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam 

bentuk permainan, perlombaan/pertaningan, dan kegiatan jasmani yang intensif 

untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia  seutuhnya yang berkualitas berdasarkan 

Pancasila. 

 Dapat disimpulkan, bahwa pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 

perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan 

belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
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perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap 

siswa. 

 

2.2 Bola Basket 

2.2.1. Sejarah Bola Basket 

   Permainan bola basket untuk pertama kali diperkenalkan oleh Dr. James 

Naismith pada tahun 1891. Dr. James Naismith adalah seorang guru pendidikan 

jasmani di Young Men’s Christian Association (YMCA) di Springfield, 

Massachusetts (Amerika Serikat). Permainan ini mulai berkembang dan 

dimainkan di banyak sekolah di Amerika Serikat. Pertandingan-pertandingan ruin 

mulai dilakukan antarsekolah (Nuril Ahmad, 2007:3). 

  Federasi bola basket tingkat dunia dibentuk di Jenewa (swiss) pada tahun 

1932. Nama organisasi itu adalah Federation Internationale de Basketball 

Amateur(FIBA). Prof. leon Bouffard terpilih sebagai Presiden FIBA pertama. 

  Permainan bola basket muai berkembang di Indonesia setelah Proklamasi 

Kemerdekaan RI. Banyak pelajar-pelajar di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan mulai mengenal bola 

basket. Pada 23 Oktober 1951 dibentuklah perkumpulan bol basket. Nama 

perkumpulan itu adalah Persatuan Basketball Seluruh Indonesia (PERBASI). 

  Pada tahun 1953 , PERBASI diterima menjadi anggota federasi bola 

basket dunia(FIBA). PERBASI juga pernah berpartisipasi mengirimkan atletnya 

dalam Asian Games di Manila (Filipina) tahun 1954. Itulah kiprah pertama 

PERBASI untuk ikut ambil bagian dalam kejuaraan di luar negeri.  
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  Pada tahun 1955, nama Persatuan Basketball Seluruh Indonesia diubah 

menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan singkatan tetap 

PERBASI. 

2.2.2. Pengertian Bola Basket 

  Olahraga permainan bola basket adalah sebuah permainan yang sederhana. 

Rahasia permainan bola basket yang baik adalah melakukan hal-hal sederhana 

dengan sebaik-baiknya. Bola basket merupakan jenis olah raga yang akhir-akhir 

ini begitu cepat perkembangannya dan banyak menarik perhatian dalam 

kehidupan manusia, khususnya anak-anak. Proses dan perkembangannya 

dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : 

a. Permainannya sederhana sehingga mudah dipelajari dan dikuasai dengan 

sempurna. 

b. Tidak memerlukan banyak pemain. Dalam permainan, setiap regu hanya 

butuh 5 pemain. 

c. Tempat bermain dapat dilakukan dimana saja, seperti didalam ruang tertutup 

(di dalam gedung) dengan peralatan yang relatif murah. Bahkan permainan 

inipun dapat dilakukan di halaman rumah dengan memasang satu ring 

basket ditembok garasi, menggunakan peraturan yang dimodifikasi.  

d. Permainan olah raga basket juga menuntut perlunya melakukan suatu 

latihan yang baik dalam rangka pembentukan kerjasama tim. Aspek latiahan 

serius ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di masyarakat. Selain 

itu, permainan ini juga bermanfaat bagi penanaman sikap disiplin, sportifitas 

dan semangat juang yang nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan. 
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 Passing berarti mengoper bola. Operan merupakan teknik dasar pertama. 

Dengan operan para pemain dapat melakukan gerakan mendekati ring basket 

untuk kemudian tembakan. 

 Operan dapat dilakukan dengan cepat dan keras. Yang penting bola dapat 

dikuasai oleh teman yang menerimanya. Operan juga dapat dilakukan secara 

lunak. Jenis operan tersebut bergantung pada situasi keseluruhan, yaitu kedudukan 

teman, situasi teman, waktu dan taktik yang digunakan. 

 Untuk dapat melakukan operan dengan baik dalam berbagai situasi, 

pemain harus menguasai bermacam-macam teknik dasar mengoper bola dengan 

baik. Teknik dasar mengoper (passing) dalam bola basket adalah sebagai berikut : 

1) Mengoper Bola Setingggi Dada (Chest Pass) 

 Mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada merupakan operan 

yang sering dilakukan dalam pertandingan bola basket. Operan ini berguna untuk 

jarak pendek. Mengoper bola dengan cara ini akan menghasilkan kecepatan, 

ketepatan dan kecermatan. Jarak lemparan adalah 5 sampai 7 meter. 

2) Mengoper Bola dari Atas Kepala (Overhead Pass) 

 Lemparan ini biasa dilakukan oleh pemain-pemain yang berbadan tinggi 

sehingga melampaui daya raih lawan. Lemparan ini juga bisa digunakan 

untuk operan cepat.  
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Gambar 2.  lemparan atas kepala (overhead pass) 

Cara melakukannya sebagai berikut : 

a) Cara memegang bola sama dengan lemparan dari depan dada, hanya saja 

permulaan bola di atas kepala sedikit di depan dahi dan siku agak ditekuk. 

b) Bola dilemparkan dengan lekukan pergelangan tangan yang arahnya agak 

menyerong ke bawah disertai dengan meluruskan lengan. 

c) Lepasnya bola dari tangan menggunakan jentikan ujung jari tangan. 

d) Posisi kaki berdiri tegak, tetapi tidak kaku. Bila berhadapan dengan lawan, 

maka untuk mengamankan bola dapat dilakukan dengan meninggikan badan, 

yaitu dengan mengangkat kedua tumit. 

e) Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan operan bola dari 

atas kepala dengan dua tangan antara lain sebagai berikut : 

- Dalam mengatur posisi, bola berada tepat di atas kepala dengan kedua tangan. 

- Pada waktu melakukan operan, bola berada di belakang kepala. Seharusnya, 

bola berada di atas dan agak ke belakang dari kepala. 

- Tidak mengangkat tumit sehingga tidak bisa melambungkan bola dengan 

bebas. 
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3) Mengoper Bola Pantulan (Bounce Pass) 

 Operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dalam posisi bola di 

depan dada. Operan ini sangat baik dilakukan untuk menerobos lawan yang 

tinggi. Bola dipantulkan di samping kiri atau kanan lawan dan teman sudah 

siap menerimanya di belakang lawan. Lemparan ini harus dilakukan dengan 

cepat agar tidak tertahan/terserobot lawan. Lemparan pantulan dapat juga 

dilakukan dengan jalan menipu lawan ke samping kanan, padahal bola 

dilemparkan ke sebelah kiri atau sebaliknya. 

 

2.3 Model Pembelajaran 

2.3.1. Pengertian Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan sebuah rencana yang dimanfaatkan untuk 

merancang pengajaran. Isi yang terkandung dalam model pembelajaran adalah 

sebuah strategi pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan intruksional. 

Contoh strategi pengajaran yang biasa guru terapkan pada saat proses belajar 

mengajar adalah manajemen kelas, pengelompokkan siswa, dan penggunaan alat 

bantu pengajaran. 

 Kalau kita amati tidak ada model pembelajaran yang baru saat ini. Yang 

ada hanya pengembangan dari model-model pendekatan seperti pendekatan 

sokratik dan didaktik, pendekatan induktif dan deduktif, atau pendekatan langsung 

dan tidak langsung. 

 Jadi, apa sebenarnya model pembelajaran yang cocok diterapkan saat ini. 

Ada tiga hal yang mendasari munculnya model pembelajaran ini, yaitu; 
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pengalaman praktek, telaahan teori-teori tertentu, dan hasilpenelitian. Atas dasar 

inilah maka lahir kelompok-kelompok model pembelajaran. Ada dua pengaruh 

implementasi suatu model pembelajaran terhadap perubahan suatu siswa yaitu 

bersifat langsung dan tidak langsung. 

 Mengetahui kedua jenis pengaruh ini bagi guru angat penting agar ia dapat 

memperkirakan efisiensi penggunaan model pembelajaran. Pengaruh langsung 

dan tidak langsung ini dapat dimanfaatkan sebagai criteria efisien tidaknya semua 

model pembelajaran. Oleh karena itu guru perlu mempetimbangkan pengaruh 

langsung dan tidak langsung ini sebelum memilih suatu model pembelajaran. 

Secara operasional, setiap model pembelajaran itu memiliki empat aspek yaitu: 

a. Langkah-langkah  

 Langkah-langkah ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan suatu 

model, bentuk kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana memulainya dan apa 

tindakan selanjutnya.  

b. Sistem sosial yang mendukung pelaksanaan setiap model 

 Sistem ini memaparkan mengenai bagaimana rencana penataan peranan 

dan hubungan siswa dan guru, serta norma-norma yang menggerakkan dan 

menjiwai hubungan tersebut. 

c. Prinsip interaksi siswa dan guru 

 Peranan guru dan siswa dalam setiap model bisa berubah-ubah. Dalam 

beberapa model perubahan peranan guru bisa sebagai pembimbing, fasilitator, 

atau motivator dan bahkan pada kesempatan lainnya peran guru sebagai 

pemberi tugas atau yang lainnya. 
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d. Penjelasan tentang sistem penunjang 

 Sistem penunjang perlu mendapatkan perhatian. Sistem ini berada di luar 

model pembelajaran akan tetapi menjadi persyaratan yang ikut menetukan 

berhasil tidaknya model-model pembelajaran itu dilaksanakan.  

 Dalam pembelajaran yang menempatkan peranan guru sebagai pusat dari 

proses, antara lain guru berperan sebagai sumber informasi, pengelola kelas dan 

menjadi figur yang harus diteladani. Dalam konteks seperti ini, peranan guru 

sangat aktif dan biasanya muncul kesenjangan atau gap antara guru dan siswa. 

 Masing-masing model memiliki prinsip-prinsip respons, yang artinya guru 

dapat menanggapi atas apa yang dilakukan siswa dan bagaimana menghargainya. 

Guru perlu juga memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih siswa baik 

dalam bentuk hadiah maupun pujian. Karena dengan penghargaan ini siswa 

memperoleh dorongan untuk mengulang kembali perilaku yang diharapkan 

sehingga terjadi perubahan yang lebih mantap. 

 Selain model-model pembelajaran yang perlu mendapat perhatian, juga 

sistem penunjang. Sistem penunjang ini merupakan suatu keadaan yang ada di 

luar model pembelajaran, namun memberikan dampak dalam menentukan sukses 

tidaknya model itu. Sistem yang dimaksud adalah taraf keterampilan siswa, 

kapasitas belajar, dan fasilitas belajar untuk mendukung penerapan model 

tersebut.   

2.3.2. Model Pembelajaran Permainan Bola Batas 

 Penerapan model pembelajaran pendidikan jasmani sering mengabaikan 

tugas-tugas ajar yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Bentuk-bentuk 
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modifikasi baik dalam peraturan, ukuran maupun jumlah pemain tidak 

terperhatikan. Karena tidak dilakukan modifikasi, sering mereka tidak mampu dan 

gagal untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam bentuk kompleks oleh 

guru. Sebagai akibat dari kondisi seperti ini, anak dapat menjadi kurang senang 

terhadap pelajaran pendidikan jasmani. Tugas-tugas ajar yang merupakan 

keterampilan kompleks itu sesungguhnya hanya mampu dilakukan upaya 

memodifikasi tugas gerak yang kompleks menjadi tugas gerak yang sederhana, 

maka dapat diramalkan tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas 

yng harus dipelajari tergolong rendah. 

 Untuk itu kebutuhan akan modifikasi olahraga sebagai suatu pendekatan 

alternatif dalam mengjar pendidikan jasmani mutlak perlu dilakukan. Guru dalam 

ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi keterampilan yang 

hendak diajarkan agar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

 Dalam masalah ini, model pembelajaran yang digunakan dengan 

pendekatan bermain. Karena pendekatan bermain adalah salah satu bentuk dari 

sebuah pembelajaran jasmani yang apat diberikan di segala jenjang pendidikan. 

Hanya saja, porsi dan bentuk pendekatan bermain yang akan diberikan, harus 

disesuaikan dengan aspek yang ada dalam kurikulum. Selain itu harus 

dipertimbangkan juga faktor usia, perkembangan fisik, dan jenjang pendidikan 

yang sedang dijalani. 

 Model pembelajaran dengan pendekatan bermain erat kaitannya dengan 

perkembangan imajinasi perilaku yang sedang bermain, karena melalui daya 

imajinasi, maka permainan yang akan berlangsung akan jauh lebih meriah. 
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Gambar 3. Lapangan bola batas 

 Permainan bola batas merupakan jenis permainan bola besar dengan tujuan 

utama untuk melatih passing dari atas kepala (overhead pass) dan mencari point 

sebanyak-banyaknya ke daerah pertahanan lawan. Permainan ini digunakan oleh 

7-11 orang pemain dalam setiap regu dan dipimpin oleh seorang wasit, lama 

permainan 2 X 10 menit. 

 

Gambar 4. lemparan atas kepala (overhead pass) 

Cara bermain: 

a) Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
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b) Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke atas dan 

saling berebut 

c) Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam lapangan 

dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala melewati atas kepala 

d) Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas akhir atau 

pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan oleh regu penyerang 

e) Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah berhasil 

membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah shooting, bola harus 

dilemparkan kearah ring 

f) Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 

menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak boleh 

membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus dioperkan dari atas 

kepala (overhead pass) 

 

2.4 Hasil Belajar 

 Secara formal belajar dapat di definisikan sebagai tingkah laku yang 

dikaitkan dengan kegiatan sekolah. Belajar merupakan fisik atau badaniah yang 

hasilnya berupa perubahan-perubahan dalam fisik itu, misalnya, dapat berlari, 

mengendarai, berjalan, dan sebagainya. Belajar selain merupakan aktivitas fisik 

juga merupakan kegiatan rohani atau psikis. 

 Belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual, akan tetapi mengenai 

seluruh pribadi anak. Perubahan kelakuan karena mabuk bukanlah hasil belajar. 

Pendapat lain mengatakan bahwa belajar merupakan bentuk pertumbuhan dan 
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perkembangan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah 

laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Seorang dikatan belajar apabila di 

asumsikan dalam diri seorang tersebut mengalami suatu proses kegiatan belajar 

yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Dijelaskan pula bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan dimana seseorang menghasilkan atau membuat suatu 

perubahan tingkah laku yang ada dalam dirinya dalam pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan, sudah barang tentu tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang 

positif artinya mencari kesempurnaan hidup. Belajar itu sendiri terdiri dari 

berbagai tipe yaitu: (1) menghafal dalam pelajaran dengan sedikit tanpa 

memahami artinya, misalnya rumus-rumus matematika; (2) memperoleh 

pengertian-pengertian yang sederhana, seperti kenyataan empat di tambah lima 

semua berjumlah sembilan; (3) menemukan dan memahami hubungan yang 

menghendaki respon-respon logis dan benar-benar psikologis. Memahami 

beberapa konsep yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar bahwa belajar merupakan kegiatan fisik dan badaniah yang akan 

mengubah tingkah laku seseorang yang di dapat dari hasil pengalaman. 

 Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dalam usaha 

penguasaan materi dan ilmu penegetahuan yang merupakan suatu kegiatan yang 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Melalui belajar dapat diperoleh 

hasil. 

 Belajar berarti mengubah tingkah laku. Hal ini sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Suhardiman (1988) bahwa belajar adalah mengubah tingkah 

laku. Belajar akan membantu terjadinya suatu perubahan pada diri individu yang 
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belajar. Perubahan itu tidak hanya dikaitkan dengan perubahan ilmu pengetahuan, 

melainkan juga berbentuk percakapan, ketrampilan, sikap, pengertian, harga diri, 

minat, watak dan penyesuaian diri. Belajar menyangkut segala aspek organisme 

dan tingkah laku pribadi seseorang, prestasi belajar pada hakekatnya merupakan 

hasil dari belajar sebagai rangkaian jiwa raga. Psikofisik untuk menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, 

rasa,dan karsa, ranah kognitif, efektif  dan motorik. 

 Prestasi belajar sebagai suatu hasil belajar akan menjangkau tiga ranah 

atau matra seperti yang dikemukakan oleh (Bloom dalam Dimyati, 2002), yaitu 

ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik dimana ranah tersebut dipenuhi menjadi 

beberapa jangkauan kemampuan. Jangkauan kemampuan ranah kognitif tersebut 

adalah meliputi: 

a. Pengetahuan dan ingatan (knowledge)  

b. Pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh (coprehention)  

c. Penerapan (application)   

d. Menguraikan, menentukan hubungan (analysis)  

e. Mengorganisasikan, merencanakan membentuk bangunan baru (syntesis) 

f. menilai(evaluation) 

Termasuk kedalam ranah afektif (affective) adalah; 

a. Sikap menerima (receiving) 

b. Partisipasi (participation)  

c. Menentukan penilaian (valuing)  

d. Mengorganisasi (organization)  
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e. Pembentukan pola hidup (characterization) 

Sedangkan ranah psikomotor menurut (Simpson dalam Dimyati, 2002) meliputi:  

a. Persepsi  

b. Kesiapan   

c. Gerakan terbimbing 

d. Gerakan yang terbiasa   

e. Gerakan kompleks   

f. Penyesuaian pola gerakan 

g. Kreativitas. 

 Dengan demikian hasil belajar dapat dikatakan sempurna apabila target 

jangkauan mengenai pencapaian tingkat sebagaimana yang telah diasebutkan 

sesuai dengan tujuan belajar yang diharapkan siswa. 

 Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai 

oleh siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi 

pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat 

berupa perubahan atau peningkatan sikap, kebiasaan, pengetahuan, keuletan, 

ketabahan, penalaran,kedisiplinan, ketrampilan dan sebagaimana yang menuju 

pada perubahan positif. Prestasi belajar menunjukkan kemampuan siswa yang 

sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari 

seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. 

Walaupun sebenarnya prestasi ini bersifat sesaat saja, tetapi sudah dapat dikatakan 

bahwa siswa tersebut benar-benar memiliki ilmu pada materi atau bahasan 

tertentu. Jadi, dengan adanya prestasi belajr, orang dapat mengetahuii seberapa 
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jauh siswa dapat menengkap , memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. 

Atas dasar itu pendidik dapat menentukan strategi belajar-mengajar yang lebih 

baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rencana Penelitian 

1. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Manyaran 01, 

kecamatan semarang barat, kota semarang, provinsi jawa tengah dengan 

jumlah 35 siswa. 

2. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Manyaran 01, kecamatan semarang barat, 

kota semarang, provinsi jawa tengah 

3. Waktu penelitian 

Waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan yaitu bulan mei – juni, 

sedangkan waktu perencanaan sampai penulisan laporan hasil penelitian 

dilakukan selama semester genap tahun 2011/2012. 

4. Lama tindakan  

Waktu untuk melaksanakan tindakan pada bulan april mulai dari siklus I dan  

siklus II.  

5. Pengumpulan data 

a.  Metode Observasi 

Penulis melihat secara langsung tentang keadaan atau kondisi siswa SDN 

Manyaran 01 Semarang. 
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b.  Wawancara 

Peneliti menggali informasi dengan berkomunikasi langsung dengan siswi 

SDN Manyaran 01 tentang kebiasaan siswa menggunakan lemparan atas. 

c.  Evaluasi 

Pengumpulan dengan berbagai cara evaluasi agar peneliti mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswi dalam menguasai passing bawah yang 

disesuaikan fakta yang ada dilapangan. 

d.  Analisis Data 

Setelah data diperoleh terkumpul, maka data tersebut di dengan 

membandingkan data – data yang telah didapat terhadap hal – hal yang 

berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan informasi yang baik dan 

mudah dipahami, kemudian hasil dari metode – metode diatas dilakukan 

evaluasi atau tes. 

 

3.2 Prosedur penelitian 

 Penelitian menerapkan metode penelitian tindakan kelas model kurt lewin. 

Konsep pokok penelotian tindakan kelas Kurt Lewin meliputi empat komponen, 

yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing) dan 

refleksi (reflecting). Keempat komponen ini menjdi satu siklus. Dalam penilaian 

ini dilakukan dua kali siklus. Setiap siklus meliputi : 

a. Tahapan Perencanaan (planning)  

Meliputi pembuatan perangkat pembelajaran, persiapan sarana dan prasarana 

penelitian serta menentukan indicator kinerja. 
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b. Tahapan Pelaksanaan Tindakan (acting) 

Meliputi segala tindakan yang tertuang dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

c. Tahapan Pengamatan (Observing) 

Meliputi pembuatan instrument penelitian, pengumpulan data berupa nilai 

evaluasi siswa setelah mendapatkan tindakan, menganalisa data dan 

menyusun langkah-langkah perbaikan. 

d. Tahapan Refleksi (Reflecting) 

Dilakukan melalui diskusi teman sejawat dan masukan dari para ahli dibidang 

Penilitian Tindakan Kelas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Satu siklus PTK 

 

 Perencanaan ( planning ) 

Refleksi (Reflection) Tindakan (Action) 

Observasi (Observation) 
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3.2.1. Siklus Pertama 

1. Perencanaan  

a. Mempersiapkan data siswa. 

b. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran permainan bola 

batas. 

c. Menyusun lembar kerja siswa dan lembar observasi 

d. Membuat kuesioner 

 

2. Pelaksanaan  

a. Kegiatan Awal 

1) Siswa dibariskan menjadi empat barisan 

2) Berdoa bersama 

3) Mengecek kehadiran siswa 

4) Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

5) Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

6) Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalam 

permainan bola batas menggunakan bola basket . 
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b) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

c) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 
2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a) Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak. 

b) Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut. 

c) Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 

melewati atas kepala. 

d) Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 

akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 

oleh regu penyerang. 

e) Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang 

telah berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 

shooting, bola harus dilemparkan kearah ring. 

f) Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 

menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 

boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 

dioperkan dari atas kepala (overhead pass). 

3. Observasi  

 Dalam kegiatan pengamatan jalannya pembelajaran yang meliputi 

proses pengamatan terhadap aktivitas dalam pembelajaran secara 
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keseluruhan. Guru mengamati secara langsung respon siswa, suasana 

siswa, kendala siswa dan hasil belajar siswa, melakukan penilaian hasil dan 

melaporkan hasil temuan, serta mengumpulkan data dan menghitung 

prosentase keberhasilan belajar peserta didik. 

 

4. Refleksi  

Setelah melaksanakan kegiatan pada siklus pertama, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan. 

1) Siswa ada yang belum jelas dengan permainan yang diterapkan. 

2) Bola basket terlalu keberatan. 

 

3.2.2. Siklus Kedua  

1. Perencanaan  

a. Mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah berdasarkan 

refleksi pada perbaikan pembelajaran siklus I. 

b. Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran permainan bola 

batas dengan menggunakan bola plastik. 

c. Menyusun lembar kerja siswa dan lembar observasi 

d. Membuat kuesioner 

 

2. Pelaksanaan  

a. Kegiatan Awal 

1) Siswa dibariskan menjadi empat barisan 
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2) Berdoa bersama 

3) Mengecek kehadiran siswa 

4) Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 

5) Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti 

6) Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalam 

permainan bola batas menggunakan bola plastik. 

b) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

c) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di lapangan. 
2) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a) Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak. 

b) Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut. 

c) Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 

melewati atas kepala. 
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d) Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 

akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 

oleh regu penyerang. 

e) Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang 

telah berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 

shooting, bola harus dilemparkan kearah ring. 

f) Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 

menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 

boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 

dioperkan dari atas kepala (overhead pass). 

3. Observasi  

 Selama proses pebelajaran berlangsung observer dengan cermat 

mengamati jalannya pembelajaran dari hasil pengamatan diperoleh sebagai 

berikut: 

a. Peneliti mengamati jalannya pembelajaran. 

b. .permasalahan terhadap materi terjadi banyak kemajuan apbila 

dibandingkan dengan siklus I. 

c. Pemeblajaran sudah sesuai rencana, hal ini dibuktikan adanya 

peningkatan hasil belajar. 

 

4. Refleksi  

 Setelah pelaksanakan perbaikan pembelajaran pada siklus II, banyak 

terjadi perubahan-perubahan yang engarah pada siswa aktif. Terbukti 
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dengan peningkatan hasil belajar lemparan atas pada permainan bola 

basket. 

. 

3.3 Indikator keberhasilan  

 Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk mengukur peningkatan 

lemparan atas, indikator keberhasilan adalah meningkatnya hasil belajar siswa, 

dengan kata lain bahwa untuk melihat efektif tidaknya sebuah proses 

pembelajaran bisa dilihat dari pencapaian hasil pembelajarannya. Berikut ini 

Tabel  Indikator keberhasilan : 

Tabel 1. Indikator Respon Siswa 

No Aspek Tingkat respon 
Belajar Siswa Kriteria 

1 Respon siswa 
terhadap 
proses 
Belajar  

80 - 100% 
60 – 79% 
0 – 59% 

menyenangkan 
biasa-biasa aja    
Tidak menyenangkan 

 

Tabel 2. Indikator suasana Siswa 

No Aspek Suasana Siswa Kriteria 

1 suasana siswa 
terhadap 
proses belajar 

80 - 100% 
60 – 79% 
40 – 59% 
20 – 39% 
0 – 19% 

Sangat Aktif 
Aktif  
Cukup Aktif 
Kurang Aktif  
Tidak Aktif 

Indikator kendala siswa 

 Dalam indikator kendala siswa ini, hanya dapat dilihat ada apa tidaknya 

kendala yang dialami dalam penelitian. 

Tabel 3. Indikator Hasil Belajar Siswa 
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No Aspek Ketuntasan Kriteria 

1 Awalan 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

2 Cara 

Melempar 

80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 

3 Sikap Akhir 80 - 100% 

60 – 79% 

40 – 59% 

20 – 39% 

0 – 19% 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup efektif 

Kurang efektif 

Tidak efektif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Setelah melakukan dan menyelesaikan 2 siklus penelitian , peneliti bersama 

rekan guru yang bertindak sebagai kolaborator yang melakukan pengamatan, 

melakukan diskusi dan refleksi, maka di dapat hasil seperti terlihat padaTabel 4. 

  Tabel 4. Hasil Tiap Aspek Selama 2 Siklus 

No Aspek Siklus 1 Siklus 2 Penin
gkata

n 
Frekuensi % Frekuensi % 

1 Respon siswa terhadap 
permainan bola batas 

27 80% 29 85% 5% 

2 Suasana  siswa terhadap 
permainan bola batas 

27 80% 27 80% 0% 

3 Kendala  siswa 
terhadap permainan 
bola batas 

4 10% 2 5% 10% 

4 Hasil belajar  siswa 
terhadap permainan 
bola batas 

23 70% 27 80% 10% 

 

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari tabel 4, dari respon siswa, suasana 

siswa, kendala siswa, dan hasil belajar, ternyata pembelajaran lemparan atas 

dengan penerapan permainan bola batas menunjukan adanya peningkatan dari 4 

aspek tersebut dari siklus pertama sampai siklus kedua terlihat pada tabel 4. 
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Dari Tabel 5 dapat dinyatakan pada siklus pertama bahwa siswa yang 

merasa senang dengan pembelajaran lemparan atas dengan penerapan permainan 

bola batas 80%, sedangkan yang menyatakan biasa-biasa saja 5%, dan merasa 

tidak senang 15%. Kondisi ini berarti, bahwa sebagian besar siswa menikmati 

proses pembelajaran lemparan atas dengan penerapan permainan bola batas. 

Dalam kaitannya dengan fungsi permainan bola batas sebagai ganti lemparan atas 

ditanggapi positif oleh siswa, dengan pernyataan bahwa sebanyak 27 anak 

menyatakan permainan bola batas  menyenangkan dalam proses pembelajaran 

lemparan atas, sebanyak 3 anak  menyatakan biasa-biasa saja, dan hanya sebesar 5 

anak yang menyatakan tidak senang. 

 Respon siswa pada siklus kedua terhadap pembelajaran lemparan atas 

dengan penerapan permainan bola batas, sebagian besar siswa menyatakan 

menyenangkan 85%, sedangkan yang menyatakan biasa-biasa aja 10%, dan 

menyatakan tidak senang 5%, jadi siswa yang menyatakan menyenangkan 

sebanyak 29 anak, sedangkan yang menyatakan biasa-biasa aja sebanyak 4 anak, 

dan sisanya 2 anak menyatakan tidak senang. 

 Lalu terkait dengan respon siswa pada siklus pertama dan siklus kedua 

mengalami peningkatan, terlihat pada siklus pertama yaitu 80% kemudian pada 

siklus kedua 85% ini berarti ada peningkatan sebesar 5%.  

 Mengacu pada indikator respon siswa, maka rata-rata tingkat respon siswa 

82,5%, mempunyai kriteria  sangat senang. Kriteria ini menggambarkan bahwa 

siswa betul-betul merasa enjoy dan sangat menikmati pembelajaranya. 
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4.2.2.   Suasana Siswa dalam Belajar Lemparan Atas dengan Penerapan 

Permainan Bola Batas. 

  Berdasarkan hasil observasi, suasana siswa pada siklus penelitian dengan 2 

siklus penelitian pada proses pembelajaran Lemparan Atas dengan Penerapan 

Permainan Bola Batas menunjukan adanya peningkatan suasana siswa dari siklus 

pertama sampai siklus kedua seperti terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Suasana Siswa 

No Kriteria Siklus 1 Siklus 2 
Frekuensi % Frekuensi % 

1 Sangat aktif 19 60 23 70 
2 Aktif 8 20 4 10 
3 Cukup aktif 2 5 4 10 
4 Kurang aktif 2 5 2 5 
5 Tidak aktif 4 10 2 5 

Jumlah 35 100 35 100 
 

  Berdasarkan hasil observasi suasana siswa dari Tabel 6 di atas, terlihat 

bahwa siklus pertama aktivitas siswa mencapai 80%, kemudian pada siklus kedua 

mencapai 80%, sehingga rata-rata keaktifan siswa selama dua siklus adalah 80%. 

Mengacu pada Indikator Suasana Siswa pada Tabel 2, kisaran angka 80% 

memiliki kriteria Aktif. Dengan kata lain, siswa selama mengikuti pembelajaran 

Lemparan Atas dengan Penerapan Permainan Bola Batas bergerak aktif baik saat 

mendapat tugas dari guru atau pun inisiatif sendiri. 
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4.2.3.   Kendala Siswa dalam Belajar Lemparan Atas dengan Penerapan  

Permainan Bola Batas. 

Berdasarkan hasil observasi, kendala siswa pada siklus penelitian dengan 2 

siklus penelitian pada proses pembelajaran lemparan atas dengan penerapan 

permainan bola batas menunjukan adanya peningkatan suasana siswa dari siklus 

pertama sampai siklus kedua seperti terlihat pada Tabel 7. 

 Tabel 7. Kendala Siswa 

No Aspek Siklus 1 Siklus 2 
Frekuensi % Frekuensi % 

1 Kendala siswa 
tehadap permainan 
bola batas  

4 10 2 5 

 

  Pada Tabel 7 nampak bahwa kendala siswa pada siklus pertama mencapai 

tingkat pencapaian 10%, sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan 

treatment pada proses pembelajaran, kendala siswa menjadi 5%. Ini artinya pada 

siklus pertama sebanyak 4 anak mengalami kendala dan siklus kedua sebanyak 2 

anak. Ini berarti ada kenaikan sebesar 5%, sehingga rata-rata kendala siswa pada 

dua siklus mencapai 7,5%. 

 Mengacu pada Indikator Kendala Siswa, besaran angka 7,5% termasuk 

kriteria tidak ada kendala. Ini artinya guru dalam mengajar tidak mengalami 

kendala. 
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4.2.4. Hasil Belajar Siswa dalam Belajar Lemparan Atas dengan Penerapan 

 Permainan Bola Batas 

Tabel 8. Hasil Belajar Siswa 

No Siklus Penelitian Aspek Jenis 
Kelamin 

Ketuntasan 
Belajar 

1 Pertama Awalan Pa 
Pi 

95% 
70% 

  Cara Melempar Pa 
Pi 

80% 
60% 

  Sikap Akhir Pa 
Pi 

80% 
65% 

2 Kedua Awalan Pa 
Pi 

100% 
80% 

  Cara Melempar Pa 
Pi 

90% 
80% 

  Sikap Akhir Pa 
Pi 

90% 
80% 

  Berdasarkan hasil tes praktik yang dilakukan kepada siswa, dari mulai 

awalan, cara melempar, dan sikap akhir melempar, pada akhir siklus ternyata 

mendapat kenaikan. 

  Dari Tabel 8 terlihat bahwa untuk siklus pertama hasil tes praktik Awalan 

mencapai, putri 70%, dan putra 95%. Ini artinya, ada sebanyak 12 orang siswa 

putri yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 17 orang, dan ada 17 orang 

siswa putra yang mampu menuntaskan pembelajaran dari 18 orang.  

  Masih pada siklus pertama, hasil tek praktik cara melompat mencapai, 

putri 60% dan putra 80%. Ini artinya, ada sebanyak 10 orang putri yang mampu 

menuntaskan pembelajaran, dan 14 orang putra yang mampu menuntaskan 

pembelajaran. 
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  Dari siklus pertama, hasil tes praktik sikap akhir mencapai 65% putri, dan 

80% putra. Ini artinya ada 11 orang putri yang mampu menuntaskan 

pembelajaran, dan ada 14 orang putra yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

  Pada siklus kedua dari Tabel 9 terlihat ada peningkatan pada tes praktik 

tiap aspek. Pada tes praktik awalan mencapai 100% putra, dan 80% putri. Ini 

berarti bahwa ada 18 orang siswa yang mampu menuntaskan pembelajarannya, 

artinya untuk putra semua siswa mampu menuntaskan pembelajarannya, dan 

untuk putri ada 14 orang yang mampu menuntaskan pembelajarannya. 

  Pada tes praktik cara melempar terlihat mencapai 90% putra dan 80% 

putri. Ini berarti ada sebanyak 16 orang putra yang mampu menuntaskan 

pembelajaran, dan 14 orang siswa putri yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

  Sementara pada tes praktik sikap akhir persentase mencapai 90% putra dan 

80% untuk putri. Ini artinya bahwa ada 16 orang putra yang mampu menuntaskan 

pembelajaran , dan ada 14 orang putri yang mampu menuntaskan pembelajaran. 

  Aspek Awalan pada siklus pertama mencapai 95% putra, dan 70% untuk 

putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 100% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 5% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 20% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 97,5% putra dan putri 

mencapai 75%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 4, 

persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Awalan pada Lemparan 

Atas dengan Penerapan Permainan Bola Batas, berkategori Sangat Efektif untuk 

putra dan efektif untuk putri.  
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  Aspek Cara Melempar pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 60% 

untuk putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 10% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 20% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 85% putra dan putri 

mencapai 70%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 4, 

persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Lemparan Atas dengan 

Penerapan Permainan Bola Batas, berkategori Sangat Efektif untuk putra dan 

efektif untuk putri.  

  Aspek Sikap Akhir pada siklus pertama mencapai 80% putra, dan 65% 

untuk putri, sedangkan pada siklus kedua putra mencapai 90% dan putri 80%. Ada 

kenaikan 10% untuk putra dan ada lonjakan kenaikan 15% untuk putri, dan rata-

rata ketuntasan belajar untuk aspek Awalan mencapai 85% putra dan putri 

mencapai 72,5%. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar Siswa pada Tabel 4, 

persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran Sikap Akhir pada Lemparan 

Atas dengan Penerapan Permainan Bola Batas, berkategori Sangat Efektif untuk 

putra dan efektif untuk putri.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Penerapan Permainan Bola Batas 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola 

Basket pada Siswa Kelas VC SD Manyaran 01 Semarang “ menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran bola batas dengan 

penerapan permainan bola batas di kategorikan aktif. Dan setelah dilakukan 

siklus kedua, aktivitas siswa mengalami peningkatan respon rata-rata sebesar 

82,5% . Kalau mengacu pada Indikator respon Siswa maka besaran respon 

sebesar 82,5% termasuk kriteria sangat puas. 

2. Suasana siswa pada siklus pertama mencapai tingkat pencapaian 80%, 

sedangkan pada siklus kedua setelah melakukan treatment pada proses 

pembelajaran, suasana mencapai 80%. Kalau mengacu pada Indikator 

suasana Siswa maka besaran suasana sebesar 80% termasuk kriteria sangat 

aktif. 

3. Kendala siswa  dalam mengikuti proses pembelajaran bola batas dengan 

penerapan permainan bola batas mengalami peningkatan. Yang sebelumnya 

ada siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran menjadi enjoy dan 

senang. besaran angka 5% termasuk kriteria tidak ada kendala.  
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4. Hasil Belajar Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa 

Penerapan Permainan Bola Batas untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Lemparan Atas dalam Pembelajaran Bola Basket, berkategori Sangat Efektif 

untuk putra dan efektif untuk putri. Mengacu pada Indikator Hasil Belajar 

Siswa pada Tabel 1, persentase tersebut menunjukan bahwa pembelajaran 

Sikap Akhir pada lemparan atas melalui permaina bola batas, berkategori 

Sangat Efektif untuk putra dan Efektif untuk putri. 

 

5.2. Saran 

 Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka perlu penulis 

mengajukan beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Kepada rekan sejawat (guru) diharapkan mampu mengoptimalkan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menitikberatkan pada partisipasi aktif 

siswa melalui pembelajaran yang interaktif. 

2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kiranya Bapak Kepala Sekolah dan 

Pengawas TK/SD perlu memberikan bimbingan secara berkala kepada guru, 

terutama untuk meningkatkan pengelolaan pembelajaran. Perlu juga kiranya 

untuk mensosialisasikan keberhasilan penerapan permainan bola batas untuk 

meningkatkan hasil belajar lemparan atas dalam pembelajaran bola basket di 

SDN Manyaran 01 kepada rekan guru yang lain, sebagai perbandingan dan 

sharing pengetahuan dalam membimbing siswa. 
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3. Kepada peneliti berikutnya yang akan menerapkan modifikasi pembelajaran 

yang sama, diharapkan hasil Penelitian Tindakan Kelas ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi dan perbandingan. Termasuk memberikan saran 

konstrutif dan mengoreksi kelemahan yang terdapat pada laporan PTK ini, 

untuk kemajuan pendidikan. 

4. Kolaborator sebagai pendamping pengamat sebaiknya yang sesuai dengan 

mata pelajaran yang di-PTK-kan agar memahami permasalahan dan tepat 

sasaran. 
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   Halimah Tussakdiah              Elisabeth Sri Daryanti 

 

 

Lampiran 5. Daftar Nama siswa 

DAFTAR NAMA KELAS V 
NO NAMA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Risma Setiana 
Fendo Segi Pamungkas 
Irene Alifa 
Rully Satriawan 
Ananda Tegar Wicaksono 
Aprilia Tiara Diva 
Arbi Fajri Triananda 
Aristha 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Ayuna Maharani 
Bunga Siva Dewi 
Carisa Iva Ivana Waluyo 
Danang Prasetyo 
Diana Putri Rahmasari 
El nino Baini Anggoro Utomo 
Erren Erlangga Horison 
Eklesia Dilla Oktavina 
Felix Anggarista 
Fillah Pradana 
Henri Ariel Prasetya 
Ilham Hanif 
Jehan Esti Witama 
Kharisma Putri 
Khrisna Yudha Mukti 
Kurnia Winda 
Misye Rahma 
Muhmmad Ivan Rahmadani 
M. Miftahul Huda 
Nur Fery 
Nur Septi 
Pangky Wahyu 
Pramudya Ananti 
Rivaldy Zalfa  
Ikhsan Hama Santosa 
Ilyas Niko Fahreza 
Mahendra Febri 

 

Lampiran 6. Penilaian Pra Penelitian 

Pre test lemparan atas 
NO NAMA NILAI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Risma Setiana 
Fendo Segi Pamungkas 
Irene Alifa 
Rully Satriawan 
Ananda Tegar Wicaksono 
Aprilia Tiara Diva 
Arbi Fajri Triananda 
Aristha 
Ayuna Maharani 
Bunga Siva Dewi 
Carisa Iva Ivana Waluyo 
Danang Prasetyo 
Diana Putri Rahmasari 
El nino Baini Anggoro Utomo 

70 
70 
70 
80 
70 
80 
75 
70 
60 
70 
70 
70 
75 
85 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Erren Erlangga Horison 
Eklesia Dilla Oktavina 
Felix Anggarista 
Fillah Pradana 
Henri Ariel Prasetya 
Ilham Hanif 
Jehan Esti Witama 
Kharisma Putri 
Khrisna Yudha Mukti 
Kurnia Winda 
Misye Rahma 
Muhmmad Ivan Rahmadani 
M. Miftahul Huda 
Nur Fery 
Nur Septi 
Pangky Wahyu 
Pramudya Ananti 
Rivaldy Zalfa  
Ikhsan Hama Santosa 
Ilyas Niko Fahreza 
Mahendra Febri 

85 
70 
75 
70 
85 
75 
80 
75 
80 
75 
70 
85 
85 
80 
85 
85 
80 
80 
85 
85 
70 
 

Keterangan: 
Dibawah KKM jumlah 12 anak 
Presentase = J     KKM

 
  100 100  = 30 % 

Lampiran 7. RPP siklus pertama 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 
Sekolah  : SDN Manyaran 01 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : V (lima) / 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktekkan gerak dasar ke dalam 

permainan sederhana dan olah raga serta 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2 Mempraktekkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi permainan bola besar serta nilai 
kerjasama tim, sportifitas dan kejujuran 

Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat melakukan gerakan lemparan atas 
- Mengoper dan menerima lemparan atas 
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b. Siswa dapat bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 

                     Keberanian ( Bravery ) 
 
B. Materi Pembelajaran 

a. Bermain bola basket 
- Mengoper dan menerima 

b. Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
 

C. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Penugasan 
- Latihan 
- Tanya jawab 
 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan 1 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
d) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
e) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
f) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
g) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
h) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
i) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
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 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

2. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
3. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
4. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

5. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

6. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

7. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
8. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
a) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 

2. Pertemuan 2 
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 Kegiatan Awal: 
Dalam kegiatan Awal, guru: 
b) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
c) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
d) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
e) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
f) Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
g) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
h) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

9. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
10. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
11. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

12. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

13. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

14. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
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d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
j) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 

3. Pertemuan 3 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
k) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
l) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
m) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
n) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
o) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
p) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

15. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
16. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
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17. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 
lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

18. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

19. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

20. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
4. Pertemuan 4 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
j) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
k) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 
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l) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 
permainan bola batas 

m) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 
sportivitas 

n) Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
o) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
p) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

21. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
22. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
23. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

24. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

25. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

26. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
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h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 
berdoa dan bubar 

 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
j) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 
E. Sumber Belajar 

- Buku teks 
- Buku referensi 
- Tim Abdi Guru 
- Permainan bola basket 
 

F. Penilaian 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

Melakukan gerakan: 
• Mengoper dan menerima 

lemparan bola atas 
• Bermain bola batas 
 

Test 
pengamatan 
 

Test praktik 
 

Praktikkanlah melempar 
bola 
 
Praktikkanlah menagkap 
bola dengan benar 
 

 
1. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS GERAK 

1 2 3 4 

 
1. Mengoper dan menerima lemparan bola atas 
2. Bermain bola batas 
 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 

 
 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
 
4 
2 
1 
 
4 
2 
1 

  
LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai

Pengetahuan Praktek Sikap 

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

   
 CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

  
 
 

  

Mengetahui, 
Kepala SD/MI .................... 

 
 
 

( ............................................ ) 
  NIP/NIK : 

 …………............, ................. 20.. 
Guru Mapel PJOK 

 
 
 

( ..................................................... ) 
       NIP/NIK : 
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Lampiran 8. RPP siklus kedua 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
Sekolah  : SDN Manyaran 01 
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/Semester : V (lima) / 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktekkan gerak dasar ke dalam 

permainan sederhana dan olah raga serta 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

Kompetensi Dasar : 1.2 Mempraktekkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi permainan bola besar serta nilai 
kerjasama tim, sportifitas dan kejujuran 

Alokasi Waktu : 8 x 35 menit (4 x pertemuan) 
 
G. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat melakukan gerakan lemparan atas 
- Mengoper dan menerima lemparan atas 

b. Siswa dapat bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 

                     Keberanian ( Bravery ) 
 
H. Materi Pembelajaran 

a. Bermain bola basket 
- Mengoper dan menerima 

b. Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
 

I. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Demonstrasi 
- Penugasan 
- Latihan 
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- Tanya jawab 
 

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan 1 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
k) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
l) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
m) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
n) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
o) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
p) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

27. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
28. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
29. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

30. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

31. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

32. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 
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c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
33. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
a) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 

2. Pertemuan 2 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
b) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
c) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
d) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
e) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
f) Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
g) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
h) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

34. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
35. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
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36. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 
lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

37. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

38. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

39. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
j) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 

3. Pertemuan 3 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
k) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
l) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 
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 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
m) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 

permainan bola batas 
n) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 

sportivitas 
o) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
p) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

40. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
41. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
42. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

43. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

44. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

45. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 

a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
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 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
4. Pertemuan 4 
 Kegiatan Awal: 

Dalam kegiatan Awal, guru: 
j) Berbaris, berdoa, presensi, apersepsi, dan pemanasan Inti 
k) Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Kegiatan inti 
 Eksplorasi 

l) Menjelaskan dan mempraktekkan peraturan yang terdapat dalanm 
permainan bola batas 

m) Mendemonstrasikan tekhnik kerjasama dan permainan yang 
sportivitas 

n) Bermain bola basket dengan permainan yang dimodifikasi 
o) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 
p) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

46. Bagi siswa menjadi 2 regu yang seimbang dan sama banyak 
47. Permainan dimulai dari tengah lapangan, dengan bola dilempar ke 

atas dan saling berebut 
48. Apabila bola keluar lapangan, maka bola dilemparkan ke dalam 

lapangan dengan menggunakan dua tangan dari belakang kepala 
melewati atas kepala 

49. Tetapi apabila bola keluar lapangan melewati garis belakang batas 
akhir atau pertahanan lawan, bola dilemparkan dari sudut lapangan 
oleh regu penyerang 

50. Cara mendapatkan point dengan cara bila seorang pemain yang telah 
berhasil membawa bola pada pertahanan lawan hingga daerah 
shooting, bola harus dilemparkan kearah ring 

51. Selama permainan berlangsung, pemain dilarang menendang bola, 
menjatuhkan lawan, memukul atau mendorong lawan. Dan tidak 
boleh membawa lari bola atau mendrible bola tetapi bola harus 
dioperkan dari atas kepala (overhead pass) 
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a) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

b) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 

c) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

d) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok; 

e) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 
maupun kelompok; 

f) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 
serta produk yang dihasilkan; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
g) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
h) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
i) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
j) Pendinginan, berbaris, tugas-tugas, evaluasi, proses pembelajaran, 

berdoa dan bubar 
 
K. Sumber Belajar 

- Buku teks 
- Buku referensi 
- Tim Abdi Guru 
- Permainan bola basket 
 

L. Penilaian 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

Melakukan gerakan: 
• Mengoper dan menerima 

lemparan bola atas 
• Bermain bola batas 
 

Test 
pengamatan 
 

Test praktik 
 

Praktikkanlah melempar 
bola 
 
Praktikkanlah menagkap 
bola dengan benar 
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1. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN  
UNJUK KERJA PERMAINAN SEPAK BOLA 

 

ASPEK YANG DINILAI 
KUALITAS GERAK 

1 2 3 4 

 
3. Mengoper dan menerima lemparan bola atas 
4. Bermain bola batas 
 

    

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL 

 
FORMAT KRITERIA PENILAIAN        

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 
* semua salah 

4 
3 
2 
1 

 
 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Pengetahuan  
 
 
 
Praktek 
 
 
 
Sikap 

* Pengetahuan 
* kadang-kadang Pengetahuan 
* tidak Pengetahuan 
 
* aktif  Praktek 
* kadang-kadang aktif 
* tidak aktif 
 
* Sikap 
* kadang-kadang Sikap 
* tidak Sikap 

4 
2 
1 
 
4 
2 
1 
 
4 
2 
1 
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LEMBAR PENILAIAN 

No Nama Siswa 
Performan  

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai

Pengetahuan Praktek Sikap 

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

       

   
 CATATAN : 
  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan 
Remedial. 

  
 
 

  

Mengetahui, 
Kepala SD/MI .................... 

 
 
 

( ..............................................) 
  NIP/NIK : 

 …………............, ................. 20.. 
Guru Mapel PJOK 

 
 
 

( ..................................................... ) 
       NIP/NIK : 
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Lampiran 9. Angket tentang penerapan permainan gunungan 

ANGKET TENTANG PENERAPAN PERMAINAN BOLA BATAS 

I. Indentitas responden 

Nama  : ……………………………………………………… 

No Absen : ……………………………………………………… 

Kelas   : ……………………………………………………… 

Alamat  : SDN Manyaran 01 semarang Barat 

II. Petunjuk Pengisian Angket 

Berilah tanda silang  (x) pada salah satu jawaban yang tersedia. 

1. Apakah kamu mengetahui permainan  bola batas? 

a. Mengetahui 

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak mengetahui 

2. Apakah kamu bisa bermain bola batas? 

a. Bisa  

b. Cukup  

c. Tidak bisa 

3. Apakah permainan bola batas menyenangkan? 

a. Menyenangkan 
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b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak menyenangkan 

4. Apakah kamu merasa kesulitan dalam permainan bola batas? 

a. Kesulitan 

b. Biasa saja 

c. Tidak kesulitan 

5. Selama mengikuti pembelajaran lemparan atas Melalui Permainan bola 

batas, bagaimana perasaanmu ? 

a. Senang 

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak senang 

6. Apakah permainan bola batas sebagai pembelajaran lemparan atas, 

tanggapanmu ? 

a. Menyusahkan belajar  

b. Biasa-biasa saja 

c. Memudahkan belajar 

7. Bagaimana pendapatmu tentang perintah atau tugas-tugas selama proses 

pembelajaran berlangsung ? 

a. Mudah 

b. Biasa-biasa saja 

c. Susah  

8. Apakah kamu semangat dalam memainkan permainan bola batas? 

a. Semangat 

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak semangat 

9. Apakah kamu ingin bermain bola batas lagi? 

a. Ingin  

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak ingin 

10. Apakah kamu ingin mengajak teman yang lain untuk memainkan bola 

batas? 
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a. Ingin 

b. Biasa-biasa saja 

c. Tidak ingin 

 

 

 

 

Lampiran 10. Data hasil respon siswa 
Respon Siswa Terhadap Permainan bola batas  
NO PERTANYAAN JAWABAN SIKLUS 1 SIKLUS 2 

FREK
UENSI 

% FREK
UENSI 

% 

1 Apakah kamu mengetahui 
permainan  bola batas? 

Mengetahui  16 80 16 80 
Biasa-biasa saja 3 15 3 15 
Tidak mengetahui 1 5 1 5 
 20 100 20 100 

2 Apakah kamu bisa 
bermain bola batas? 

Bisa  16 80 16 80 
Biasa-biasa saja 3 15 3 15 
Tidak bisa  1 5 1 5 
 20 100 20 100 

3 Apakah permainan bola 
batas menyenangkan? 

Menyenangkan  18 90 18 90 
Biasa-biasa saja 1 5 1 5 
Tidak menyenangkan  1 5 1 5 
 20 100 20 100 

4 Apakah kamu merasa 
kesulitan dalam permainan 
bola batas? 

Kesulitan  2 10 0 0 
Biasa-biasa saja 1 5 2 10 
Tidak kesulitan  17 85 18 90 
 20 100 20 100 

5 Selama mengikuti 
pembelajaran lemparan 
atas Melalui Permainan 
bola batas, bagaimana 
perasaanmu ? 

Senang  16 80 16 80 
Biasa-biasa saja 2 10 2 10 
Tidak senang 2 10 2 10
 20 100 20 100 

6 Apakah permainan bola 
batas sebagai lemparan 
atas, tanggapanmu ? 

Menyusahkan belajar 1 5 1 5
Biasa-biasa saja 2 10 2 10 
Memudahkan belajar 17 85 17 85 
 20 100 20 100 

7 Bagaimana pendapatmu 
tentang perintah atau 
tugas-tugas selama proses 
pembelajaran berlangsung  

Mudah  16 80 16 80 
Biasa-biasa saja 2 10 2 10 
Susah  2 10 2 10 
 20 100 20 100 

8 Apakah kamu semangat Semangat  16 80 17 85 
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dalam memainkan 
permainan bola batas? 

Biasa-biasa saja 3 15 3 15 
Tidak semangat  1 5 0 0 

20 100 20 100
9 Apakah kamu ingin 

bermain bola batas lagi? 
Mau  19 95 19 95 
Biasa-biasa saja 1 5 1 5 
Tidak mau  0 0 0 0 
 20 100 20 100 

10 Apakah kamu ingin 
mengajak teman yang lain 
untuk memainkan bola 
batas? 

Ingin  18 90 19 95 
Biasa-biasa saja 2 10 1 5
Tidak ingin 0 0 0 0 

 20 100 20 100 
jumlah rata-rata 16 80 17 85 

Lampiran 11. Lembar observasi suasana siswa 

 

LEMBAR OBSERVASI  SUASANA SISWA 

No Suasana Siswa Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 5 

1 Pemahaman siswa 
tentang materi 

     

2 Semangat siswa      
3 Keberanian siswa      
4 Keaktifan siswa      
Keterangan : 
1=  baik sekali 
2=  baik 
3=  cukup 
4=  kurang 
5= kurang sekali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 12. Data hasil Suasana siswa 

Suasana Siswa 
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NO KRITERIA SIKLUS 1 SIKLUS 2 

FREKUENSI % FREKUENSI % 
1 Sangat Aktif 21 65 23 70 
2 Aktif  6 15 4 10 

3 Cukup Aktif 2 5 4 10 

4 Kurang Aktif 4 10 2 5 

5 Tidak Aktif 4 10 2 5 

jumlah 35 100 35 100 
 

Keterangan : 
Dari hasil observasi diperoleh data seperti diatas yaitu  
pada siklus 1 kategori aktif dan sangat aktif = 80%  
pada siklus 2 kategori aktif  dan sangat aktif= 80% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13. Data hasil kendala siswa 

 

Kendala Siswa 
 

NO KATEGORI SIKLUS 1 SIKLUS 2 
FREKUENSI % FREKUENSI % 

1 Kendala siswa pada 
penerapan 
permainan bola 
batas 

4 10 2 5 
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Keterangan : 
Data diperoleh  
pada siklus 1 = 4 anak mengalami kendala dengan presentase 10 % 
pada siklus 2 = 2 anak mengalami kendala dengan presentase 5 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14. Hasil belajar siswa 

HASIL BELAJAR SISWA 
NO NAMA SIKLUS 1 SIKLUS 2 

Awalan Melempar Sikap 
Akhir 

Awalan Melempar  Sikap 
Akhir 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Risma Setiana 
Fendo Segi P 
Irene Alifa 
Rully Satriawan 
Ananda Tegar W 
Aprilia Tiara Diva 
Arbi Fajri T 
Aristha 
Ayuna Maharani 
Bunga Siva Dewi 
Carisa Iva Ivana  
Danang Prasetyo 
Diana Putri R 
El nino Baini A 
Erren Erlangga H 
Eklesia Dilla O 
Felix Anggarista 
Fillah Pradana 
Henri Ariel P 
Ilham Hanif 
Jehan Esti Witama 
Kharisma Putri 

90 
85 
80 
85 
65 
80 
80 
85 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
70 
85 
80 
80 
70 
85 
70 

86 
80 
80 
85 
70 
80 
80 
70 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
70 
85 
80 
70 
70 
85 
70 

80 
85 
80 
85 
65 
80 
80 
65 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
70 
85 
80 
70 
70 
85 
65 

90 
85 
80 
85 
80 
80 
80 
85 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
70 
85 
80 
80 
70 
85 
85 

86 
80 
80 
85 
70 
80 
80 
85 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
80 
85 
80 
70 
70 
85 
70 

90 
85 
80 
85 
65 
80 
80 
85 
90 
85 
85 
85 
80 
85 
80 
85 
85 
80 
80 
70 
85 
70 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Khrisna Yudha M 
Kurnia Winda 
Misye Rahma 
M. Ivan R 
M. Miftahul Huda 
Nur Fery 
Nur Septi 
Pangky Wahyu 
Pramudya Ananti 
Rivaldy Zalfa  
Ikhsan Hama S 
Ilyas Niko Fahreza 
Mahendra Febri 

80 
80 
78 
85 
90 
85 
70 
85 
80 
80 
70 
86 
86 

80 
80 
70 
80 
90 
85 
70 
85 
70 
80 
70 
86 
85 

80 
80 
65 
85 
90 
85 
70 
85 
70 
80 
70 
86 
84 

80 
80 
78 
85 
90 
85 
80 
85 
80 
80 
70 
86 
85 

80 
80 
80 
80 
90 
85 
85 
85 
70 
80 
80 
86 
85 

80 
80 
80 
85 
90 
85 
80 
85 
80 
80 
85 
86 
80 

Keterangan : 
Nilai bercetak miring dan tebal = nilai dibawah  KKM (KKM=75) 
 
 

PRESENTASE HASIL BELAJAR LEMPARAN ATAS 
 

NILAI DIATAS KKM 
NO ASPEK JENIS 

KELAMIN
SIKLUS 1 SIKLUS 2 

FREKUENSI % FREKUENSI % 
1 Awalan Putra 19 95 20 100 

Putri 10 70 12 80 
2 Melempar Putra 16 80 18 90 

Putri 8 60 12 80 
3 Sikap Akhir Putra 16 80 18 90 

Putri 9 65 12 80 
 
 

  
NILAI DIBAWAH KKM 
NO ASPEK JENIS 

KELAMIN
SIKLUS 1 SIKLUS 2 

FREKUENSI % FREKUENSI % 
1 Awalan Putra 1 5 0 100 

Putri 4 30 2 20 
2 Melempar Putra 4 20 2 10 

Putri 6 40 3 20 
3 Sikap Akhir Putra 4 20 2 10 

Putri 5 35 3 20 
 
Keterangan: 
Presentase      / KKM

  /
100 
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Lampiran 15. Dokumentasi  

Membariskan siswa dan pengarahan 

 
 

 
Lemparan atas 
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Pemanasan  
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Permainan bola batas  
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