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ABSTRAK 

Ria Normallyna. 2012. Upaya Peningkatan Pukulan Kasti Melalui       
Pembelajaran Bola Berayun Siswa Kelas V SD Negeri Sapuro I Kota 
Pekalongan. Skripsi. Pendidikan Jasmani Dan Rekreasi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Bapak Drs. H. Cahyo Yuwono, M.Pd. Pembimbing 
II Bapak Mohamad  Annas, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci,Bermain bola berayun. 
 

      Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang 
kurang tepat serta sarana yang kurang memadai dalam proses pembelajaran 
bermain kasti khususnya dalam pukulan bola sehingga hasil belajar siswa tidak 
optimal. Rumusan masalah tersebut diteliti  melalui pendekatan bermain pukulan 
bola berayun. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar bermain kasti dengan pendekatan pembelajaran 
pukulan melalui pukulan bola berayun untuk meningkatkan kualitas hasil belajar 
siswa dalcam mengikuti proses pembelajaran.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Pertemuan 
dalam penelitian ini dirancang dua siklus, Adapun populasi yang digunakan 
adalah siswa kelas V SD Negri sapuro I Kota Pekalongan pada semester dua tahun 
pelajaran 2011/2012. Sampel yang digunakan adalah 25 siswa yang terdiri dari 11 
siswa putra dan 14 siswa putri. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan 
data diperoleh dari hasil tes unjuk kerja yang ditampilkan siswa saat pelaksanaan 
tes. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa dari kondisi awal, yaitu siklus 1 dan siklus 2, baik dari penigkatan nilai rata-
rata pada pembelajaran pukulan bola kasti dengan pembelajaran bola berayun, 
pembelajaran upaya peningkatan pukulan kasti melalui pembelajaran bola 
berayun, pada  siklus I respon yang diberikan siswa kurang memenuhi indikator 
85 % dan setelah dilakukan kegiatan pembelajaran yang berikutnya  pada bermain 
bola berayun pada siklus II diketahui bahwa  secara keseluruhan sebanyak 30 
siswa atau 100 % memberikan tanggapan yang baik,  

Simpulan penelitian ini adalah penggunaan metode pendekatan bermain 
bola kasti dengan bola berayun dapat meningkatkan hasil belajar pukulan bola 
kasti pada siswa kelas V SDN Sapuro I Kota Pekalongan tahun Pelajaran 
2011/2012. Saran penelitian ini penggunaan metode pembelajaran yang inovatif 
dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran sehingga memperoleh hasil belajar yang optimal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dimasa yang 

akan datang. Tujuan penjasorkes adalah untuk mengembangkan aspek kebugaran 

jasmani, ketrampilan gerak, serta stabilitas emosional siswa sehingga sesuai 

dengan pasal 1 Undang – Undang No.20 tahun 2003 dimana Pendidikan nasional 

adalah usaha secara sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kebiasaan, kecerdasan dan ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.  

 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang diajarkan di sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting di antaranya: memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pengalaman belajar 

melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan 

secara sistematis. 

Pembekalan pengalaman belajar yang diarahkan untuk membina 

pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik dan sekaligus 

membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Kesegaran jasmani 

merupakan salah satu unsur untuk meningkatkan kualitas manusia. 
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Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan media untuk lebih 

mengembangkan ketrampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, 

penghayatan nilai yaitu sikap, mental, emosional dan sosial (Depdikbud 1994 

:13).Olahraga juga merupakan salah satu alat sosialisasi yang efektif bagi 

masyarakat karena dalam olahraga akan terjadi kontak sosial dengan adanya 

komunikasi antar individu maupun kelompok sehingga akan mengenal satu sama 

lain. 

Dalam program pendidikan penjasorkes bahwa tugas pembelajaran yang 

disampaikan harus memperhatikan perubahan dan kemampuan peserta didik, 

dengan demikian tugas pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

ataupun kemampuan yang mencakup fisik, psikologi dan ketrampilannya. 

Sehingga pembelajaran tersebut dapat mengakomodasi setiap perkembangan 

peserta didik.  

Praktek pembelajaran penjasorkes di sekolah dapat berupa permainan 

ataupun olahraga. Pembelajaran dapat diberikan secara bertahap sehingga tujuan 

dari praktek pembelajaran dapat tercapai. Guru penjasorkes dituntut untuk 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang cara mengajar untuk 

meningkatkan belajar anak, Guru penjasorkes juga harus kreatif dalam 

pengembangan metode pembelajaran, Modifikasi permainan merupakan salah 

satu metode yang sangat diperlukan untuk mensiasati terbatasnya sarana dan 

untuk mengantisipasi kebosanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 

Penulis adalah guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SD 

Negeri Sapuro I yang beralamat di Jalan Kalimantan Kota Pekalongan,  
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Dalam pembelajaran penulis mempunyai pengalaman dalam 

menyampaikan materi Permainan Bola Kasti bagi siswa kelas V, dalam kegiatan 

tersebut masih banyak siswa yang belum terampil dalam hal : 

1. Banyak siswa yang tidak dapat memukul bola kasti 

2. Masih banyaknya siswa yang kurang semangat dalam permainan kasti.  

 Berdasarkan pengalaman tersebut, penulis ingin meningkatkan ketrampilan 

pukulan peserta didik dalam permainan bola kasti dengan melakukan kajian 

tentang “ Upaya Peningkatan Ketrampilan Pukulan Kasti Melalui 

Pembelajaran Bola Berayun “ pada siswa kelas V SD Negeri Sapuro I Kota 

Pekalongan 

1.2 Permasalahan 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pembelajaran Bola berayun 

dapat meningkatan Ketrampilan Pukulan Kasti Melalui pada siswa kelas V SD 

Negeri Sapuro I Kota Pekalongan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dapat meningkatkan ketrampilan siswa kelas V SD Sapuro I Kota Pekalongan 

dalam permainan bola kasti.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Siswa dapat meningkatkan ketrampilan pukulan dalam permainan bola kasti 

dan siswa merasa senang dalam mengikuti olahraga bola kasti.  
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2. Bagi Guru  

Guru penjaskes dapat menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran 

dalam upaya peningkatan ketrampilan permainan bola kasti. 

3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik bagi sekolah 

untuk lebih meningkatkan ketrampilan para siswa dalam permainan bola kasti. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengetahuan bagaimana cara memilih metode 

pembelajaran yang tepat, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di 

lapangan peneliti telah mempunyai wawasan bagaimana memodifikasi 

permainan untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan peserta didik. 

1.5 Pemecahan Masalah 

Dengan melihat sarana yang ada di sekolah peneliti dimana sekolah tidak 

mempunyai lahan yang begitu luas untuk melaksanakan permainan bola kasti 

maka peneliti melakukan modifikasi dalam pembelajaran, untuk meningkatkan 

ketrampilan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam materi permainan bola kasti 

pada siswa kelas V SD Negeri Sapuro I Kota Pekalongan, pemecahan masalah 

yang dipilih adalah memperbaiki proses pembelajaran pukulan service pada 

permainan bola kasti dimana masih banyak siswa yang belum terampil melakukan 

pukulan, agar peserta didik cepat menguasai pukulan, peneliti melakukan upaya 

peningkatan ketrampilan pukulan service pada permainan bola kasti dengan 

melakukan pembelajaran menggunakan bola berayun.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1.Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan  

Pada hakekatnya Pendidikan jasmani dan olahraga adalah beda. Adapun 

pengertian dari Pendidikan jasmani itu sendiri adalah suatu proses seseorang 

sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan 

sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan 

keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak, serta 

kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia 

berkualitas berdasarkan Pancasila ( Agus Kristiyanto, 2012 ).Pendidikan jasmani 

merupakan subsistem dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani 

menitikberatkan pada pendidikan fisik, sehingga tujuan pendidikan jasmani adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai 

aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih 

2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik  

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar  

4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan  
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5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggungjawab, kerjasama, 

percaya diri dan demokratis  

6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang 

lain dan lingkungan  

7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih 

sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola 

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

2.1.1.1 Olahraga 

Pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam 

permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi 

kemenangan dan prestasi optimal 

2.1.1.2 Manfaat Olahraga 

Dalam kehidupan modern saat ini banyak orang yang melupakan pentingnya 

olahraga untuk tubuh. Padahal olahraga merupakan cara untuk sehat yang paling 

murah dengan hasil yang mengagumkan untuk kebugaran badan. Selain itu 

olahraga dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun kita suka melakukan baik 

siang maupun malam sesuai keinginan. Berikut ini merupakan beberapa manfaat 

olahraga untuk tubuh kita menurut asoasiasi kebugaran di Inggris : Meningkatkan 

kisaran gerak, Meningkatkan stamina, Melepaskan kecemasan, Meredakan kinerja 

seksual, Meredakan gejala menopause, Membantu mencegah penyakit jantung, 

Mencegah osteoporosis, Memperbaiki ketajaman mental, Memperbaiki 

konsentrasi, Mengurangi resiko kanker payudara, Memperbaiki pandangan hidup, 
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Mengurangi nyeri radang sendiri, Mengendalikan kolesterol, Membakar lemak, 

Mempercepat metabolisme dan lain – lain 

Agar kita bugar dan “berisi” serta menjamin kecepatan metabolisme tidak 

turun dan peredaran darah tidak melambat disarankan melakukan olahraga 30 

menit sehari. Olahraga yang reguler dan dilakukan lebih sering akan lebih baik 

daripada olahraga selama 3 jam namun 2 minggu sekali atau lebih. Olahraga yang 

jarang ini membuat kita cepat lelah. selain itu manfaat diatas tidak akan kita 

dapatkan apabila olahraga jarang kita lakukan. Untuk itu kita harus 

berolahraga.(http://nurul071644249.wordpress.com) 

2.1.1.3 Kesehatan 

 Menurut Larry Green dan para koleganya pendidikan kesehatan adalah 

kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudahadaptasi 

sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. 

Tujuan kesehatan dalam segala aspek yaitu salah satu tujuan nasional 

adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar 

manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja 

dan ketenteraman hidup.  

 Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat 

kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, 

pemerintah dan swasta bersama-sama, adapun tujuan pembangunan kesehatan 

jangka panjang sebagai berikut : 
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• Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam 

bidang kesehatan. 

• Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. 

• Peningkatan status gizi masyarakat. 

• Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). 

• Pengembangan keluarga sehat sejahtera, dengan makin diterimanya norma 

keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Adang Suherman ( 2000 :23 ) pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi 

dibagi dalam 4 ( empat ) kategori yaitu : 

1. Perkembangan Fisik merupakan kategori yang berhubungan dengan 

kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang ( physical fitness ) 

2. Perkembangan Gerak merupakan kategori yang berhubungan dengan 

kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah dan 

sempurna ( skill full ) 

3. Perkembangan Mental merupakan kategori yang berhubungan dengan 

kemampuan berfikir dan menginterprestasikan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani olahraga dan rekreasi ke dalam lingkungannya sehingga 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap dan tanggung 

jawab siswa. 
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4. Perkembangan Sosial merupakan kategori yang berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau 

masyarakat. 

2.2 Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum, merancang bahan – bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain  

(Ahmad Sugandi,dkk.2006 : 6) 

 Max Darsono, dkk (2000:25) mengemukakan bahwa pengertian 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Adapun ciri-ciri 

pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa.  

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa.  

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologis.  

g. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa 
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2.2.1 Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran dibagi menjadi 3 (tiga) ditinjau dari tujuan pembelajaran 

yaitu : 

a. Prinsip Pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran yang memperhatikan bagaimana mengatur kegiatan kognitif 

yang efisien dengan menggunakan sistematika alur pemikiran dan system 

proses pembelajaran itu sendiri 

b. Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran afektif perlu memperhatikan dan pengaturan 3 (tiga) kegiatan 

afektif yaitu : Faktor Conditioning yaitu perilaku guru yang berpengaruh 

terhadap rasa senang atau rasa benci siswater hadap guru, Faktor behavior 

modification yaitu pemberian penguatan seketika, Faktor human model yaitu 

contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya siswa Faktor human model 

yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya siswa 

c. Prinsip Pengaturan kegiatan psikomotor 

Pembelajaran yang memetingkan factor latihan, penguasaan prosedur gerak 

dan koordinasi anggota badan. 

2.2.2 Strategi Pembelajaran 

2.2.2.1. Urutan Kegiatan Pembelajaran 

Tiga tahapan dalam urutan kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, 

penyajian dan penutup. Dalam tahapan pendahuluan, guru menginformasikan 

tujuan, gambaran singkat materi yang akan disajikan dan menghubungkan pesan 

pembelajaran dengan pengalaman subjek belajar. Tahapan penyajian merupakan 
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kegiatan menguraikan isi materi pembelajaran, Tahapan penutup guru 

memberikan tes, feedback dari peserta didik dan tindak lanjutnya. 

2.2.2.2. Metode Pembelajaran 

Dalam metode pembelajaran ini guru menyampaikan informasi dan pengetahuan 

baik secara lisan maupun tertulis dengan melakukan pendekatan, model mengajar 

dengan ceramah, diskusi dan ataupun tanya jawab, setelah itu guru memberikan 

kesempatan kepada anak didik untuk bertanya, setelah itu diadakan diskusi lagi 

untuk penyelesaian pertanyaan – pertanyaan dari anak didik. 

2.2.2.3 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari media visual, audio visual, benda tiruan ataupun 

nyata, alat pembelajaran, dalam pembelajaran guru harus mampu memberikan 

contoh sesuai dengan materi pembelajaran 

2.2.2.4 Waktu Pembelajaran  

Waktu yang diperlukan untuk pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan harus sesuai dengan prosedur kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

2.2.3 Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Sekolah Dasar 

Ada beberapa karakteristik anak di usia Sekolah Dasar yang perlu diketahui para 

guru antara lain : 

1. Senang bermain. 

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan 

yang bermuatan permainan lebih – lebih untuk kelas rendah. Guru sd 

seyogiyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya 

unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model 
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pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya 

diselang saling antara mata pelajaran serius seperti IPA, matematika, dengan 

pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau 

seni budaya dan keterampilan 

2. Senang bergerak,  

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk 

dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 

bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, 

dirasakan anak sebagai siksaan. 

3. Anak senang bekerja dalam kelompok.  

Dari pergaulanya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang 

penting dalam proses sosialisasi, seperti: belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya 

dilingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan 

orang lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga dan membawa 

implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok, serta belajar 

keadilan dan demokrasi. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru 

harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk 

bekerja atau belajar dalam kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk 

membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau 

menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. 
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4. Senang merasakan atau melakukan/memperagakan sesuatu secara langsung. 

Ditunjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang dipelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Berdasar 

pengalaman ini, siswa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, 

fungsi-fungsi badan, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, 

penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih dipahami jika anak 

melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa. Dengan demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran 

yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Sebagai contoh anak akan lebih memahami tentang sholat jika langsung dengan 

prakteknya. (http://pgri-lebak.org/) 

2.2.4 Modifikasi Permainan 

Bagi guru penjasorkes modifikasi pembelajaran sangat penting, guru diharapkan 

dapat menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi,. Dalam penyelenggaraan 

program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristik program 

pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu “ Developentally Appropriate Practice” 

(DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memperhatikan 

perubahan kemampuan atau kondisi anak. Lutan (1988) menyatakan tujuan 

modifikasi dalam mata pelajaran yaitu :  

• Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran  

• Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. 

• Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 
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2.2.5 Permainan  

Menurut Bigo, Kohnstan, dan Palland (1950 : 275–276) bermain mempunyai 

makna pendidikan yaitu dalam bermain anak akan dibawa pada kesenangan, 

kegembiraan dan kebahagiaan dalam dunia anak. Inti dari bermain dalam suatu 

permainan adalah senang. Tanpa senang bermain akan kehilangan makna, 

bermain juga dapat mampu menghilangkan berbagai batasan dan hambatan dalam 

diri. Adapun jenis permainan berdasarkan jumlah pemain dapat dibedakan 

menjadi : 

• Bermain sendiri 

Pada kelompok umur anak pra sekolah sangat sering kita jumpai anak tersebut 

bermain sendiri tanpa seorang teman ataupun lawan bermain. 

• Bermain bersama 

Pada kelompok umur anak pra sekolah sampai dengan 10 tahun, sering kita 

jumpai anak tersebut bermain bersama dengan temannya dengan mempunyai 

peranan masing – masing tanpa adanya anak yang berperan sebagai lawan. 

• Bermain Tunggal 

Yaitu pada waktu bermain ada lawan bermain, keduanya berusaha saling 

mengalahkan atau memenangkan permainan dengan peraturan yang  

telah ditentukan dalam permainan tersebut, bermain tunggal dapat kita temui 

dalam olahraga tenis meja, bulutangkis dan lain sebagainya. 

• Bermain Beregu Yaitu pada waktu bermain mempunyai teman dalam satu 

regu dan ada lawan main yang mempunyai regu juga. Jumlah regu yang 

terbatas hanya 2 ( dua ) orang saja disebut bermain ganda ( seperti bermain 
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tunggal ), adapun anggota yang regunya lebih dari 2 ( dua ) orang disebut regu 

atau kelompok.  

2.2.6 Permainan Bola Kasti 

2.2.6.1 Sejarah Permainan Bola Kasti : 

Permainan bola kasti ialah permainan bola kecil yang berteknik dasar melempar, 

menangkap, dan memukul ditambah dengan ketrampilan menghindari sentuhan 

bola. Permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok, dimana sebuah kelompok 

berfungsi sebagai penjaga dan kelompok lainnya berfungsi sebagai pemain atau 

pemukulnya. Olahraga ini termasuk olahraga tradisional yang juga banyak 

diminati anak-anak remaja karena dalam permainan kasti meningkatkan 

ketangkasan dan kekompakan regu atau pemain. Sehingga melalui permainan 

kasti dapat menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik. Biasanya 

permainan bola kasti kebanyakan dilakukan pada waktu sore hari dan kegiatan 

bola kasti dapat dilakukan oleh siapapun. 

2.2.6.2.Teknik Dasar dalam Permainan Bola Kasti : 

a. Memegang bola 

• Bola diletakkan pada pangkal tangan 

• Seluruh jari memegang bola dengan kuat. 

b. Melempar Bola 

b.1 Lemparan bola datar.  

b.2 Lemparan bola melambung ke atas. 

c. Menangkap Bola 

c.1 menangkap bola dari arah depan 
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c.2 menangkap bola lambung dari arah depan. 

d. Memukul Bola 

d.1 Teknik pukulan melambung  

d.2 Teknik pukulan mendatar. 

d.3 Teknik memukul merendah atau menyamping. 

e. Berlari 

Gerakan lari dilakukan pemukul setelah melakukan pukulan, bila pukulan benar, 

pemukul berlari ke tiang bebas dan kembali ke ruang bebas ( run = mendapat nilai 

2) tetapi bila pukulan salah / tidak kena, pemukul harus lari ketiang pertolongan 

untuk menunggu pukulan benar, baru kemudian lari ketiang bebas. 

2.2.6.3 Peraturan Permainan 

2.2.6.3.1 Lapangan kasti  

• Lapangan kasti berbentuk empat persegi panjang yang di dalamnya terdapat 

tiga tiang. 

• Tiang pertama disebut tiang hinggap yang berfungsi untuk menolong regu 

pemukul yang akan lari ke tiang hinggap akhir ( tiang bebas yang berada di 

akhir lapangan ) 

• Tiang hinggap dua 

• Tiang bebas : 

I = ruang pembantu, II = ruang pemukul, III = ruang pelambung 

IV = ruang bebas, X – Y = garis pemukul 

Tiang bebas / pertolongan berada dalam lingkaran berjari – jari 1 meter. 

Panjang lapangan 65 meter, Lebar lapangan 30 meter  
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 = bendera  

Berikut gambar lapangan permainan kasti : 

 x 

 I 5m 

 II 15m 

 III  30m 

 IV 15 m 

 Y 60 m  

Gambar 2.1 

Lapangan Kasti 

2.2.6.3.2 Peralatan 

Peralatan yang dibutuhkan dalam permainan bola kasti adalah sebagai berikut: 

• Bola 

o Bahan luar / kulit = karet 

o Bahan isi = sabut kelapa / goni 

o Berat bola = 70 – 85 gram 

o Keliling bola = 19 – 21 cm 

o Warna = merah / oranye 

o Syarat = bola tidak terlalu lemas / kenyal. 

• Kayu pemukul 

o Bahan = kayu serat memanjang 

o Panjang = 50 – 60 cm 

o Pegangan = 15 – 20 cm garis tengah 3 cm 
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o Bidang pemukul = garis tengah 5 cm 

o Bentuk = bulat, tebalnya 3,5 – 4 cm 

• Tiang hinggap 

o Bahan = besi , kayu, bamboo tinggi 1,5 dari tanah 

• Peralatan lain 

o Papan tulis =digunakan untuk mencatat nilai 

o Kapur/tali = digunakan untuk membuat garis lapangan 

o Bendera = digunakan untuk batas lapangan 

o Pen – pen = dari besi / kayu. Bambu. 

2.2.6.3.3.Waktu 

Lama permainan bola kasti adalah 2 x 20 menit atau 2 x 30 menit ditambah waktu 

istirahat 10 menit. 

2.2.6.3.4.Pemain 

Pemain terdiri dari 2 regu, setiap regu berjumlah 12 orang dan salah satu pemain 

ditunjuk menjadi kapten regu. Setiap pemain harus menggunakan nomor dada, 

urut dari nomor 1 sampai 12 

Pemain dapat diganti atas persetujuan wasit dengan alas an yang sah, pemain 

cadangan berjumlah 6 orang dan pergantian pemain maksimal 6 kali. 

2.2.6.3.5 Bidang sasaran lemparan bola 

Pemain hanya boleh melempar lawan dari bagian pinggang sampai dengan kaki, 

lemparan bola yang mengenai kepala, tangan dan bagian badan pinggang ke atas 

dianggap tidak sah dan pelempar dikenai kartu kuning, pemain yang telah 2 kali 
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kena kartu kuning akan diberi kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan serta 

tidak boleh diganti pemain lain. 

2.2.6.3.6 Pemukul 

• Pemukul berhak melakukan 1 kali pukulan 

• Pemukul terakhir berk melakukan 3 kali pukulan apabila di ruang bebas tidak 

ada pemain lain 

• Pukulan dianggap salah apabila 

o Bola yang dipukul jatuh pada garis pukul 

o Bola terpukul oleh tangan 

o Bola dipukul jatu diruang bebas 

o Bola yang dipukul melambung ke luar lapangan di depan bendera tengah. 

• Pukulan dianggap benar bila bola yang dipukul melampui garis pukul dan 

tidak melewati garis samping sebelum bendera tengah 

• Setelah memukul bola, pemukul harus meletakkan kayu pemukul diruang 

pukul 

• Bila kayu jatuh diluar ruang pukul, pukulan tidak dapat nilai, kecuali apabila 

segera membetulkan letak kayu pemukul sebelum pemain yang bersangkutan 

menyentuh tiang pertolongan / bebas. 

2.2.6.3.7 Penjaga 

Tugas penjaga yaitu  

• Mematikan lawan 

• Menangkap langsung bola yang dipukul 

• Membakar ruang bebas, bila dalam permainan ruang bebas kosong. 
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2.2.6.3.8 Pelambung 

• Melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemukul 

• Pada saat melambungkan bola, bola tidak boleh diputar dan tidak boleh 

membuat gerakan pura – pura. 

• Bila lambungan bola dianggap salah boleh ditolak oleh pemukul 

• Apabila 3 kali lambungan dianggap salah, pemukul boleh lari  bebas ke tiang 

pertolongan. 

2.2.6.3.9 Pergantian tempat 

• Ketentuan pergantian tempat yaitu apabila jika pemain regu pemukul  kena 

lempar bola oleh regu penjaga 

• Pergantian tempat bebas terjadi apabila, regu penjaga dapat  menangkap 

bola sebanyak 3 kali, kayu pemukul lepas dari tangan  ketika memukul, regu 

penjaga dapat membakar ruang bebas yang sama sekali tidak ada pemain 

pemukul dimana permainan berlangsung, pelari masuk ruang bebas melalui 

garis belakang. 

• Pemain regu pemukul keluar dari ruang bebas tetapi tidak untuk memukul 

bola dan keluar dari batas lapangan 

2.2.6.3.10 Wasit 

Wasit bertugas memimpin jalannya permainan dan dibantu 3 orang penjaga garis 

untuk mengawasi garis samping kiri dan kanan dan belakang, serta 2 orang 

pencatat nilai, keputusan wasit tidak boleh diprotes 

2.2.6.3.11 Bunyi Peluit ( Isyarat ) 

• 1 kali panjang = pertukaran bebas 
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• 2 kali pendek = pukulan salah / tidak kena 

• 2 kali panjang = pergantian bebas / bola hilang 

• kali pendek = pada permulaan permainan 

• kali panjang = pada akhir permainan 

2.2.6.3.12 Nilai 

• Pemain regu pemukul dapat nilai 2 apabila pukulan benar dan dapat langsung 

kembali ke ruang bebas dengan selamat ( run ) 

• Pemain regu pemukul dapat nilai 1 apabila pukulan benar dan dapat langsung 

kembali ke ruang bebas secara tidak langsung 

• Regu penjaga dapat nilai 1 apabila langsung dapat menangkap bola dari 

pemukul 

• Regu penjaga dapat nil 3 bila menangkap langsung bola yang dipukul 3 kali 

berturut – turut. 

• Regu yang mendapat nilai terbanyak yang dianggap menang. 

2.7.2 Pembelajaran Pukulan Bola Kasti Melalui Pembelajaran Bola Berayun 

Dalam pembelajaran pukulan kasti dengan bola Berayun dibawah ini, diperlukan 

alat bantu yaitu berupa : 

1. Pemukul kasti  

2. Bola tennis  

3. Tali rafia 

4. Peluit 

Langkah – Langkah pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan : 
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• Guru mengumpulkan siswa dilapangan 

• Guru mengawali pembelajaran dengan memimpin doa 

• Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

• Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran  

• Guru memberikan konsep – konsep materi pembelajaran 

• Guru menjelaskan materi tentang upaya peningkatan pukulan kasti dengan bola 

Berayun 

• Mengadakan pemanasan  

2. Kegiatan inti : 

• Penjelasan bermain kasti 

• Penjelasan cara melakukan pukulan kasti dan tujuannya. 

3. Melakukan praktek upaya peningkatan pukulan kasti dengan bola Berayun. 

Dalam praktek pembelajaran passing bawah pada bola kasti dengan menggunakan 

bola gandul ini diikuti 30 siswa, guru membagi siswa menjadi 2 regu. 

Awal pembelajaran ini masing – masing regu berkumpul dilapangan dengan 

berbaris sesuai regunya 

Pembagian regu : 

Siswa dibagi menjadi dua regu yaitu : 

_ sebagai regu yang main dan 

_ sebagai regu yang jaga 

Untuk menentukan siapa regu yang main dan siapa regu yang jaga dilakukan 

dengan cara diundi atau pingsuit, kapten regu yang menang menjadi regu yang 

main dan kapten regu yang kalah menjadi regu yang jaga. 
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Berikut gambar lapangan permainan kasti. 

 

    

     x x 

    x 

   X TEMPAT MEMUKUL   

  x x batas bola  

   BOLA BERAYUN   bebas ruang bebas 

 x  x  

  regu   15m x x 

 main regu jaga 

  

   10m  Y   30m 

Gambar 2.2 

Pembelajaran 

 

Keterangan gambar :  

1.  Bola berayun 

2. A merupakan tempat ruang main 

3. B merupakan tempat pemain memukul bola 

4. C merupakan tempat regu jaga 

5. D merupakan garis batas bola bebas 

6. E merupakan garis batas ruang bebas 

B 

A  C

D 

D  E 

E 
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7. X merupakan pemain, yang ada di ruang main merupakan regu yang 

memainkan terlebih dahulu dan yang ada di ruang jaga merupakan pemain regu 

jaga 

Alur pembelajaran yaitu : Peneliti membagi anak didik menjadi dua regu yaitu 

regu main terdiri dari 12 anak dan regu jaga terdiri dari 12 anak, Regu main 

memainkan pukulan secara urut dan regu jaga menjaga ruang jaga, Jika pemain 

telah memukul bola dan melewati batas bola bebas maka pemain tersebut dapat 

langsung menuju ruang bebas tanpa ditimpuk regu jaga, Jika bola yang dipukul 

tidak melewati batas bola bebas maka pemain harus berlari menuju ruang bebas 

dengan resiko akan ditimpuk bola oleh regu jaga, Ketika pemain lain telah 

melakukan pukulan, pemain yang ada diruang bebas di wajibkan kembali ke 

ruang pemain dengan resiko ditimpuk bola oleh regu jaga, Jika regu pemain ada 

yang telah ditimpuk bola sebanyak 3 anak maka, akan diadakan pergantian regu 

jaga dan regu pemain, Setelah melakukan kegiatan pembelajaran inti, siswa 

melakukan pendinginan. 



 
 

25 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subyek Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian ( Suharsimi Arikunto 2006 : 130 ), 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Sapuro I Kota 

Pekalongan dengan jumlah 30 siswa,  

3.2 Obyek Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti penelitian ( Suharsimi 

Arikunto 2006 : 131 ), obyek penelitian ini menggunakan teknik total sampling 

dimana seluruh siswa kelas V SD Negeri Sapuro I Kota Pekalongan sebanyak 30 

siswa. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi SD Negeri Sapuro I Jalan Kalimantan 

Nomor.58 Kota Pekalongan 

3.4.Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara – cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data – data tentang data dan nama siswa 

kelas V SD Negeri Sapuro I Kota Pekalongan. 
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3.4.2 Metode Observasi 

Metode Observasi digunakan untuk memperoleh data ketrampilan siswa yaitu 

berupa lembar observasi ( pengamatan ), lembar ini digunakan untuk mengungkap 

ketrampilan siswa yang meliputi aspek psikomotorik dan afektif. 

Pengertian PTK adalah Kata penelitian terjemahan dari bahasa Inggris, Research. 

Penelitian tindakan kelas mempunyai berbagai aturan dan langkah. Penelitian 

tindakan kelas merupakan terjemahan dari Classroom Research, yaitu satu action 

research yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa menjadi menjadi meningkat. 

3.4.2.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan manfaatnya adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional Guru dalam 

menangani proses pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan 

melakukan refleksi untuk mendiagnosis kondisi, kemudian mencoba secara 

sistematis berbagai model pembelajaran alternatif yang diyakini secara teoretis 

dan praktis dapat memecahkan masalah pembelajaran. Dengan kata lain, guru 

melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan evaluasi, dan 

refleksi. 

2. Melakukan pengembangan keteranpilan Guru yang bertolak dari kebutuhan 

untuk menanggulangi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya terkait 

dengan pembelajaran. Tujuan ini dilandasi oleh tiga hal penting, (1) kebutuhan 

pelaksanaan tumbuh dari Guru sendiri, bukan karena ditugaskan oleh kepala 
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sekolah, (2) proses latihan terjadi secara hand-on dan mind-on, tidak dalam 

situasi artifisial, (3) produknyas adalah sebuah nilai, karena keilmiahan segi 

pelaksanaan akan didukung oleh lingkungan. 

3. Menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan Guru. 

Adapun manfaat-manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat memberikan 

manfaat sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena Guru adalah 

ujung tombak pelaksana lapangan. Dengan PTK Guru menjadi lebih mandiri yang 

ditopang oleh rasa percaya diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani 

mengambil prakarsa yang patut diduganya dapat memberikan manfaat perbaikan. 

Rasa percaya diri tersebut tumbuh sebagai akibat Guru semakin banyak 

mengembangkan sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman praktis. 

Dengan secara kontinu melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Guru 

sebagai pekerja profesional tidak akan cepat berpuas diri lalu diam di zone 

nyaman, melainkan selalu memiliki komitmen untuk meraih hari esok lebih baik 

dari hari sekarang. Dorongan ini muncul dari rasa kepedulian untuk memecahkan 

masalah_masalah praktis dalam kesehariannya. Manfaat lainnya, bahwa hasil 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat dijadikan sumber masukan dalam rangka 

melakukan pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum tidak 

bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang saling terkait 

mengenai hakikat pendidikan, pengetahuan, dan pembelajaran yang dihayati oleh 

Guru di lapangan. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat membantu guru untuk 

lebih memahami hakikat pendidikan secara empirik. 
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Secara garis besar ada 4 ( empat ) tahapan dalam penelitian tindakan kelas yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut gambar 3.3. 

tahapan PTK : 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Berikut keterangan prosedur penelitian tindakan kelas siklus I  

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan:  

1.  Menyusun rencanapembelajaran sesuai dengan tindakan  yang akan 

dilaksanakan. 

2.  Membuat seperangkat pembelajaran. 

3. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu  pedoman tes 

perbuatan, pedoman pengamatan, jurnal, dokumentasi foto 

4. Mempersiapkan contoh serta media yang akan digunakan. 

5.  Mempersiapkan materi yang akan diajarkan 

b. Tindakan 

PENGAMATAN

PERENCANAAN 

SIKLUS I

PENGAMATAN

PERENCANAAN

SIKLUS II PELAKSANAAN 

PELAKSANAAN

REFLEKSI 

REFLEKSI 

? 
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Pada tahap ini dilakukan tindakan seperti yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah peningkatan pukulan kasti dengan 

menggunakan bola berayun pada tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Guru mengumpulkan siswa dilapangan 

2. Guru mengawali pembelajaran dengan berdoa 

3. Guru melakukan presensi kehadiran siswa. 

4. Guru menjelaskan tujuan utama pelajaran dan memberikan motivasi belajar 

5. Guru memberikan konsep – konsep materi pembelajaran 

6. Guru menjelaskan materi tentang upaya peningkatan pukulan pada permainan 

kasti dengan bola berayun. 

7.  Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

8. Observasi atau PengamatanObservasi dilakukan oleh peneliti pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selain menyampaikan materi 

pembelajaran dan melakukan tes 

c. Refleksi 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, peneliti melakukan analisis mengenai 

hasil tes perbuatan, observasi, jurnal,dokumentasi foto. Hasil analisis tersebut 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterampilan siswa.Bagaimana sikap 

siswa selama mengikuti pembelajaran, dan kendala apa yang ditemui peneliti dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut.Berdasarkan hasil analisis tersebut 

dilakukan refleksi yang meliputi 

1. Pengungkapan sikap siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. 

2. Keterampilan siswa dalam mempraktekkan materi pada siklus  
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3. Pengungkapan tindakan-tindakan yang telah dilakukan peneliti selama 

mengajar.Kekurangan-kekurangan pada  siklus I diperbaiki pada siklus II. 

2.Prosedur Tindakan Pada Silkus II. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, diadakan kegiatan-kegitan 

untuk memperbaiki rencana dan tindakan yang telah dilakukan. Langkah-

langkahkegiatan pada siklus II pada dasarnya sama seperti langkah-langkah 

padasiklus I, tetapi ada beberapa perbedaan kegiatan pembelajaran pada siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan adalah memperbaiki perencanaan yang telah 

dilakukan pada siklus I. adapun tindakan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

1. melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perbaikan berdasarkan 

pengamatan pada siklus I Menentukan langkah – langkah perbaikan yang 

diwujudkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan. 

2. Menyiapkan materi pelajaran. 

3. Menyusun pedoman pengamatan pembelajaran meliputi pedoman tes 

perbuatan, pedoman pengamatan, jurnal, dokumentasi foto. 

4. Tindakan dalam siklus II merupakan perbaikan dari siklus II, kekurangan 

ataupun kelemahan – kelemahan yang menjadi hambatan pada siklus I, 

diperbaiki pada sikulus II, arah tindakan ini difokuskan untuk peningkatan 

siswa dalam hal passing bawah pada bola kasti. 

b. Tindakan 
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Tindakan ini dilakukan pada tiga tahap yaitu pendahuluan, pelaksanaan, penutup. 

1. Pendahuluan, tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus ini adalah 

mengadakan apersepsi untuk menggali pengetahuan siswa mengenai kegiatan 

yang telah diadakan pada siklus I, mengulas kembali materi yang telah 

disampaikan. 

2. Tahap pelaksanaan yaitu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran yang bertujuan untuk membuka kembali pengetahuan 

lama sehingga mempermudah penyerapan informasi baru. 

3. Penutup, yaitu merupakan kegiatan dimana peneliti mengadakan diskusi 

bersam mengenai informasi yang didapat dan pengambilan kesimpulan dari 

hasil pembelajaran, sekaligus dilanjutkan pada evaluasi. 

c. Observasi 

Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, pada siklus II, siswa 

diharapkan ada peningkatan hasil tes dan perubahan kemampuan siswa, sasaran 

observasi yaitu : 

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

2. Siswa memperhatikan penjelasan peneliti dengan baik, aktivitas siswa saat 

pembelajaran penjasorkes pada upaya peningkatan pukulan pada permainan 

bola kasti dengan bola berayun. 

3. Siswa mengerjakan tugas dengan baik, proses pengamatan lebih 

menitikberatkan pada aktivitas proses pembelajaran, yaitu aktivitas siswa dan 

respon siswa yang diberikan guru.  

d. Refleksi 
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Pada siklus II bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar siswa pada siklus 

I, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kembali pembelajaran siklus II 

untuk menentukan kemajuan yang telah dicapai siswa serta mencari kelemahan – 

kelemahan yang mungkin masih muncul pada siklus II, mengetahui perubahan 

perilaku dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Silabus 

Silabus merupakan pedoman dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RPP dibuat untuk dipergunakan sebagai panduan peneliti dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Instrumen Evaluasi 

Instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengetahui ketrampilan siswa terhadap 

teknik dasar dalam permainan bola kasti yaitu : 

1.Psikomotor 

Tes ini digunakan untuk mengetahui ketrampilan siswa terhadap teknik dasar 

permainan bola kasti meliputi : 

• Teknik dasar pukulan 

• Teknik ketepatan pukulan 

2.Afektif 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui perilaku siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang meliputi : 
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• Menghargai teman satu kelompok 

• Melakukan pembelajaran dengan sungguh – sungguh 

• Kehadiran dalam proses pembelajaran 

• Mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. 

3.Kognitif 

Tes ini digunakan untuk mengetahui respon atau tanggapan siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan memodifikasi permainan bola 

kasti melalui permainan bola berayun terhadap hasil belajar bola kasti siswa kelas 

V SD Negeri Sapuro I Kota Pekalongan. Data yang diambil dalam penelitian 

tersebut yaitu pada aspek afektif, kognitif, psikomotorik yang disajikan dalam dua 

siklus, adapun kedua siklus tersebut adalah : 

4.1.1 Siklus I 

4.1.1.1 Hasil Pemahaman Siswa Aspek Kognitif  

Berikut ini merupakan tabel pemahaman siswa pada aspek koqnitif dalam 

pembelajaran bola kasti dengan model pembelajaran melalui modifikasi 

permainan bola berayun pada siklus I : 

Tabel 4.1. Pemahaman siswa pada aspek kognitif ( siklus 1 ) 
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Kriteria Siklus I 
Frekuensi Prosentase 

Baik 17 68% 
Cukup Baik 5 20% 
Kurang Baik 3 12% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
 

Dengan melihat tabel siklus I diatas dapat diketahui bahwa siswa yang tergolong 

siswa yang tergolong kurang baik terdapat 3 siswa atau sebanyak 12%, siswa yang 

tergolong cukup baik ada 5 siswa atau sebanyak 20%, dan siswa yang tergolong 

baik terdapat 17 siswa atau sebanyak 68%, dari hasil tersebut ini menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa dalam permainan bola kasti pada siklus I belum 

memenuhi indikator sebesar 85% siswa yang tergolong dalam kriteria pemahaman 

yang baik. 

4.1.1.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar Permainan Bola kasti Aspek Psikomotor 

Berikut ini merupakan tabel hasil unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti 

dalam pembelajaran dengan modifikasi permainan bola kasti dengan bola berayun 

pada siklus I : 

Tabel 4.2. Unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti ( siklus 1 ) 

Kriteria Siklus I 
Frekuensi Prosentase 

Baik 17 68% 
Cukup Baik 3 12% 
Kurang Baik 3 12% 
Tidak Baik 2 8% 

Jumlah 25 100% 
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Dari tabel 2 siklus I diatas dapat diketahui bahwa dalam unjuk kerja teknik dasar 

permainan bola kasti, sebanyak 8%, siswa yang tergolong kurang baik terdapat 3 

siswa atau sebanyak 12%, siswa yang tergolong cukup baik ada 3 siswa atau 

sebanyak 12%, dan siswa yang tergolong baik terdapat 17 siswa atau sebanyak 

68%, dengan melihat hasil tersebut ini menunjukkan bahwa dalam unjuk kerja, 

sisanya berjumlah 2 siswa atau 8% tergolong siswa yang tidak baik, sehingga 

pada siklus I belum memenuhi indikator sebesar 85% siswa yang tergolong dalam 

kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.1.3 Tanggapan Siswa 

Berikut ini merupakan tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran bola kasti 

dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun pada 

siklus I :  

Tabel 4.3. Tanggapan Siswa ( siklus 1 ) 

Kriteria Siklus I 
Frekuensi Prosentase 

Baik 18 72% 
Cukup Baik 4 16% 
Kurang Baik 3 12% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
 

Dari tabel 3 siklus I diatas dapat diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 18 

siswa atau sebanyak 72% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 4 siswa 

atau sebanyak 16% memberikan tanggapan cukup baik dan terdapat 3 siswa atau 

sebanyak 12% memberi tanggapan siswa yang kurang baik. Dari siklus I terlihat 

masih ada siswa yang menanggapi kurang baik.  
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4.1.1.4 Hasil Kuesioner Aspek Koqnitif 

Berikut ini hasil kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran bola kasti 

dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun pada 

siklus I : 

 

 

Tabel 4.4. Hasil Kuesioner Aspek koqnitif( Siklus I ) 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Prosentase 

Baik 20 80% 

Cukup Baik 3 12% 

Kurang Baik 2 8% 

Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 20 siswa atau 

sebanyak 80% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 3 siswa atau 

sebanyak 12% memberikan tanggapan cukup baik. Dan pada siklus ini masih 

terdapat 1 siswa atau sebanyak 8% yang minanggapi kurang baik atau sebanyak 2 

siswa. 

4.1.2 Siklus II 

4.1.2.1 Hasil Pemahaman Siswa Pada Aspek Kognitif 

Berikut ini merupakan tabel dalam aspek kognitif, pemahaman siswa dalam 

pembelajaran bola kasti dengan model pembelajaran melalui modifikasi 

permainan bola berayun pada siklus II : 
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Tabel 4.5. Pemahaman siswa pada aspek kognitif ( siklus II ) 

Kriteria Siklus II 
Frekuensi Prosentase 

Baik 23 92% 
Cukup Baik 2 8% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel siklus II diatas diketahui bahwa siswa yang tergolong dalam kriteria 

tidak baik ada 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong kurang baik 

terdapat 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong cukup baik ada 2 siswa 

atau sebanyak 8%, dan siswa yang tergolong baik terdapat 23 siswa atau sebanyak 

92%, dengan melihat hasil tersebut ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

dalam permainan bola kasti pada siklus II sudah memenuhi indicator sebesar 85% 

siswa yang tergolong dalam kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.2.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar Permainan Bola kasti Aspek Psikomotor 

Berikut ini merupakan hasil unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti dalam 

pembelajaran dengan modifikasi permainan bola kasti dengan bola berayun pada 

siklus II : 

Tabel 4.6. Unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti ( siklus II ) 

Kriteria Siklus II 
Frekuensi Prosentase 

Baik 22 88% 
Cukup Baik 3 12% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
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Dari tabel 6 siklus II diatas dapat diketahui bahwa dalam unjuk kerja teknik dasar 

permainan bola kasti, siswa yang tergolong dalam kriteria tidak baik dan kurang 

baik ada 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong cukup baik ada 3 siswa 

atau sebanyak 12%, dan siswa yang tergolong baik terdapat 22 siswa atau 

sebanyak 88%, dengan melihat hasil tersebut ini menunjukkan bahwa dalam unjuk 

kerja teknik dasar permainan bola kasti pada siklus II menunjukan adanya 

peningkatan dengan adanya indikator sebesar 85% siswa yang tergolong dalam 

kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.2.3 Tanggapan Siswa 

Berikut ini merupakan tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran bola kasti 

dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun pada 

siklus II :  

Tabel 4.7. Tanggapan Siswa ( siklus II ) 

Kriteria Siklus II 
Frekuensi Prosentase 

Baik 24 96% 
Cukup Baik 1 4% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
 

Dari tabel 7 siklus II diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 24 siswa atau 

sebanyak 96% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 1 siswa atau 

sebanyak 4% memberikan tanggapan cukup baik. dengan melihat hasil tersebut ini 

menunjukkan bahwa tanggapan siswa pada permainan bola kasti pada siklus II 
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menunjukan adanya respon yang baik dengan hasil sebesar 96% siswa yang 

tergolong dalam kriteria pemahaman yang baik. 

1.1.2.4 Hasil Kuesioner Aspek Koqnitif 

Berikut ini hasil kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran bola kasti model 

pembelajaran permainan bola berayun pada siklus II : 
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Tabel 4.8. Kuesioner Aspek Koqnitif ( siklus II ) 

Kriteria Siklus II 
Frekuensi Prosentase 

Baik 25 100% 
Cukup Baik 0 0% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran permainan bola kasti 

melalui modifikasi bola berayun pada siklus II diketahui bahwa secara 

keseluruhan sebanyak 25 siswa atau 100% memberikan tanggapan yang baik, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa merespon dengan baik 

pembelajaran permainan bola kasti melalui pembelajaran permainan bola berayun 

yang ada. 

4.2 Pembahasan  

Setelah kegiatan pelaksanaan pembelajaran permainan bola kasti melalui 

modifikasi bola berayun dapat dijabarkan sebagai berikut : 

4.2.1 Siklus I 

Tahapan pelaksanaan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Peneliti melakukan penyusunan rencana pembelajaran sesuai dengan 

tindakan yang akan dilaksanakan, membuat seperangkat pembelajaran, menyusun 

instrumen penelitian yang akan digunakan pengamatan, dokumentasi foto 

kemudian mempersiapkan contoh serta media yang akan digunakan dan 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan, yaitu pedoman tes perbuatan, 

pedoman.  
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b.Tindakan 

 Peneliti melakukan tindakan seperti yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah peningkatan pukulan kasti dengan 

menggunakan bola berayun pada tahap ini peneliti mengumpulkan siswa 

dilapangan dan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam sekaligus 

memimpin doa kemudian dilanjutkan dengan melakukan presensi kehadiran 

siswa, setelah itu peneliti menjelaskan tujuan utama pelajaran dan memberikan 

motivasi belajar dan konsep – konsep materi pembelajaran tentang upaya 

peningkatan pukulan kasti dengan menggunakan bola berayun setelah 

pelaksanaan pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

c.Observasi atau Pengamatan 

Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran dan melakukan tes 

perbuatan, peneliti juga mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. 

Adapun aspek yang diobservasi adalah antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, komentar yang diberikan siswa ketika apersepsi dilakukan, respon 

siswa dalam menerima materi yang akan disimulasikan, respon siswa dalam 

sisanya berjumlah 2 siswa atau 8% tergolong siswa yang tidak baik, sehingga 

pada siklus I belum memenuhi indikator sebesar 85% siswa yang tergolong dalam 

kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.1.3 Tanggapan Siswa 
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Berikut ini merupakan tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran bola 

kasti dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun 

pada siklus I :  

Tabel 4.9. Tanggapan Siswa ( siklus 1 ) 

Kriteria 
Siklus I 

Frekuensi Prosentase 
Baik 18 72% 

Cukup Baik 4 16% 
Kurang Baik 3 12% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel 3 siklus I diatas dapat diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 18 

siswa atau sebanyak 72% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 4 siswa 

atau sebanyak 16% memberikan tanggapan cukup baik dan terdapat 3 siswa atau 

sebanyak 12% memberi tanggapan siswa yang kurang baik. Dari siklus I terlihat 

masih ada siswa yang menanggapi kurang baik.  

4.1.1.4 Hasil Kuesioner Aspek Koqnitif 

Berikut ini hasil kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran bola kasti 

dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun pada 

siklus I :  

Tabel 4.10. Hasil Kuesioner Aspek kognitif ( Siklus I ) 

Kriteria Siklus I 
Frekuensi Prosentase 

Baik 20 80% 
Cukup Baik 3 12% 
Kurang Baik 2 8% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa pada pertemuan I sebanyak 20 siswa atau 

sebanyak 80% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 3 siswa atau 

sebanyak 12% memberikan tanggapan cukup baik. Dan pada siklus ini masih 

terdapat 1 siswa atau sebanyak 8% yang minanggapi kurang baik atau sebanyak 2 

siswa. 

4.1.2 Siklus II 

4.1.2.1 Hasil Pemahaman Siswa Pada Aspek Kognitif 

Berikut ini merupakan tabel dalam aspek kognitif, pemahaman siswa dalam 

pembelajaran bola kasti dengan model pembelajaran melalui modifikasi 

permainan bola berayun pada siklus II : 

Tabel 4.11.. Pemahaman siswa pada aspek kognitif ( siklus II ) 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Prosentase 
Baik 23 92% 

Cukup Baik 2 8% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel siklus II diatas diketahui bahwa siswa yang tergolong dalam kriteria 

tidak baik ada 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong kurang baik 

terdapat 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong cukup baik ada 2 siswa 

atau sebanyak 8%, dan siswa yang tergolong baik terdapat 23 siswa atau sebanyak 

92%, dengan melihat hasil tersebut ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa 

dalam permainan bola kasti pada siklus II sudah memenuhi indicator sebesar 85% 

siswa yang tergolong dalam kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.2.2 Unjuk Kerja Teknik Dasar Permainan Bola kasti Aspek Psikomotor 
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Berikut ini merupakan hasil unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti dalam 

pembelajaran dengan modifikasi permainan bola kasti dengan bola berayun pada 

siklus II : 

Tabel 4.12. Unjuk kerja teknik dasar permainan bola kasti ( siklus II ) 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Prosentase 
Baik 22 88% 

Cukup Baik 3 12% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
 

Dari tabel 6 siklus II diatas dapat diketahui bahwa dalam unjuk kerja teknik 

dasar permainan bola kasti, siswa yang tergolong dalam kriteria tidak baik dan 

kurang baik ada 0 siswa atau sebanyak 0%, siswa yang tergolong cukup baik ada 

3 siswa atau sebanyak 12%, dan siswa yang tergolong baik terdapat 22 siswa atau 

sebanyak 88%, dengan melihat hasil tersebut ini menunjukkan bahwa dalam unjuk 

kerja teknik dasar permainan bola kasti pada siklus II menunjukan adanya 

peningkatan dengan adanya indikator sebesar 85% siswa yang tergolong dalam 

kriteria pemahaman yang baik. 

4.1.2.3 Tanggapan Siswa 

Berikut ini merupakan tabel tanggapan siswa terhadap pembelajaran bola kasti 

dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bola berayun pada 

siklus II : 
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Tabel 4.13..Tanggapan Siswa ( siklus II ) 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Prosentase 
Baik 24 96% 

Cukup Baik 1 4% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel 7 siklus II diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 24 siswa atau 

sebanyak 96% memberikan tanggapan yang baik dan sebanyak 1 siswa atau 

sebanyak 4% memberikan tanggapan cukup baik. dengan melihat hasil tersebut ini 

menunjukkan bahwa tanggapan siswa pada permainan bola kasti pada siklus II 

menunjukan adanya respon yang baik dengan hasil sebesar 96% siswa yang 

tergolong dalam kriteria pemahaman yang baik. 

1.1.2.5 Hasil Kuesioner Aspek Koqnitif 

Berikut ini merupakan hasil kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran bola 

kasti dengan model pembelajaran melalui modifikasi permainan bolaberayun pada 

siklus II : 

Tabel 4.14. Kuesioner Aspek Koqnitif ( siklus II ) 

Kriteria 
Siklus II 

Frekuensi Prosentase 
Baik 25 100% 

Cukup Baik 0 0% 
Kurang Baik 0 0% 
Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 25 100% 
Dari tabel kuesioner aspek koqnitif terhadap pembelajaran permainan bola kasti 

melalui modifikasi bola berayun pada siklus II diketahui bahwa secara 
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keseluruhan sebanyak 25 siswa atau 100% memberikan tanggapan yang baik, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa merespon dengan baik 

pembelajaran permainan bola kasti melalui pembelajaran permainan bola berayun 

yang ada. 

4.2 Pembahasan  

Setelah kegiatan pelaksanaan pembelajaran permainan bola kasti melalui 

modifikasi bola berayun dapat dijabarkan sebagai berikut : 

4.2.1 Siklus I 

Tahapan pelaksanaan pada siklus I adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Peneliti melakukan penyusunan rencana pembelajaran sesuai dengan 

tindakan yang akan dilaksanakan, membuat seperangkat pembelajaran, menyusun 

instrumen penelitian yang akan digunakan pengamatan, dokumentasi foto 

kemudian mempersiapkan contoh serta media yang akan digunakan dan 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan, yaitu pedoman tes perbuatan, 

pedoman.  

b.Tindakan 

Peneliti melakukan tindakan seperti yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah peningkatan pukulan kasti dengan 

menggunakan bola berayun pada tahap ini peneliti mengumpulkan siswa 

dilapangan dan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam sekaligus 

memimpin doa kemudian dilanjutkan dengan melakukan presensi kehadiran 

siswa, setelah itu peneliti menjelaskan tujuan utama pelajaran dan memberikan 
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motivasi belajar dan konsep – konsep materi pembelajaran tentang upaya 

peningkatan pukulan kasti dengan menggunakan bola berayun setelah 

pelaksanaan pembelajaran peneliti bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

c.Observasi atau Pengamatan 

Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Selain menyampaikan materi pembelajaran dan melakukan tes 

perbuatan, peneliti juga mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. 

Adapun aspek yang diobservasi adalah antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, komentar yang diberikan siswa ketika apersepsi dilakukan, respon 

siswa dalam menerima materi yang akan disimulasikan. 

d.Refleksi 

Setelah proses tindakan siklus I berakhir, dilihat dari tabel I siswa yang termasuk  

kategori kurang baik sebesar 32% , sedangkan kategori baik hanya 68% hal ini 

belum sesuai dengan harapan peneliti yaitu minimal 85% yang masuk kriteria 

cukup baik dan baik.  

4.2.2 Siklus II 

Tahapan pelaksanaan pada siklus II adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I maka peneliti melakukan penyusunan 

rencana pembelajaran II. Materi pada siklus II berbeda dengan materi siklus I, 

namun demikian hasil refleksi siklus I dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki 

pembelajaran. Pada siklus II peneliti harus lebih mengomptimalkan pembelajaran 
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dengan memberikan motivasi kepada siswa dengan cara pemberian penghargaan 

yang lebih menarik sehingga siswa lebih semangat untuk dapat nilai baik. 

Demikian juga peneliti harus lebih menguasai materi sehingga dalam 

pembelajaran siswa dapat menerima dengan baik. 

b.Tindakan 

Tahapan ini peneliti mengawali pembelajaran dengan mengumpulkan siswa 

dilapangan dan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam sekaligus 

memimpin doa kemudian dilanjutkan dengan melakukan presensi kehadiran 

siswa, setelah itu peneliti menanyakan kembali materi pada pertemuan 

4.2.3 Perbandingan Siklus I dan Siklus II  

Perbandingan dari siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.15. Perbandingan Siklus I dan Siklus II 

Pemahaman Siswa Siklus I Siklus II 

Kognitif 60,70% 86,20% 

Psikomotorik 74,70% 91% 

Afektif 81,30% 90,10% 
Dengan melihat perbandingan diatas adanya kenaikan dari siklus I ke siklus II 

hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tehadap materi pembelajaran bola 

kasti melalui bola berayun mengalami peningkatan atau tergolong baik. 

 

4.2.4 Hasil Kuesioner Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Upaya 

Peningkatan Pukulan Kasti Melalui Pembelajaran Bola Berayun. 
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Tabel 4.16..Hasil Kuesioner Siswa Aspek Psikomotorik 

No Pertanyaan 
Nilai Rata - Rata 

Responden 
Siklus I Siklus II

1 Apakah olahraga bola kasti sulit? 50% 90% 

2 Apakah kamu bisa melakukan olahraga bola 
kasti? 67% 100% 

3 Apakah kamu bisa melakukan pukulan bola ? 63% 67% 

4 Apakah kamu merasa kesulitan melakukan 
pukulan bola ? 57% 83% 

5 Jika melakukan pukulan bola apakah bola kamu 
mampu melewati ruang bebas ? 50% 83% 

6 Apakah kamu bisa melakukan pukulan jika bola 
didepan ? 63% 100% 

7 Apakah kamu bisa melakukan pukulan jika bola 
diatas. 67% 93% 

8 Apakah kamu bisa melakukan pukulan jika bola 
kebawah ? 60% 83% 

9 Apakah kamu bisa melakukan pukulan jika bola 
di atas kepala ? 37% 63% 

10 Apakah bermain bola kasti membuat kamu 
capek ? 93% 100% 
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Tabel 4.17.Hasil Kuesioner Siswa Aspek Koqnitif 

No Pertanyaan 
Nilai Rata - Rata 

Responden 
Siklus I Siklus II 

1 Apakah kamu tahu cara bermain bola kasti 
untuk pembelajaran bola kasti? 67% 93% 

2 Apakah permainan bola kasti mudah 
dilakukan? 70% 90% 

3 Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada 
dalam permainan bola kasti? 50% 57% 

4 Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan 
dalam permainan bola kasti ? 83% 100% 

5 Apakah dalam bermain bola kasti kamu 
mengetahui peraturan permainannya ? 90% 100% 

6 Pernahkah kamu bermain bola kasti 
menggunakan bola kasti sesungguhnya ? 67% 100% 

7 Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum 
melakukan olahraga? 100% 100% 

8 Apakah kamu mematuhi peraturan yang 
digunakan dalam bermain bola kasti? 83% 93% 

9 Apakah kamu tahu cara melakukan pukulan 
bola ? 67% 87% 

10 Apakah kamu merasa kesulitan untuk memukul 
bola yang diayunkan ? 70% 90% 
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Tabel 4.18. Hasil Kuesioner Siswa Aspek Afektif 

 No Pertanyaan 
Nilai Rata - Rata 

Responden 
Siklus I Siklus II 

1 Apakah kamu suka bermain bola kasti ? 83% 93% 

2 Apakah permainan bola kasti menarik bagi kamu? 87% 93% 

3 
Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika 
bermain? 50% 77% 

4 
 Apakah kamu akan mentaati peraturan selama 
bermain bola kasti ? 93% 97% 

5 
Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan bola 
kasti?  100% 100% 

6 
 Apakah dalam bermain kamu memiliki ketepatan 
untuk menerima bola dengan melakukan pukulan ?  50% 67% 

7 Apakah kamu yakin bisa melakukan pukulan ? 77% 87% 

8 
Apakah kamu kecewa saat tidak dapat melakukan 
pukulan pada permainan bola kasti ? 83% 90% 

9 
Apakah bermain bola kasti menyenangkan dan kamu 
melakukannya dengan semangat ? 93% 97% 

10 
Apakah kamu bersedia bermain bola kasti lagi dalam 
pembelajaran bola kasti? 97% 100% 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, pada siklus I respon 

yang diberikan siswa kurang memenuhi indikator 85% dan setelah dilakukan 

kegiatan pembelajaran yang berikutnya pada pembelajaran upaya peningkatan 

pukulan kasti melalui pembelajaran bola berayun pada siklus II diketahui bahwa 

secara keseluruhan sebanyak 25 siswa atau 100% memberikan tanggapan yang 

baik, dari rencana program yang dilakukan maka anak merasa senang, 

menemukan hal – hal yang baru yang dapat menguatkan keterampilan pukulan 

kasti, dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan Bab IV, 

maka mendapat simpulan bahwa upaya meningkatkan pukulan kasti melalui 

pembelajaran bola berayun pada siswa kelas V SD Sapuro I Kota Pekalongan 

sangat tepat di lakukan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan siklus I dan siklus II, maka untuk lebih meningkatkan hasil 

pembelajaran seorang guru penjasorkes harus melakukan persiapan yang matang 

sehingga dapat tercapai pembelajaran yang diharapkan, guru penjasorkes dituntut 

kreatif dalam menyusun pembelajaran serta lebih terampil dalam penguasaan 

materi dan pengadaan peraga yang menarik minat anak, sehingga siswa tertarik 

dan terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
Sekolah :  SDN Sapuro I 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas/Semester : 5 [ Empat ] / 2 [ dua ] 

Pertemuan ke : 1 [ satu ]  

Alokasi Waktu :  4 x 35 menit 
 

Standar Kompetensi : 6.  Mempraktikkan gerak dasar ke dalam permainan dan 
olahraga dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

 
Kompetensi Dasar : 6.1  Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang 

bervariasi dalam permainan bola kecil beregu 
dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerja 
sama regu, sportivitas, dan kejujuran**) 

A. Tujuan Pembelajaran:  
 Siswa dapat melakukan dan memahami permainan kasti 
 Siswa dapat melakukan bermain kasti serta dapat melakukan kerjasama 

dengan menjungjung tinggi sportivitas. 
 Siswa dapat memahami strategi dalam bermain kasti 

 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 Ajar (Materi Pokok): 
 Permainan bola kecil / kasti 

C. Metode Pembelajaran: 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktek 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1,2,3,4 dan 5 
 Kegiatan Awal: 

o Siswa dibariskan menjadi empat barisan 
o Mengecek kehadiran siswa 
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o Menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap 
o Melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan 
 inti 
o Mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan/dipelajari 
o Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 

 Menjelaskan peraturan main 
 Mematuhi peraturan permainan dan kerjasama regu serta 
 menjungjung tinggi sportifitas. 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
 pembelajaran; dan 

 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Bermain kasti dengan peraturan yang dimodifikasi 
 Memukul objek yang dilambumgkan / dilemparkan dari berbagai arah 

dan jarak 
 Memukul bola yang dilambungkan sendiri atau oleh temannya 
 Berlari dengan berbagai variasi arah dan kecepatan  
 Melambungkan bola dengan berbagai arah dan kecepatan : 
  Melambungkan bola ke belakang dan ke depan, samping kiri dan 

kanan berpasangan atau berkelompok 
 Melemparkan bola dengan berbagai variasi arah dan kecepatan : 

melempar bola menyusur, mendatar, berpasangan atau kelompok 
 Menangkap bola dengan berbagai variasi arah dan kecepatan 

:Menangkap bola menyusur, menangkap bola mendatar dan menangkap 
bola melambung 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 

 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab belum dengan siswa, meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.  
 Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
o Siswa di kumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang 
 materi yang telah dilakukan/ diajarkan 

o Memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan dan tekhnik 
 dalam permainan kasti 
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E. Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku Penjaskes  
 Diktat permainan bola kecil 
 Lapangan 
 Pemukul kasti 

 Bola 
 Tiang hinggap 
 Pluit 
 Kapur line/tali 

F. Penilaian: 

Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Melambungkan bola dengan 
berbagai arah dan kecepatan 

• Melemparkan bola dengan 
berbagai variasi arah dan 
kecepatan 

• Menangkap bola dengan 
berbagai variasi arah dan 
kecepatan 

• Memukul objek yang 
dilambumgkan/dilemparkan 
dari berbagai arah dan jarak 

• Berlari dengan berbagai 
variasi arah dan kecepatan  

• Bermain dengan peraturan 
yang dimodifikasi 

•  Mematuhi peraturan 
permainan dan kerjasama 
regu serta menjungjung 
tinggi sportifitas 

- Tes 
praktek 
Ketrampilan
 
 
 
 
 
 

Tugas 
Pengama- 
tan  
 
 
 

• Lakukan cara melempar 
melambung ! 

• Lakukan cara melempar 
bola mendatar 

• Lakukan cara melempar 
bola rendah ! 

• Lakukan cara menangkap 
bola melambung 

• Lakukan cara melakukan 
menangkap bola mendatar

• Lakukan cara menangkap 
bola rendah ! 

• - Lakukan cara memukul 
pukulan bola mendatar ! 

• - Lakukan cara memukul 
pukulan bola melambung 

• - Lakukan cara 
melakukan pukulan bola 
rendah 

 
 

FORMAT KRITERIA PENILAIAN  

 PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

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

4 
3 
2 
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* semua salah 1 
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 PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Pengetahuan 

 

 

Praktek 

 

 

Sikap 

* mengetahui materi yg disampaikan 

* kurang mengetahui 

* tidak mengetahui 

* aktif mempraktekkan 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

* bersemangat 

* kadang-kadang kurang 

bersemangat 

* tidak bersemangat 

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. 
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CATATAN : 

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

 Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka 

diadakan Remedial. 

  ..........., ......................20 ... 

 Mengetahui        

 Kepala Sekolah  Guru Mapel PJOK. 

 

Fahrul Abror, S.Pd.  Ria Nurmalina 

NIP :19670711 198806 1 003  NIM :6102910195 
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EVALUASI TEKNIK GERAKAN PUKULAN KASTI 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SAPURO I 

KOTA PEKALONGAN 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan 

Materi Pokok : Pembelajaran Permainan Bola Kasti 

Sasaran Program : Siswa Kelas V SDN Sapuro I 

Evaluator : ……………………………………… 

Tanggal : ……………………………………… 

 

Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan siswa 

dalam menguasai teknik pukulan bola kasti. Yang mencakup beberapa teknik 

yaitu teknik posisi badan, pukulan, perkenaan bola, gerakan kaki.  

Petunjuk pengisian lembar evaluasi teknik gerak pukulan bola kasti : 

1. Pengamatan dan evaluasi dilakukan setelah semua siswa melakukan 

permainan bola kasti  

2. Evaluasi mencakup kesesuaian teknik yang dilakukan siswa, yang meliputi: 

teknik posisi badan, pukulan, perkenaan bola, gerakan kaki 

3. Rentangan evaluasi mulai dari tidak baik sampai dengan sangat baik dengan 

cara memberi tanda “√” pada kolom yang tersedia. 

Keterangan: 

1 = tidak baik   4 = baik 

2 = kurang baik  5 = sangat baik 
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3 = cukup baik 

 

A. Analisis gerakan permainan bola kasti 

1. Sikap badan   3. pukulan Tangan 

2. Gerakan kaki   4. Perkenaan bola 

B. Teknik penskoran 

No Kriteria Keterangan 
1 Sikap 

badan : 
 

Nilai 5 : siswa dapa melakukan teknik gerakan dengan 
sempurna 
Nilai 4 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 
Nilai 3 : siswa dapat melakukan 3 gerakan dengan benar 
Nilai 2 : siswa dapat melakukan 2 atau 1 gerakan dengan benar 
Nilai 1 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 

2 Gerakan 
kaki : 

 

Nilai 5 : siswa dapa melakukan teknik gerakan dengan 
sempurna 
Nilai 4 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 
Nilai 3 : siswa dapat melakukan 3 gerakan dengan benar 
Nilai 2 : siswa dapat melakukan 2 atau 1 gerakan dengan benar 
Nilai 1 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 

3 Pukulan 
tangan : 

 

Nilai 5 : siswa dapa melakukan teknik gerakan dengan 
sempurna 
Nilai 4 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 
Nilai 3 : siswa dapat melakukan 3 gerakan dengan benar 
Nilai 2 : siswa dapat melakukan 2 atau 1 gerakan dengan benar 
Nilai 1 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 

 
4 

 
Perkenaan 

bola : 
 

 
Nilai 5 : siswa dapa melakukan teknik gerakan dengan 
sempurna 
Nilai 4 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 
Nilai 3 : siswa dapat melakukan 3 gerakan dengan benar 
Nilai 2 : siswa dapat melakukan 2 atau 1 gerakan dengan benar 
Nilai 1 : siswa dapat melakukan 4 gerakan dengan benar 
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KUESIONER PENELITIAN UNTUK SISWA 

A. KOGNITIF  

1. Apakah kamu tahu cara bermain bola kasti untuk pembelajaran bola kasti? 

a. Tidak b. Ya 

2. Apakah permainan bola kasti mudah dilakukan? 

a. Tidak b. Ya 

3. Apakah kamu tahu tentang peraturan yang ada dalam permainan bola kasti? 

a. Tidak b. Ya 

4. Apakah setiap pemain wajib mentaati peraturan dalam permainan bola kasti ? 

a. Tidak  b. Ya 

5. Apakah dalam bermain bola kasti kamu mengetahui peraturan permainannya ? 

a. Tidak b. Ya 

6. Pernahkah kamu bermain bola kasti menggunakan bola kasti sesungguhnya ? 

a. Tidak b. Ya 

7. Apakah kamu melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga? 

a. Tidak b. Ya 

8. Apakah kamu mematuhi peraturan yang digunakan dalam bermain bola kasti? 

a. Tidak b. Ya  

9. Apakah kamu tahu cara melakukan pukulan bola ? 

a. Tidak  b. Ya 

10. Apakah kamu merasa kesulitan untuk memukul bola yang diayunkan ? 

a. Tidak b. Ya 



67 
 

 
 

 
B. PSIKOMOTOR 

1. Apakah kamu suka bermain bola kasti ? 

a. Tidak   b. Ya 

2. Apakah permainan bola kasti menarik bagi kamu? 

a. Tidak   b. Ya  

3. Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain? 

a. Tidak   b. Ya 

4. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain bola kasti ? 

a. Tidak   b. Ya 

5. Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan bola kasti ? 

a. Tidak   b. Ya 

6. Apakah dalam bermain kamu memiliki ketepatan untuk menerima bola 

dengan melakukan pukulan ? 

a. Tidak   b. Ya 

7. Apakah kamu yakin bisa melakukan pukulan ? 

a. Tidak   b. Ya 

8. Apakah kamu kecewa saat tidak dapat melakukan pukulan pada permainan 

bola kasti ? 

a. Tidak   b. Ya 

9. Apakah bermain bola kasti menyenangkan dan kamu melakukannya dengan 

semangat? 

a. Tidak   b. Ya 

10. Apakah kamu bersedia bermain bola kasti lagi dalam pembelajaran bola kasti? 

a. Tidak   b. Ya 
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C. AFEKTIF 

1. Apakah kamu suka bermain bola kasti ? 

b. Tidak  b. Ya 

2. Apakah permainan bola kasti menarik bagi kamu? 

b. Tidak  b. Ya  

3. Apakah kamu serius atau bersungguh-sungguh ketika bermain? 

b. Tidak  b. Ya 

4. Apakah kamu akan mentaati peraturan selama bermain bola kasti ? 

b. Tidak  b. Ya 

5. Apakah setiap pemain harus mentaati peraturan bola kasti ? 

b. Tidak  b. Ya 

6. Apakah dalam bermain kamu memiliki ketepatan untuk menerima bola 

dengan melakukan pukulan ? 

a. Tidak  b. Ya 

7. Apakah kamu yakin bisa melakukan pukulan ? 

a. Tidak  b. Ya 

8. Apakah kamu kecewa saat tidak dapat melakukan pukulan pada permainan 

bola kasti ? 

a. Tidak  b. Ya 

9. Apakah bermain bola kasti menyenangkan dan kamu melakukannya dengan 

semangat? 

a. Tidak  b. Ya 

10. Apakah kamu bersedia bermain bola kasti lagi dalam pembelajaran bola kasti? 

a. ya  b. tidak 
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TABEL DAFTAR HADIR SISWA KELAS 5 Siklus I 
 

No Nama Siswa 
 

L/P 
ABSENSI 

KET 
H S I TK 

1 RAHMA DEWI P V     

2 ARIF MAULANA L V     

3 ENDRAS ARYA L V     

4 FITRI ALIFIYAH P V     

5 M.ARSY H P V     

6 M.UMAR FAISOL L V     

7 M.KHAFID M L V     

8 PUTRI N P V     

9 RAHMAT HAKIM L V     

10 ANIS S. P V     

11 ANIFAH P V     

12 ARINI SUKMATI P V     

13 ALAM K. L V     

14 DAMES A. L V     

15 DIANA WIDYA L P V     

16 ERINA K. P V     

17 HELMI NAUFAL  L V     

18 HANA RISKI M. P V     

19 IKHLASUL AMA P V     

20 YULIA DIANTI P V     

21 KRISNA ABDI S. L V     

22 LIA CANDRA U P V     

23 M.ARIFIN A L V     

24 M.IRFAN L V     

25 M.ADIANSYAH L V     
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Lembar PenilaianUnjuk Kerja Aspek Psikomotorik siklus I 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah 
skor 

 
Nilai Sikap 

badan 
Gerakan 

kaki 
Gerakan 
tangan 

Perkenaan 
bola 

1 RAHMA DEWI 4 4 3 5 16 42 
2 ARIF MAULANA 4  4  4 4  16 42 
3 ENDRAS ARYA 4  5  5 5  19 42 
4 FITRI ALIFIYAH 4  5 4  4  17 44.7 
5 M.ARSY H 4  4  4  5 17 44.7 
6 M.UMAR FAISOL 4  4  4  4  16 42 
7 M.KHAFID M 3 4  4  4  15 39.4 
8 PUTRI N 4  4  4  3 15 39.4 
9 RAHMAT HAKIM 4  4  4  4  16 42 
10 ANIS S. 3 4  4  4  15 39.4 
11 ANIFAH 4  4  5 4  17 44.7 
12 ARINI SUKMATI 4  3 5 4  16 42 
13 ALAM K. 4  4  5 4  17 44.7 
14 DAMES A. 4  4  4  4  16 42 
15 DIANA WIDYA L 4  4  4  4  16 42 
16 ERINA K. 4  4  4  4  16 42 
17 HELMI NAUFAL  4  4  4  4  16 42 
18 HANA RISKI M. 3 4  5 4  16 42 
19 IKHLASUL AMA 4  3 5 4  16 42 
20 YULIA DIANTI 4  4  4  4  16 42 
21 KRISNA ABDI S. 4  4  4  4  16 42 
22 LIA CANDRA U 4  4  4  4  16 42 
23 M.ARIFIN A 4 4  5 4  17 44.7 
24 M.IRFAN 4 4  4  4  16 42 
25 M.ADIANSYAH 4 4  4  4  16 42 

 

NA = Jumlah Skor yang Diperoleh x 50 

Skor Maksimal 
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Lembar Penilaian Unjuk Kerja Aspek Kognitif siklus I 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah 
skor 

 
Nilai Tehnik Peraturan Permainan Pemahaman 

1 RAHMA DEWI 4 4 5 4  17 98.4 

2 ARIF MAULANA 5 4  4 4  17 98.4 

3 ENDRAS ARYA 5  4  5 4  18 94.7 
4 FITRI ALIFIYAH 5  4  4 4  18 94.7 
5 M.ARSY H 5  4  5 4 18 94.7 
6 M.UMAR FAISOL 5  4  4 5 18 94.7 
7 M.KHAFID M 5  4  4  4 17 98.4 
8 PUTRI N 5  5 4  3 17 98.4 
9 RAHMAT HAKIM 5  4 5  4  18 94.7 
10 ANIS S. 5  4 5  3  17 98.4 
11 ANIFAH 5  4  4 5 18 94.7 
12 ARINI SUKMATI 5  4  5  4 18 94.7 
13 ALAM K. 5  4  5  4 18 94.7 
14 DAMES A. 5  5 5  4  19 94.7 
15 DIANA WIDYA L 5  4 3  5  17 98.4 
16 ERINA K. 5  5 3  4  17 98.4 
17 HELMI NAUFAL  5  4 5  4  18 94.7 
18 HANA RISKI M. 4  5 5  4  18 94.7 
19 IKHLASUL AMA 4  4 4  5 17 98.4 
20 YULIA DIANTI 4  3  4  4  15 78.9 
21 KRISNA ABDI S. 5  3  3  4  15 78.9 
22 LIA CANDRA U 5  4 3 4  16 84.2 
23 M.ARIFIN A 5  4 5  4  19 94,7 
24 M.IRFAN 5  3 5  4  17 98.4 
25 M.ADIANSYAH 4 5 5  3 17 98.4 

 

NA = Skor Yang Diperoleh x 100 

Skor Maksimal 

 

 



72 
 

 
 

Lembar Unjuk Kerja Aspek Afektif siklus I 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah 
skor 

 
Nilai Motifasi Disiplin Kerja 

sama 
Kesunggu
han 

1 RAHMA DEWI 4 4 4  3  15 78.9 
2 ARIF MAULANA 4  4  4  4  16  84.2 
3 ENDRAS ARYA 4  4  4  3  15  78.9 
4 FITRI ALIFIYAH 4  4  4 4  16 84.2 
5 M.ARSY H 4  5  4 4  18  94.7 
6 M.UMAR F 5 5  4 5  19  100

7 M.KHAFID M 4  3  4  4 15 78.9 
8 PUTRI N 4  4 4  4  16 84.2 
9 RAHMAT H 4  4  4  3  15 78.9 
10 ANIS S. 4  4  4  4  16 84.2 
11 ANIFAH 4  3  5  4 16  84.2 
12 ARINI SUKMATI 4  3  5  4  16  84.2 
13 ALAM K. 4  4  4 4  16  84.2 
14 DAMES A. 4  4  5  3  16  84.2 
15 DIANA WIDYA  4  4  3  4  15  78.9 
16 ERINA K. 4  3  3  4  14  73.6 
17 HELMI NAUFAL  4  3  5  5  17  89.4 
18 HANA RISKI M. 4  4  5  4  17 89.4 
19 IKHLASUL AMA 4  4  4  4  16  84.2 
20 YULIA DIANTI 4  4  4  4  16  84.2 
21 KRISNA ABDI S. 4  4  5 3  16 84.2 
22 LIA CANDRA U 4  3  5 4  17  89.4 
23 M.ARIFIN A 5 3  4  3  16  84.2 
24 M.IRFAN 4  4  4  4  16 84.2 
25 M.ADIANSYAH 4  4  5 3  16 84.2 

 

NA = Skor Yang diperoleh x 100 

Skor Maksimal 
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Lembar Rekap Penilaian Siklus I 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Kognitif Afektif Psikomotor 

1 RAHMA DEWI 98.4 78.9 42 73.1 

2 ARIF MAULANA 98.4 84.2 42 74.8 

3 ENDRAS ARYA 94.7 78.9  42 71.8 

4 FITRI ALIFIYAH 94.7  84.2  44.7 74.5 

5 M.ARSY  94.7  94.7 44.7 78 

6 M.UMAR FAISOL 94.7  100  42 78.9 

7 M.KHAFID M 98.4  78.9 39.4 72.2 

8 PUTRI NURHIDAYAH 98.4  84.2 39.4 74 

9 RAHMAT HAKIM 94.7 78.9 42 73.6 

10 ANIS S 98.4 84.2  39.4 74 

11 ANIFAH 94.7  84.2  44.7 74.5 

12 ARINI SUKMATI 94.7  84.2  42 73.6 

13 ALAM KURNIAWAN 94.7  84.2  44.7 74.5 

14 DAMES ANDRIANA 94.7  84.2  42 73,6 

15 DIANA WIDYA L 98.4  78.9  42 73,1 

16 ERINA K 98.4  73.6 42 71,3 

17 HELMI NAUFAL Z 94.7  89.4 42 75,3 

18 HANA RISKI M. 94.7  89.4 42 75,3 

19 IKHLASUL AMAL 98.4 84.2  42 74,9 

20 YULIA DIANTI 78.9 84.2  42 68,3 

21 KRISNA ABDI S. 78.9 84.2 42 68,3 

22 LIA CANDRA U 84.2 89.4 42 71,8 

23 M.ARIFIN AKBAR 94.7 84.2  44.7 74.5 

24 M.IRFAN 98.4  84.2  42 74.8 

25 M.ADIANSYAH 98.4  84.2  42 74.8 

 

NA = Jumlah Skor 
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     3 

DAFTAR HADIR SISWA KELAS 5 Siklus II 

No Nama Siswa 
 

L/P 
ABSENSI  

KET H S I TK 
1 RAHMA DEWI P V     
2 ARIF MAULANA L V     
3 ENDRAS ARYA L V     
4 FITRI ALIFIYAH P V     
5 M.ARSY H P V     
6 M.UMAR FAISOL L V     
7 M.KHAFID M L V     
8 PUTRI N P V     
9 RAHMAT HAKIM L V     
10 ANIS S. P V     
11 ANIFAH P V     
12 ARINI SUKMATI P V     
13 ALAM K. L V     
14 DAMES A. L V     
15 DIANA WIDYA L P V     
16 ERINA K. P V     
17 HELMI NAUFAL  L V     
18 HANA RISKI M. P V     
19 IKHLASUL AMA P V     
20 YULIA DIANTI P V     
21 KRISNA ABDI S. L V     
22 LIA CANDRA U P V     
23 M.ARIFIN A L  V    
24 M.IRFAN L  V    
25 M.ADIANSYAH   V    
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Lembar Unjuk Kerja Aspek Psikomotorik siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah 
skor 

 
NilaiSikap 

badan 
Gerakan 

kaki 
Gerakan 
tangan 

Perkenaan 
bola 

1 RAHMA DEWI 5 5 5 5 20 50 
2 ARIF MAULANA 5 4 4 3 16 40 
3 ENDRAS ARYA 5 5 5 5 20 50 
4 FITRI ALIFIYAH 5 5 4 5 19 47.5 
5 M.ARSY H 5 5 4 4 18 47.5 
6 M.UMAR FAISOL 5 5 4 5 19 47.5 
7 M.KHAFID M 4 5 5 5 19 47.5 
8 PUTRI N 5 5 4 4 18 45 
9 RAHMAT HAKIM 5 5 5 5 20 50 
10 ANIS S. 4 5 5 4 18 45 
11 ANIFAH 5 4 5 4 18 45 
12 ARINI SUKMATI 5 5 5 5 20 50 
13 ALAM K. 5 5 5 4 19 47.5 
14 DAMES A. 5 5 4 4 18 45 
15 DIANA WIDYA L 5 5 4 4 18 45 
16 ERINA K. 5 5 4 4 18 45 
17 HELMI NAUFAL  5 4 4 5 18 45 
18 HANA RISKI M. 4 5 5 4 18 45 
19 IKHLASUL AMA 5 4 5 4 18 45 
20 YULIA DIANTI 5 5 4 4 18 45 
21 KRISNA ABDI S. 5 5 4 4 18 45 
22 LIA CANDRA U 4 4 4 5 17 42.5 
23 M.ARIFIN A 5 5 5 4 19 47.5 
24 M.IRFAN 5 5 4 4 18 45 
25 M.ADIANSYAH 5 5 4 4 18 45 

 

NA = Skor Yang diperoleh x 50 

Skor Maksimal 
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Lembar Unjuk Kerja Aspek Kognitif siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

skor Nilai
Tehink Peraturan Permainan Pemahaman 

1 RAHMA DEWI 5 4 5 5 19 95 
2 ARIF MAULANA 4 5 5 5 19 95 
3 ENDRAS ARYA 5 5 4 5 19 95 
4 FITRI ALIFIYAH 5 5 4 5 20 100 
5 M.ARSY H 5 5 5 5 20 100 
6 M.UMAR FAISOL 5 5 5 5 20 100 
7 M.KHAFID M 4 4 5 4 18 90 
8 PUTRI N 4 5 5 4 18 90 
9 RAHMAT HAKIM 5 5 5 5 20 100 
10 ANIS S. 5 5 5 5 20 100 
11 ANIFAH 5 5 5 5 20 100 
12 ARINI SUKMATI 5 5 5 5 20 100 
13 ALAM K. 4 5 5 5 19 95 
14 DAMES A. 5 5 4 5 19 95 
15 DIANA WIDYA L 5 5 5 4 19 95 
16 ERINA K. 5 5 5 5 20 100 
17 HELMI NAUFAL  5 5 5 5 20 100 
18 HANA RISKI M. 4 5 5 5 19 95 
19 IKHLASUL AMA 4 4 5 5 18 95 
20 YULIA DIANTI 4 5 5 5 19 95 
21 KRISNA ABDI S. 5 5 5 5 20 100 
22 LIA CANDRA U 5 5 5 5 20 100 
23 M.ARIFIN A 5 5 5 5 20 100 
24 M.IRFAN 5 5 3 5 19 95 
25 M.ADIANSYAH 5 4 5 5 19 95 

 

NA = Skor Perolehan x 100 

Skor Maksimal 
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Lembar Unjuk Kerja Aspek Afektif siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai  

Jumlah 
skor 

 
Nilai Motifas

i 
Disiplin Kerja 

sama 
Kesungguhan 

1 RAHMA DEWI 5 4 5 5 19 95 

2 ARIF MAULANA 4 5 5 5 19 95 

3 ENDRAS ARYA 5 5 3 5 18 90 
4 FITRI ALIFIYAH 5 5 4 5 19 95 
5 M.ARSY H 5 5 4 5 19 95 
6 M.UMAR F 5 5 5 5 20 100 
7 M.KHAFID M 4 4 5 4 18 90 
8 PUTRI N 4 5 5 4 18 90 
9 RAHMAT  5 5 5 5 20 100 
10 ANIS S. 5 5 4 5 19 95 
11 ANIFAH 5 5 5 5 20 100 
12 ARINI SUKMATI 5 5 5 5 20 100 
13 ALAM K. 4 5 5 5 19 95 
14 DAMES A. 5 5 4 5 19 95 
15 DIANA WIDYA L 5 5 5 4 19 95 
16 ERINA K. 5 5 5 5 20 100 
17 HELMI NAUFAL  5 5 4 5 20 100 
18 HANA RISKI M. 4 5 5 5 19 95 
19 IKHLASUL AMA 4 4 5 5 18 90 
20 YULIA DIANTI 4 5 5 5 19 95 
21 KRISNA ABDI S. 5 5 19 5 20 100 
22 LIA CANDRA U 5 5 5 5 20 100 
23 M.ARIFIN A 5 5 4 5 20 100 
24 M.IRFAN 5 5 3 5 18 90 
25 M.ADIANSYAH 5 4 5 5 19 95 

 

NA = SkorPerolehan x 100 

Per Skor Maksimal 
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Lembar Rekap Penilaian Siklus II 

No Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor Kognitif Afektif Psikomotor 

1 RAHMA DEWI 95 95 50 80 

2 ARIF MAULANA 95 95 40 76.6 

3 ENDRAS ARYA 95 90 50 78.3 

4 FITRI ALIFIYAH 100 95  47.5 80.8 

5 M.ARSY 100 95  47.5 80.8 

6 M.UMAR FAISOL 100 100 47.5 82.5 

7 M.KHAFID M 90 90 47.5 75.8 

8 PUTRI NURHIDAYAH 90 90 45 75 

9 RAHMAT HAKIM 100 100 50 83.3 

10 ANIS S 100 95 45 80 

11 ANIFAH 100 100 45 81.6 

12 ARINI SUKMATI 100 100 50 83.3 

13 ALAM KURNIAWAN 95 95  47.5 79.1 

14 DAMES ANDRIANA 95 95  45  78.3 

15 DIANA WIDYA L 95 95  45  78.3 

16 ERINA K 100 100 45  81,6 

17 HELMI NAUFAL Z 100 100 45  81.6 

18 HANA RISKI M. 95 95 45  78.3 

19 IKHLASUL AMAL 95 90 45  76.6 

20 YULIA DIANTI 95 95 45  78.3 

21 KRISNA ABDI S. 100 100 45  81.6 

22 LIA CANDRA U 100 100 42.5 80 

23 M.ARIFIN AKBAR 100 100 47.5 82.5 

24 M.IRFAN 95 90  45 76.6 

25 M.ADIANSYAH 95 95  45 78.3 

 

NA = Jumlah Skor  
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3 

Lembar Perbandingan Siklus I dan Siklus II 

No Nama Siswa 
 

Siklus 
I 

 
KKM 

 
Siklus II 

 
KKM 

1 RAHMA DEWI 73.1 

70 

80 

70 

2 ARIF MAULANA 74.8 76.6 

3 ENDRAS ARYA 71.8 78.3 

4 FITRI ALIFIYAH 74.5 80.8 

5 M.ARSY  78 80.8 

6 M.UMAR FAISOL 78.9 82.5 

7 M.KHAFID M 72.2 75.8 

8 PUTRI NURHIDAYAH 74 75 

9 RAHMAT HAKIM 73.6 83.3 

10 ANIS S 74 80 

11 ANIFAH 74.5 81.6 

12 ARINI SUKMATI 73.6 83.3 

13 ALAM KURNIAWAN 74.5 79.1 

14 DAMES ANDRIANA 73,6 78.3 

15 DIANA WIDYA L 73,1 78.3 

16 ERINA K 71,3 81,6 

17 HELMI NAUFAL Z 75,3 81.6 

18 HANA RISKI M. 75,3 78.3 

19 IKHLASUL AMAL 74,9 76.6 

20 YULIA DIANTI 68,3 78.3 

21 KRISNA ABDI S. 68,3 81.6 

22 LIA CANDRA U 71,8 80 

23 M.ARIFIN AKBAR 74.5 82.5 

24 M.IRFAN 74.8 76.6 
25 M.ADIANSYAH 74.8 78.3 
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